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Ivan

Rakovec:

Prispevki k tektoniki in morfogenezi Loških
hribov in Polhograjskih dolomitov.
Loških hribih in Polhograjskih dolomitih1 prihajajo na povr
šje skladi, ki se začenjajo s hochwipfelskim karbonom2 in
segajo do spodnje jure. Zgornji oligocen je omejen le na vzhodno
obrobje tega področja.
Karbon zavzema velik del ozem lja in je zastopan tako v
najnižjih kakor tudi v najviše ležečih predelih. Po rastlinskih
ostankih, ki so jih našli v teh skladih že na več krajih, pa tudi po

У

1 K Loškim hribom (svojčas sem uporabljal maziv „škofjeloško hribovje“ ,
vendar se mi zdi pravilnejši prvi, ker ga rabi ljudstvo) prišteva I l e š i č vse
ozemlje, ki pripada porečju Selške in Poljanske Sore (1938, p. 48). Ositalo
ozemlje, ki se razteza proti vzhodu do Ljubljane in leži med Ljubljansko
kotlino ter Barjem, pripada Polhograjskim dolomitom. B a d j u r a pa pri
števa k slednji skupini vse gorovje med Žirani im Ljubljano, Škofjo Loiko in
Vrhniko (Sto izletov, 1930, p. 106).
2 Sericitne skrilavce in drobnike ter spremljajoče pasovirte apnence je
k o s s m a t , ki jim na svoji geološki specialki Škofja Loka—Idrija še pripi
suje silursiko starost, pozneje (1913, pp. 79—80) uvrstil v triado. Pasoviiti ap
nenci bi po njegovem mnenju pripadali kasijamskim skladom, skrilavci in
drobniki pa bi bili vsaj v svojem zgornjem delu identični s psevdoziljskimi
tvorbami, ki so tramsgredirale na starejšo, verjetno paleazojsko podlago (cf.
W i n k l e r , 1924, pp. 44—45). Morda prihaja slednja zaradi intenzivnega
gubanja skladov v tem predelu tu pa tam tudi do površja.

100

IVA N R A K O V E C :

favni, ki je tod sicer zelo pičlo zastopana (cf. K o 8 s m a t , 1910,
pp. 22—23), smemo sklepati na pribrežno morsko tvorbo. У vi
šjem oddelku zgornjega karbona in v spodnjem permu je bila
sedimentacija na našem ozem lju prekinjena. Začela se je šele v
srednjem permu z grödenskim peščenjakom. Da je bila v tem
presledku doba denudacije daljša, dokazuje K o s s m a t o v a
ugotovitev (1. c., p. 24), da transgredira grödenski peščenjak
ponekod na kremenove peščenjake in konglomerate, ki pred
stavljajo že višji horizont karbona, ponekod pa na glinaste skri
lavce spodnjega horizonta. Poleg tega vsebuje ta peirmski pe
ščenjak tu pa tam tudi še drobce karbonskih glinastih skrilavcev.
Grödenski peščenjak predstavlja izrazito kontinentalno
tvorbo. Ta nam kaže, da je bilo v srednjem permu naše ozem lje
sicer kopno, ki zaradi prevladujoče sedimentacije takrat ni bilo
izpostavljeno denudaciji.
Morska sedimentacija se je začela šele v zgornjem permu z
belerofonskim apnencem in ni segala več tako daleč proti vzhodu
kakor karbonska. Najvzhodnejši ostanek belerofonskega ap
nenca na našem ozem lju najdem o na levi strani Ločnice pod
Osolnikom. Na jugu segajo ostanki tega apnenca domala do
Horjula. V posavskih gubah vzhodno od Ljubljane pa tudi na
Dolenjskem Krasu ta oddelek perma ni nikjer več zastopan.
Po triadnih sedimentih sodeč je bilo na našem ozem lju
m orje večinoma plitvo. Pred sedimentacijo wengenskih skladov
je nastopila doba denudacije, pri čemer je bil školjkoviti apne
nec v precejšnji meri odnesen. Wengenski skladi se začenjajo
namreč v zahodnem delu Polhograjskih dolomitov z bazalnim
konglomeratom (K o s s m a t , 1910, p. 35). V wengenskem od
delku je vdrlo m orje tudi v severni del Loških hribov, ki je bil
do takrat kopno, in sicer s severa proti jugu (W i n k i e r , 1924,
pp. 44—45). To m orje, ki je bilo pretežno plitvo, je preplavilo
predvsem metamorfne skrilavce in drobnike. G loblje je bilo te
daj edinole v vzhodnem delu Loških hribov, kar izpričujejo
škofjeloški ploščasti apnenci z roženci.3 V zgornji triadi je po
stajalo to m orje globlje, vendar kažejo dolomiti Blegaša in so
sednjih predelov na bližino obrežja.
V
začetku jure je segalo m orje le še v razmeroma ozkem
pasu v naše ozem lje in se je nato umaknilo proti zahodu ozi
3
Na škofjeloški specialki uvršča K o s s m a t škofjeloške ploščaste aipnence prav tako kakor (psevdoziljske) skrilavce še v anizično stopnjo (1910,
p. 32), medtem ko jih na pregledni geološki karti iz leta 1913. prišteva že k
ladinu (primerjaj tudi W i n k l e r j e v a izvajanja, 1924, p. 205).
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roma jugozahodu. Šele v oligocenu, ko je vdrlo m orje v ugreznjene dele na Gorenjskem, je transgrediralo tudi na obrobne
dele Loških hribov in Polhograjskih dolomitov. Nai severno po
b očje Breznika (639 m) segajo oligocenski sedimenti najviše. Tu
leže, kakor sem dognal pri geološkem kartiranju tega predela,
celo 520 m visoko (1937, p. 42). Mioceneke plasti so omejene le
na Ljubljansko kotlino, vendar na koncu sarmata tudi tod izgi
nejo, ker se je umaknilo takrat m orje daleč nazaj proti vzhodu.
Tako torej lahko rečemo, da je predstavljalo vse ozemlje
nekako od sirednje jure, pretežni del njegov pa že od konca
triade dalje nepretrgoma do danes kopno, na katerem se je raz
vijal relief prav tako kakor dandanes, le da so na genezo več
krat močno vplivali silni tektonski procesi. V koliko je bilo ozem
lje do zgornjega oligocena denudirano, moremo vsaj v nekolikšni meri sklepati iz oligocenskih bazalnih konglomeratov.
Konglomerat v Kamnitniku pri Škofji Loki in v strugi Sore pri
Goričanah (starejši domačini jih im enujejo le Goriče) sestoji
skoraj izključno iz prodovcev triadnega apnenca. Današnja
Sora pa odlaga pri papirnici v Goričanah le prod, ki sestoji pre
težno iz skrilavcev in peščenjakov ( K o s s m a t , 1910, p. 67;
R a k o v e c , 1937, p. 43). V bližini Goričan in pri Seničici je
našel K o s s m a t (1905, p. 80) konglomerate in grobe peščeT
njake, ki sestoje iz karbonskih glinastih skrilavcev, grödenskih
peščenjakov in triadnih apnencev, medtem ko sem sam našel
enake konglomerate tudi na več krajih za Presko (1937, p. 35).
Vendar so to osamljeni primeri, kajti tudi v teh krajih prevla
d u jejo apnenčevi konglomerati; prav tako so peščenjaki večjidel
apnenčevi. Iz tega bi sledilo, da je bila triadna odeja na našem
ozem lju do zgornjega oligocena še po večini ohranjena.
O
tektonskih dogajanjih v Loških hribih in na sosednjem
ozem lju sta razpravljala predvsem K o s s m a t in W i n k l e r .
K o s s m a t je geološko kartiral ozemlje, ki je obseženo
na škofjeloški in ljubljanski specialki (slednjo je. sicer že do
vršil, a je žal ni objavil) in pri tem ugotovil, da je vse področje
razkosano po številnih dislokacijah, ob katerih so se posamezni
deli premaknili v različne smeri. Na podlagi tega deli K o s s 
m a t ozem lje (ki je predočeno predvsem na pirvi specialki) v
več tektonskih enot (1910, pp. 75—98).
Eno takih enot predstavlja žirovsko-idrijska zona, ki se
stoji iz karbonskih, permskih, triadnih, jurskih in krednih skla
dov. V severovzhodnem delu so zastopani najstarejši skladi,
potem pa se vrste proti jugozahodu čedalje mlajši skladi. Na
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vzhodu in severu om ejuje to enoto dislokacija, ki se vleče od
Logaškega polja mimo Smrečja ob vzhodnem vznožju Žirovskega vrha do Trate, dalje mimo Stare Oslice, Novakov in Cerknega proti Grahovemu. Olb n je j je idrijsko-žirovski kompleks
narinjen na pogreznjene poljatnsko-vrhniške nize, ki predstav
lja jo naslednjo tektonsko enoto. Omenjeni nizi sestoje iz števil
nih ozkih gub, ki se pa proti severu precej razširijo. Gube so
zgrajene po večini iz triadnih skladov. Onstran Poljanske do
line se ta tektonska enota nadaljuje v strmo nagnjenem glav
nem dolomitu na obeh straneh Kopačnice in v Blegašu.
Nadaljnja tektonska enota, škofjeloško-polhograjsko ozem
lje, se začenja ob dislokaciji, ki poteka od severnega roba Barja
mimo Loškega vrha (496 m) in severno od H orjula čez G orenjo
vas in še dalje naprej mimo Hotavelj, Javorja, D olenje vasi
pri Selcah proti severovzhodu. Na severu m eji na Sorsko in
Ljubljansko polje, proti vzhodu pa sega do Ljubljane. Tako to
rej zavzema ta enota ves vzhodni del Loških hribov in pretežni
del Polhograjskih dolomitov. V Loških hribih, v kolikor pripa
d ajo tej tektonski enoti, prevladujejo na zahodu karbonski
skladi, na katerih so le še tu pa tam denudacijski ostanki triade,
na vzhodu se jim pa p rik lju ču jejo čedalje mlajši skladi. Triadni
del te enote se je ob črti Velika Hrasta—Zminec—Praprotno
pogreznil, tako da m eje irazlično stari triadni skladi na grödenske peščenjake. V Polhograjskih dolomitih, predvsem v n ji
hovem vzhodnem delu, prevladuje srednjetriadni (mendolski)
dolomit. Vse to ozem lje je na jugu narinjeno na poljanskovrimiške nize, na severu oziroma severozahodu pa na drobniško
zono, ki predstavlja posebno tektonsko enoto, obsegajočo predel
okoli zgornje Selške doline. Slednja zona obsega večkrat nagu
bano sinklinalo triadnih (verjetno kasijanskih) apnencev in liadnih skrilavcev, ki tvorijo jed ro sinklinale. Proti jugozahodu je
drobniška zona narinjena na idrijsko-žirovski kompleks, na južnovzhodni strani pa je potisnjena nad poljansko-vrhniške nize.
Na drobniško zono in idrijsko-žirovsko tektonsko enoto je na
severozahodu narinjen še porezenski pas, ki predstavlja posebno
tektonsko enoto. S severa so na posamezne tektonske dele na
rinjen i dachsteineki apnenci Jelovice, ki pripadajo že Julijskim
Alpam.
Drobniška zona zavzema med vsemi navedenimi tekton
skimi enotami poseben položaj, ker predstavljat vmesno zono
med Julijskimi Alpami in njihovim predgorjem , posavskimi
gubami. W i n k l e r jo ima zato za posebno enoto višjega reda,
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ki jo imenuje ju lijsk o zunanjo zono. Prvotno je bila to sinklinala, ki se je raztezala v glavnem od vzhoda proti zahodu (cf.
W i n k l e i r , 1924, |pp. 68— 70). Pozneje, k o so bile Julijske
Alpe potisnjene proti jugu in je bila pri tem Jelovica narinjena nad drobniško zono in nad ostale dele Loških hribov, ta
sinklinala ni bila samo močno stisnjena (v zgornji Selški dolini
se je še kolikor toliko ohranila), marveč tudi prevržena.
Poleg teh glavnih narivnih dislokacij je še mnogo večjih
in manjših. Med njimi je najvažnejša prelomna črta, ki se vleče
od Drenovega griča mimo H orjula proti severovzhodu in neko
liko d a lje proti severoseverozahodu, k jer izgine pri Ostrežu
(920 m). Ob tem prečnem prelomu se je vzhodno krilo pogrez
nilo. Pri tem je bila pretrgana narivna ploskev, ob kateri je škofjeloško-polhograjska enota potisnjena na poljansko-vrhniške
nize; prelom je torej mlajši od narivne ploskve.
V
vzhodnem delu Polhograjskih dolom itov poteka severno
od Tošča približno v enaki smeri s prejšn jo nadaljnja disloka
cija, ob kateri se je pogreznilo severovzhodno krilo. Važna pre
lomna črta se vleče tudi p o dolini Ločnice od Sore na severu
pa mimo Knapovž na jugu, k jer se nato obrne proti zahodu (cf.
R a k o v e c , 1938 a, p. 99). Naslednja dislokacija poteka ob
Ilovem vrhu (na avstrijski specialki Iva vrh) v smeri severo
vzhod—jugozahod. Verjetno je, da sega njeno nadaljevanje v
dolino med Golim brdom in sosednjim zahodnim slemenom, kjer
se pokaže na dnu ozka proga grödenskega peščenjaka v sredi
arednjetriadnega dolomita.
Da so se tudi v vzhodnem delu Polhograjskih dolomitov
vršili narivi, dokazuje dejstvo, da leži, kakor je dognal že
K o s s m a t (1904, p. 516), karbon na severnem obrobju Barja
na glavnem dolomitu. Pri geološkem kartiranju sem ugotovil,
da imamo tudi pri Peržanju karbon na mlajši podlagi, in sicer
na grödenskem peščenjaku, medtem k o leži nedaleč odtod pri
Glincah celo na triadnem apnencu. Narivanje se je vršilo v
tem delu Polhograjskih dolomitov v smeri proti jugu, v Loških
hribih pa proti zahodu oziroma severozahodu. Verjetno je, da
so pod vplivom tega narivanja, ki se je vršilo v različnih sme
reh, nastale pravkar om enjene dislokacije v vzhodnem delu Polhograjekih dolomitov. Intenzivnost narivanja ni bila v tem delu
skoraj nič manjša kakor v Loških hribih. K o s s m a t domneva,
da se je narivanje vršilo na daljavo 6У2 km (1904 a, p. 518), med
tem ko ceni W i n k l e r narivno daljavo na 20 km (1924, p. 182).
č e v vzhodnem delu Polhograjskih dolom itov računamo razda-
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1jö med severnim robom normalno nastopajoče triade in južnim
robom karbona, pridemo do skoraj enakega zaključka kakor
Winkler.

W i n k l e i r j e v o pojm ovanje se glede tektonske zgradbe
vsega tega ozem lja sicer v bistvu k rije e K o s s m a t o v i m ,
loči pa se od njega v tem, da šteje W i n k i e r Trnovsko grudo
(to je idrijgko-žirovski kompleks po K o s s m a t u ) z ozirom
na enake sklade še k posavskim gubam, čeprav je v teku geo
loških dob bila podvržena drugačnim tektonskim dogajanjem
kakor škofjeloško-polhograjska enota (1924, pp. 152— 195). Na
podlagi tega ima W i n k l e r poljansko-vrhniške nize in n ji
hov podaljšek (Blegaš) za tektonsko okno. Narivme ploskve so
zato seveda zadobile mnogo v ečji obseg.
Najstarejša premikanja, ki jih motremo v našem ozem lju
še ugotoviti, segajo v mlajši paleozoik. Med zgornjim karbo
nom in srednjim permom se je vršilo znatno dviganje, pri ka
terem se je ozem lje dvignilo iz m orja in je nato zapadlo denudaciji. O zem lje se je ponovno dvignilo iz m orja v srednji triadi
pred wengenskim oddelkom, vendar za razmeroma kratko dobo,
Po spodnji juiri je postalo ozem lje zopet kopno, kar je pripisati
bržkone dviganju terena. Orogenetska premikanja se dajo ugof
toviti šele za terciarno dobo. Po W i n k l e r j u so se gubanja
vršila pred srednjim eocenom, narivanja pa po srednjem
eocenu, in to verjetno med zgornjim eocenom in spodnjim oligocenom (1924, pp. 198— 199; 1936, pp. 244—245). Na gubanje med
srednjim in zgornjim oligocenom opozarja že K o e s m a t (1916,
pp. 600—601). Nagubani zgornji oligocen, ki transgredira nà
obrobju Loških hribov in Polhograjskih dolomitov na starejše
sklade, kaže na postoligocenska gubanja (cf. K o s s m a t , 1904 a,
p. 509), ki so bila, če smemo soditi po diskordanci, ugotovljeni
v vzhodnem delu posavskih gub, zaključena prejkone že v
zgodnjem miocenu. W i n k l e r omenja (1924, p. 201), da so se
vršila tudi še mlajša, miocenska in postmiocenska premikanja,
ki se d ajo v vzhodnem delu posavskih gub še zanesljivo ugotoviti;1
Ker nam zavoljo pom anjkanja mlajših sedimentov strati-1
grafske metode na tem ozem lju popolnoma odpovedo, si bonio
tektonska premikanja v mlajšem terciarju in kvartarju in n ji
hov obseg pojasnili s pom očjo marlogeneze.
Z m orfologijo vsega tega ozem lja se je prvi ukvarjal K o s sm a t (1916), ko je na podlagi svojih geoloških študij zasledo
val razvoj jadranskega razvodja. Sosednje ozem lje na zahodu
je m orfološko preučeval W i n k l e r (1922), W a l t e r P e n c k
pa se je (1924) ukvarjal z morfogenezo našega področja, da tudi
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na tem primeru preizkusi svojo m orfološko analizo. V najnovej
šem času je I l e š i č (1938) v svoji geografski m onografiji „šk o
fjeloško hribovje“ izčrpno popisal vse nivoje in terase, ki jih
je ugotovil na ozem lju Loških hribov in zahodnega dela Polho
grajskih dolomitov, in je prišel na podlagi svojih dognanj do
zanimivih zaključkov.
Namen pričujočih vrsitic je dopolniti dosedanje ugotovi
tve, predvsem z geološkega vidika, in raztegniti m orfološko
preučevanje tudi še na vzhodni del Polhograjskih dolomitov,
da dobimo tako nepretrgano zvezo med raziskanimi Julijskimi
Alpami in vzhodnim delom posavskih gub.
Vsi dosedanji raziskovalci poudarjajo, da so v Loških hri
bih nivoji po večini zelo slabo ohranjeni. K o s s m a t celo meni,
da so nivoji (v mislih ima predvsem panonske planote) razviti
na južni strani Poljanske Sore (1916, p. 658). Mnenja je, da je
bila temu vzrok neposredna bližina razvodja. Po njegovem naziranju je bilo v skrajnem zahodnem delu Loških hribov za
časa panonske izravnave jadransko razvodje. G ričevje se je tod
dvigalo, tako sodi, 700—800 m nad takratnim dolinskim dnom
in se zato ostainki panonskega nivoja niso mogli ohraniti (1. c.,
pp. 658—659). Do te trditve pa je prišel K o s s m a t gotovo le
zaradi tega, ker je imel pri zasledovanju nivoja pred očmi
samo večje planote. Spričo dejstva, da stopijo v Loških hribih,
predvsem severno od Poljanske Sore, apnenčevi skladi precej v
ozadje, jih seveda ni mogel najti. To še ne izključuje možnosti,
da se je panonski nivo tu pa tam vendarle še ohranil. Da je pa
pokrajina v neposredni bližini dalj časa trajajočega razvodja
bila tudi podvržena izravnavi, dokazuje med drugim jelenska
planota, ki leži tik tedanjega razvodja.
Kakor bom o videli iz naslednjega, nastopajo n ivoji na se
verni strani Poljanske Sore (pa tudi marsikje drugod na obrav
navanem ozemlju) sicer res b olj poredko in tudi po svoji raz
sežnosti zelo zaostajajo za onimi v sosedstvu, kar je v prvi vrsti
pripisati manjši odpoffnosti skladov. K ljub temu si moremo z
n jih ovo pom očjo rekonstruirati vsaj približno sliko m orfolo
škega razvoja pokrajine.
K najstarejšemu nivoju v Loških hribih prišteval Walter
P e n c k Porezen in Blegaš (1924, p. 194). Tudi iz K o s s m a t o v i h izvajanj (1916, pp. 658—659) jasno izhaja, da sta ime
novana vrhova poleg še nekaterih drugih (n. pr. Jelenk 1106 m)
bila znatno nad nivojem panonskih dolin. I l e š i č uvršča v ta
nivo razen grebena, ki se vleče od Porezna čez Črni vrh (1288 m),
Blegaš, Koprivnik, Stari in Mladi vrh, čez sopotniški Črni vrh
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tja do Lubnika (1024 m) in poleg Jelenka tudi še Bevk in Plu^ženjsko goro (1050 m), Vrhovec (1047 m), Ermanovec (1026 ïn) ter
Makovico (918 m). Na ozem lju južno od Poljanske Sore pa pri
števa k temu nivoju še Tošč (1021 m) in Pasjo ravan (1031 m).
Vse te vrhove oziroma slemena ima za ostanke miocenske po
krajine, ki se je v razvodnih pasovih odtegnila panonski izrav
navi. Edinole v Blegaševem virhu in v planotastem Ermanovcu
vidi I l e š i č še ostanek zgornjemiocenekega nivoja (1938, p. 58).
Na grebenu Porezen—Blegaš je nekako v višini 1280 do
1350 m planotaist teren, ki je proti severu razmeroma močno
nagnjen, na južni strani pa je 6trmo odrezan. O njem moremo
trditi, da je ostanek pravega miocenskega površja. Ostali izo
lirani vrhovi so deloma ostanki gričev, ki so se dvigali nad ta
kratnim ravnikom in so kot taki tudi del tedanjega površja, de
loma pa teh ostankov zaradi znatne denudacije več ne predstav
lja jo. Nekateri vrhovi so bili celo tako znižani, da segajo s svojo
današnjo višino daleč pod nivo miocenskega ravnika. Planotasti
vrhovi v apnenčevem ali celo dolomitnem ozem lju kažejo ne
dvomno na nekdanji nivo, medtem ko enake oblike v skrilavem ali peščenem ozem lju v tem oziru niso več tako zanesljiv
kažipot. Četudi predstavljajo posamezni vrhovi že močno denudiran miocenski nivo, vendarle panonski izravnavi večinoma nieo
bili več podvrženi.
Glede starosti tega najstarejšega površja nimamo v obrav
navanem ozem lju samem nikjer nobene opore. Ne kaže nam dru
gega, kakor da se ozremo na sosednje ozemlje, predvsem na
Trnovsko planoto in v Julijske Alpe. K o se m a t (1916, p. 668)
in W i n k l e r (1922, pp. 23, 25) pripisujeta predpanonskemu
površju v sosedstvu miocensko starost brez natančnejše navedbe.
W a l t e r P e n c k sicer meni, da je nastalo najetarejše še ohra
njeno površje v Julijskih Alpah in v porečju obeh Sor v sta
rejšem oligocenu (1924, p. 195), кат je pa povsem neutemeljeno.
V Julijskih Alpah sem uvrstil (1937, p. 72) to površje v torton,
kar se mi zdi z ozirom na geološke razmere v zgornjem sav
skem porečju še najverjetneje. Ker pripada tudi naše ozem lje
že ves čas v glavnem istemu porečju, so te starosti tudi najsta
rejši ostanki v Loških hribih.
Pri ugotavljanju naslednjega nivoja naj nam služijo za iz
hodišče panonske plainote na sosednjëm ozem lju, ki so spričo
razsežnih apnenčevih tal zelo dobro ohranjene.
Od vseh sosednjih panonskih ravnikov je najrazsežnejša
jelovška planota. Na n je j je več manjših nivojev, ki obsegajo
višine 940— 1660 m. Na zahodu leži šentviškogorska planota v
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višini 650— 700m, ki jo prištevata K o s s m a t (1916, pp. 649, 663)
in W i n k l e r (1922, p. 26) med najlepše ohranjene panonske
ravnike. Proti jugovzhodu se nadaljuje ta ravnik v šebreljski
planoti, ki je v svojem severnem delu 650 m visoka, v južnem
se pa dvigne na 800 m.
Če zasledujemo panonski nivo od tod proti jugovzhodu,
zapazimo, da se v jelenski planoti skoraj prav tako zviša kakotr
v smeri proti jugu, v planoti z Vojskim. Sosednja ledinska pla
nota je nekaj nad 800m visoka ( K o s s m a t , 1916, pp. 650, 663),
in prehaja na desni strani O sojnice v manj obsežne planote z
vasmi G ornji Vresnik in Breznica. V teh doseže panonski nivo le
še višino 740— 790 m (11 e š i č , 1. c., p. 57). Planota jugovzhodno
od tod dosega kom aj višino 650 m. Pač pa se dvigne nivo na drugi
strani Sore v manjši planoti in slemenu nad dolino Raičeve zo
pet na 750—770 m ( I l e š i č , 1. c., p. 57).
O glejm o si sedaj še druge ostanke panonskega nivoja, ki
«o zaradi manj odpornih kamenin (pretežno so to finozrnati pe
ščen jak i in glinasti skrilavci), in kakor bomo pozneje videli, še
iz drugih razlogov ohranjeni precej slabše; njih zasledovanje
pa nam bo s pom očjo pravkar omenjenih ravnikov precej
olajšano.
Panonski nivo je v močno razrezani pokraijini, kot so
Loški hribi in Polhograjski dolomiti, iskati edinole še v b olj ali
manj planotastih slemenih in vrhovih, k'i naj predstavljajo
ostanek nekdanje razsežne planote. Priznati je seveda treba,
da so planotasti vrhovi in slemena pri manj odpornih kameni
nah b olj pogostni kot sicer in da zato nim ajo take veljave kakor
drugod. Pri presojanju nivoja nam more služiti kot nekako me
rilo približno enaka višina v slemenu, oziroma pri vrhovih, ki
se pa seveda lahko nagiblje v eno ali drugo smer.
Na levi strani Selške Sore prišteva I l e š i č (1. c., pp. 62 do
63) k panonskemu nivoju terase pri Zgornjih Danjah in Zabrdu
pod Ratitovcem in nad Zalim logom v višini 1100— 1200 m, ki
predstavljajo zgornjo stopnjo. K nižji stopnji pa šteje slemena
nad Prtovčem in Železniki v višini 1000— 1100 m. K ostankom
panonskega površja prišteva nadalje hribe med Rudnim in Sel
cami (850—890 m), terase z Dražgošami (830—850 m), višine okoli
Sv. M ohorja in Hrastnik (802 m). Poleg sv. Primoža (834m) bi
štel sem še Mladi vrh (811 m) in na skrajnem vzhodu vrh Sv.
Jošta (845 m).
Na ozem lju med obema Sorama spadajo po I l e š i č u k
temu nivoju davške planote in terase, ki leže v višini 1080 do
1120 m. Vzhodno od tod najdemo nadaljevanje nivoja v Mrzlem
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vrhu (1057 m), Martinjem vrhu v višini 954— 1003m in v Vancovcu v višini 1020— 1070 m. Nad Rovtami se nivo zniža na vi
šino 970— 1000 m. Vzhodno od tod doseže v Krivem brdu le še vi
šine 885 m, 890 m in 930 m. Končno je omenjeni nivo ohranjen v
višini 940—950 m.
Na južni strani grebena Porezen—Blegaš prišteva 1 1 e š i c (1. c., pp. 57—58) k panonskemu nivoju višine 850—900 m
okoli Leskovice. Zato bi prištel tudi M akovico (918 m), ki leži
južno od Leskovice k temu nivoju in ne k starejšemu. Prav tako
pripada k ostankom panonskega površja sleme z w h om Škofje
(974 m). Južno od tod je nivo ohranjen v slemenu, katerega vi
šina se giblje med 950— 1000 m. Vrhovec (1047 m) in Ermanovec
(1026 m) sta morda le ostanka gričev, ki so se dvigali iznad ta
kratne pokrajine. Pluženjsko goro (1010 m) in Bevk (1050 m)
bi bilo z ozirom na to, da so nedaleč od tod, v jelenski planoti,
zastopane približno enake višine, tudi prišteti k ostankom pa
nonskega površja.
Ob Kopačnici je ugotovil I l e š i č nivo v Vranškovem
griču (908 m) in v sosednjih slemenih ter virhovih južno od Kopačnice, ki ne dosegajo več višine 900 m. Na južni strani Kopriv
nika (1389 m) leži nivo ca. 1080 m visoko, nižja faza pa le 1000 m.
južno vzhodno od Blegaša ugotavlja I l e š i č ta nivo zopet z
dvema fazama, in sicer pri zaselku Jelovica (882 m) in nad njim
v približni višini 935 m. Nadalje šteje sem terase z vasema Podvrh in Četena ravan v približni višini 860 m ter višjo teraso v
višini 915—960 m. Proti vzhodu pa šteje v ta nivo Črni vrh
(943 m). Južno od njega doseže nivo celo višino 960 m. Gabrško
goro (826 m), ki leži nedaleč od tod, štejem že k nižjemu nivoju.
. Na desni strani Poljanske Sore je po K o s s m a t u (1916,
p. 658) ohranjen panonski nivo v višini 800—900 m. To je nekda
nja planota, ki je z ozirom na številne in globoke dolinske za
reze že povsem izgubila svoj prvotni značaj. I l e š i č podrob
neje navaja ostanke tega nivoja (1. c., p. 58).
Prav na jugu je panonsko površje ohranjeno v slemenu
Žirovskega vrha v višini 800—900m ; nadaljuje se potem proti
vzhodu, k jer se v manjših planotah dvigne na 680—730 m in kon
čno celo na 760 m. Pri Samotorici doseže nivo v K ožljeku vi
šino 788 m, okrog Korene pa se zniža na 720 in nato na 700 m.
To planoto om enja tudi M e l i k v svoji knjigi „Slovenija“ , k jer
prinaša njeno sliko (1935, p. 107).
Piroti severu se nivo močno dvigne, in to sprva na 750 do
800m, naito pa še više. I l e š i č vidi nadaljevanje nivoja v v i
šinah Ö20—840 m okoli O včjega hriba in Črnega vrha, ki pri pa
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d ajo po mojem mnenju že mlajšemu nivoju. Višji nivo, ki je tođ
okoli razmeroma dobro zastopan in ki po svojem nastanku ne
more segati v predpanonsko dobo, je najti v slemenu, ki poteka
od Pasje ravni (1030 m) proti jugu do zaselka O m ejec in ki je
povprečno 990 m visoko, ter še dalje proti jugu do O včjega hriba
v višini 880—900 m, severozahodno od tod pa 920 m visoko. V
planotastem slemenu na severni strani Črnega vrha (862 m) se
razteza ta nivo proti severu v višini 900—950 m. Bukov vrh
(832), sleme 6 km etijo Skobel (849 m) in preval Kuzovec (858 m)
je treba torej prištevati že k nižjemu nivoju.
Ob Hrastnici pripadajo panonskemu površju, kakor navaja
I l e š i č (1. c., p. 58), še Kopačev vrh (879 m), Sv. Ožbolt (860 m)
in sleme Igale, ki se vleče na levi strani Ločnice v višini 880 do
900 m. Severno od tod imamo ostanek tega nivoja še v vrhu
Osolnika (857 m).
Ob povirju Ločnice predstavlja nadaljevanje panonskega
površja greben, ki se razteza od Grmade (898 m) do G oljeka
(809 m). Spričo krušljivega in plazovitega dolomitnega sveta je
nekdanje površje tu razmeroma slabo ohranjeno. Onstran Loč
nice najdemo ostanke tega nivoja v vrhu Sv. Jakoba (806m),
v Rogu (800 m), ki se dviga nad Sv. Katarino oziroma Topolom,
in v Jeterbenku (772 m). Na vzhodu leži prav lepo ohranjen pa
nonski ravnik v planoti Toškega čela, ki se razteza v višini 550
do 600 m in še čez.
Če zasledujemo nivoje od Roga proti jugovzhodu, se zdi, da
pripada planota Toškega čela mnogo nižjemu oziroma mlajšemu
nivoju. Planotasti značaj tega dela in njegov precejšnji obseg
pa govori za to, da imamo tu opraviti s pravim ravnikom, kakr
šen ne bi mogel nastati v postpanonski dobi, iz katere imamo
tudi na apnenčevem ozemlju le terase manjšega obsega. V Ilovem vrhu (721 m) se panonsko površje zniža z ozirom na Rog
za ca. 80 m. V planoti Toškega čela pa, če vzamemo v poštev
njeno najvišjo lego 659 m, za ca. 60 m. Na planoti sami, ki se
im enuje tudi Ravnik, razlikujemo več manjših faz, ki kažejo,
da se je tu še v panonu in v začetku postpanona živahno udej
stvovala erozija. Poleg naj višje faze v višini 660 m, imamo še
nižjo v višini 620—630 m; nadaljnja faza v višini 600—610 m se
proti vzhodu zniža na 580 m, proti severovzhodu pa celo na
570 m. Slednja faza je zastopana tudi v slemenu vzhodno od
Toškega čela. Naslednja, to je še nižja faza, ki je izražena v za
hodnem delu planote v višini 580 m, v vzhodnem delu pa v višini
520—540 m, pripada že postpanonskemu dolinskemu nivoju. Že
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potek obeh suhih dolin kaže, da visi planota močno proti severu,
a da je obenem tudi proti vzhodu precej nagnjena.
Na južni sirani Gradaščice je pamonski nivo ohranjen le v
glavnem, oziroma najvišjem slemenu, ki je na vzhodu visok nad
600 m, proti zahodu pa se polagoma zniža na 570 m, oziroma
celo na 550 m (cf. R a k o v e c , 1958 b, p. 7). Na Debelem hribu
leži ta nivo 530 m visoko (1. c., p. 7).
Mlajših postpanonskih nivojev je ugotovil I l e š i č v Po
ljanski dolini devet (1. c., pp. 58—62). Izmed teh leži naj višji
postpanonski nivo (I) 800—720 m visoko, naslednji (II) v višini
740—650 m, nadaljnji (III) v višini 682—620 m, nivo IV v višini
650—580 m, nivo V ,v višini 570— 520 m, nivo YI v višini 520 do
480 m, nivo VII v višini 560—420 m. Terase nivoja VIII so izde
lane že v dolinskem dnu in leže 500—440 m visoko. N ajnižji nivo
(IX) je dognal I l e š i č v terasah s Trato in D olenjo D obravo
ter pri sotočju Hrastnice nad Škofjo Loko. Terase in planotasta
slemena, ki sem jih pri gornjem opisovanju panonskega površja
izločil, pa bi prištel kot najstarejši postpanonski nivo k nave
denim nivojem . Na ta način bi bilo v Poljanski dolini deset
nivojev.
N ajnižja nivoja v tej dolini sta po I l e š i Č e v e m mne
nju že iz kvartarne dobe.
Iz Selške doline, k jer je naštel pet postpanonskih nivo
jev, navaja podrobneje le terase I. in II. nivoja (1. c., pp. 62 do
64). Prve leže 890—700 m visoko, slednje 840—660 m visoko. Od
nižjih nivojev omenja' samo terase pod Stirpnikom in pod Sv. T o
mažem v višini 610—620 m ter terase nad Ševljami v višini 530
do 560 m. N ajnižji nivoji (VI—IX) po njegovem mnenju ]tu
sploh niso razviti. K o s s m a t pa navaja, da diluvialne prodne
terase niso ohranjene samo v Poljanski, marveč tudi v Selški
dolini (1910, p. 69). Te leže med D olenjo vasjo in Praprotnim.
V
dolini Ločnice so predvsem više ležeči nivoji mlajšega
pliocena razmeroma dobro ohranjeni. N ajvišji nivo (I) leži prav
na jugu tako v glavnem grebenu, ki se vleče od Grmade proti
Sv. Katarini, kakor tudi v stranskih slemenih, ki se cep ijo od
njega, 720—740 m visoko. Nadaljevanje tega nivoja najdemo
v 738 m visoki terasi, na kateri leži zgornji del vasi Topol. Če
gremo od tod dalje proti severu, zapazimo ob grebenu Sv. Ja
kob—Martinj hrib izrazite terase najprej v višini 740—750 m,
na tej terasi leži vas Brezovica, potem v višini 758 m in še neko
liko dalje proti severu v višini 720 m. V Martinjem hribu doseže
ta nivo višino 714 m oziroma 702 m. Na levi etrani doline je
nivo prav na jugu visok sprva ca. 810 m, od tod proti severu ее
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dvigne na 830 m, potem se zniža na 800 m, nato pa se posto
poma znižuje na 770 m in 'končno na 740 m. Y vmhu Homa imamo
zastopano le še višino 717 m.
N ižji nivo (II) je prav na jugu (na Grapcih) 660—670 m vi
sok. Na desni strani Ločnice ee ta nivo nadaljuje v 680 m visoki
terasi. Približno v tej višini leži vas Suše. Od tu proti severu
najdemo nadaljevanje nivoja1pri Tehovcu, kjer je greben 685 m
visok. V terasi na severni strani Martinjega hriba je dosežena
višina 688 m. Vtrh Breznika (639 m) predstavlja zadnji ostanek
tega nivoja. Na levi strani Ločnice je na jugu nivo izražen v
manjših terasah, ki so visoke sprva 730 m, potem 720 m, nato
700 m, 670 m in 660—650 m (Govejek). Tudi planotasto sleme
med Osolnikom in Homom leži približno 660—650 m visoko,
le na nekaterih mestih se dvigne nad 670 m.
Nadaljnji nivo (III) leži na desnem bregu doline v višini
636 m in se polagoma zniža na 627 m. Ohranjen je nato v 629 m
visoki terasi in v planotastem vrhu Kosovega hriba (617 m). Proti
severu se nivo zniža na 600 m. Na levem bregu doline ga imamo
ohranjenega v terasah, ki so sprva 630 m visoke, se pa polagoma
znižajo na 620 m.
Nižji nivo (IV) je ohranjen na desni strani doline na jugu
v višini 610 m. Terase tega nivoja se potem znižajo polagoma na
580—600 m, končno pa na 560 m. Na levem bregu Ločnice je za
stopan ta nivo v začetku doline prav tako v višini 610 m, potem
pa se zniža na 580m, nakar se zopet dvigne na 600 m; proti iz
hodu doline se polagoma zniža na 580 m, končno pa na 560 m.
Naslednji nivo (V) je na desnem bregu Ločnice zastopan v
terasah v višini 560 m, nato 550 m, 520 m in končno 510 m. Na levi
strani doline leži nivo najprej 550 m visoko, nakar se zniža na
540 m in končno na 520 m višine.
Nižji nivo (YI) je ohranjen na desni strani Ločnice v višini
500 m, a se potem zniža na 480 m in končno na 440 m višine. Na
nasprotnem bregu leži ta nivo pri Knapovžah v višini 500 m in
se proti severu zniža na 440 m.
Nadaljnji nivo (VII) leži spuva 450 m visoko, potem v višini
440 m in končno na severu le še 380—360 m visoko.
Na Sorškem polju odgovarja naslednjemu nižjemu nivoju
terasa pri Goričanah (347 m), ki jo I l e š i č prišteva III. nivoju
ravninskih teras (1935, pp. 156— 158). Še nižji nivo predstavljajo
terasa med Drago, vasjo Soro in Dolom, terasi z Vašami in Pre
sko (332 m) ter medanski klanec (324 m). I l e š i č jih šteje k
nivoju IV (1. c.). Nadaljnjemu nivoju pripada terasa pod Dolom,
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ki je za nekaj metrov nižja od prejšn je in pa 320 m visoka te
rasa pri Rakovniku. Najnižjem u nivoju odgovarja končno rav
nina, ki leži ob Sori v višini 315 m.
V
Grabnu (tako im enujejo domačini dolino, ki se vleče od
Preske proti Babnemu dolu) in v stranskih dolinah eo posame
zni n ivoji mnogo b olje ohranjeni kakor v dolini Ločnice. N aj
višji postpanonski nivo (I), ki je še b olj slabo zastopan, je ohra
njen med Rogom in Jeterbenkom v višini ca. 740 m, vzhodno od
slednjega pa v višini 720 m. Proti severu ga najdemo le še v
710 m visoki terasi.
N ižji nivo (II) je ohranjen med Rogom in Jeterbenkom v
višini 680—715 m in predstavlja kot preval dolinski nivo. Na
vzhodni strani grebena Sv. Jakob—Martinj hrib se nadaljuje
v 650 m visokih terasah. Na teh ležita zaselka Kozamernik in Mamovec. Severno od Jeterbenka je nivo zastopan v ca. 640 m vi
sokih terasah. Nad Sv. Jakobom na Petelincu pa imamo teraso
v višini 620 m. Piroti severu in proti vzhodu se nivo zniža na
600 m. Na planoti Toškega čela pripadata temu nivoju obe 6uhi
dolini; dolina v zahodnem delu planote leži v višini 580 m in je
lahno nagnjena proti severu, druga leži v vzhodnem delu 520
do 540 m visoko in se prav tako nagiba proti severu. Y približno
enaki višini (520—500 m) je nivo razvit tudi na Perci.4 Na Me
danskem hribu najdemo nadaljevanje nivoja v višini 514 m (Ve
lika trata).
Terase nadaljnjega nivoja (III) leže prav na jugu v višini
640 m, proti severu pa se polagoma znižajo na 620—630 m, 600 m
in končno na 580 m.
Naslednji nivo (IV) je zastopan v ca. 560 m visokih tera
sah, ki se pri Studencah (tako im enujejo domačini kraj, ki je na
karti označen kot Studenčiče) znižajo na 540 m. Proti vzhodu
se nivo zniža na 530—540 m, proti severovzhodu pa celo na 500 m.
Na severnem pobočju Ravnika je ohranjen v 520 m visokih te
rasah. Na Perci leže terase tega nivoja v višini 480—490 m. Na
daljevanje nivoja najdemo v Črnem vrhu (482 m) in v 475 do
480 m visokih terasah okoli Velike trate.
Na ozem lju okoli Žlebov, pod Sv. Jakobom (806 m) in Jeter
benkom, ki ga imenuje ljudstvo Podkraj, je ohranjen nadalj
nji nivo (V) v terasah, ki leže sprva 530 m visoko, nato pa se
proti severu znižajo na 520 m in končno na 480—470 m. Proti
4
To ime je med domačini splošno v rabi. Razen tega sem slišal večkrat
tudi naziv Pirčev hrib. Na jugoslovanski specialki je ta predel zaznamovan
kot Bercetov hrib.
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vzhodu se nivo zniža na 460 m. Na severni strani Toškega čela so
ohranjene terase tega nivoja v višini 450—460 m. V enaki viSini je zastopan nivo na severnem pobočju Perce. Na Medanskem
hribu nastopa v 450—460 m visokem slemenu.
Naslednji nivo (VI) je v podkrajskem predelu zastopan
v terasah, ki so sprva; to je na jugu 440 m visoke, proti severu
pa se polagoma znižajo na 430 m, 420 m in končno na 400 m, ozi
roma celo na 390 m. Številni so vrhovi nad Presko v višini 390
do 400 m. Na p obočju Golega brda ustrezajo temu nivoju terase
v višini 380—420 m. Na severni strani Toškega čela1 je ohra
njen v 410—420 m visokih terasah, prav tako tudi na Perci. Na
slemenu Medanskega hriba leže terase in prevali tega nivoja v
višini 420—430 m, prav na severu pa je nivo ohranjen v okrog
400 m visokem slemenu.
Nadaljnji nivo (VII) je zastopan v terasah, ki so 400 m vi
soke in ki se znižajo proti severu na 370— 380 m. Nad Presko
imamo v tej višini poleg teras tudi prevale med višjim i nivoji.
Na severni strani Toškega čela je nivo ohranjen v 400—410 m
visoki terasi, medtem k o je na Perci terasa tega nivoja 360 m vi
soka. Na zahodnem pobočju Medanskega hriba so terase v višini
350—360 m b o lj slabo zastopane. V severnem delu tega hriba pa
leže na njegovem slemenu v višini 370—380 m prevali, ki jih je
tudi uvretiti v ta nivo.
Terase nižjega nivoja predstavljajo že dolinsko dno v Gra
bnu, ki je na jugu 357 m visoko, proti severu pa se zniža na
343 m, 329 m in 319 m. Najnižjemu nivoju pripada ravnina ob
Mavlovšici (na avstrijski originalki in na jugoslovanski speci
alki je ta voda označena kot Babišnica), ki je za nekaj metrov
nižja od prej omenjenega nivoja.
Končno je treba vzeti v razmotrivanje tudi še terase na
vzhodnem pobočju Loških hribov, ki se spušča proti Sorškemu
polju, ter na severnem in vzhodnem pobočju Polhograjskih do
lomitov, ki visi proti Sorškemu in Ljubljanskem u polju. Te so
v glavnem izdelek erozivne sile Save. Šele na ta način dobimo
namreč zvezo s posameznimi terasami ostalih dolin in tako boljši
vpogled v celotno morfogenezo, ki se je odigravala v postpanonu.
Na j višji postpanonski nivo (I) leži pod Sv. Joštom v 790
do 810 m visokih terasah. Med Lavtarskim vrhom in Križno
goro ima v ozkem slemenu višino 760— 770 m. Na p obočju Lub
nika se nadaljuje v višini 780 m. Pod Osolnikom je zastopan v
740 m visoki terasi, ki se zniža na 717 m v vrhu Homa. V Marti
njem hribu onstran Ločnice pa doseže ta nivo le še višino 714 m.
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Naslednji nivo (II) leži v višini ca. 720 m nad vasjo Javor
nik. Terase približno enake višine je najti tudi še dalje proti
jugu. Nivo je dobro zastopan v Lavtarskem vrhu (723 m) in v
planotasti Križni gori, k jer se zniža od 720 m na 700 m. O krog
Osolnika ga zasledimo v terasah in planotastih slemenih, ki so
650— 690 m visoka, na desni strani Ločnice pa v vrhu Breznika
(639 m).
N ižji nivo (III) je severno m južno od Sv. Jošta ohranjen
v terasah, visokih 640—680 m, na katerih leže vasi Pševo (zgor
nji del vasi), Javornik in Čepulje. Tudi vrh Šmairjetne gore
(651 m) pripada temu nivoju. Na vzhodnem pobočju Križne gore
je nivo ohranjen v višini 640—650—660 m. Nad Škofjo Loko je
zastopan v 650 m visoki terasi, k jer leži vas Gabrovo. Okrog
Osolnika, predvsem pa vzhodno in zahodno od njega, ga naj
demo v 620 m visokih terasah, na severni strani Breznika pa v
višini 600 m.
Terase nadaljnjega nivoja (IV) so severno in južno od
Sv. Jošta ohranjene v višini 590—600 m. Južno od tu najdemo
na pobočju Križne gore nadaljevanje tega nivoja v višini 580 do
600 m. Zahodno od Škofje Loke je ohranjen v enaki višini. Se
verno in severovzhodno od Osolnika je nivo zastopan v 560 do
580 m visokih terasah, na severnem pobočju Breznika pa v vi
šini 560 m. Na vzhodnem pobočju Medanskega hriba imamo nivo
ohranjen v terasah, visokih 475— 480 m.
Naslednji nivo (V) nastopa južno od Sv. Jošta v višini
560 m. Y tej višini leži tudi sedlo na Šmarjetni gori, ki deli glavni
vrh (651 m) od stranskega virha, imenovanega Gradišče (592 m).
Na vzhodnem pobočju Križne gore je izražen v višini 510— 520 m.
Vzhodno od Škofje Loke so terase tega nivoja prav tako slabo
ohranjene. Nad Suho se nadaljuje nivo v 540 m visokih terasah,
severovzhodno od Osolnika pa leže terase v višini 520 m. Na se
vernem pobočju Breznika se nadaljuje nivo v višini 480—510 m,
na Medanskem hribu pa je ohranjen v 450—460 m visokih terasah.
N adaljnji nivo (VI) je razvit južno od Sv. Jošta v 470 do
480 m visokih terasah. Na vzhodnem pobočju Križne gore je
ohranjen v višini ca. 440—460 m. Vzhodno od Škofje Loke naj
demo nadaljevanje tega nivoja v 460 m visokih terasah. Južno
od Suhe se nadaljuje v terasah, ki leže na severnem p obočju Ve
like Hraste 450 m visoko. Severovzhodno od Osolnika leže terase
v višini 440—450 m, prav tako na severnem pobočju Breznika.
Na Medanskem hribu leži nivo ca. 400 m visoko.
Terase še nižjega nivoja (VII) so razvite vzhodno in južno
od Sv. Jošta v višini 420—440 m. Približno 430 m visoko leži se
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dlo med Sv. Joštom in Šmarjetno goro. Na vzhodnem vznožju
Križne goire leži ta nivo ca. 420 m visoko. У Kamnitniku je le
še ca. 410 m visok. Zahodno od Škofje Loke je nivo ohranjen v
višini 400 m. Na pobočju nad Gostečami, Drago in vasjo Soro je
zastopan v višini 380—390 m, na sev. pobočju Breznika pa se nada
lju je v višini 360 m. Na vzhodnem pobočju Medanskega hriba so
terase tega nivoja v višini 350—360 m razmeroma slabo ohranjene.
Naslednji nižji nivoji pripadajo že ravnmi Sorškega polja.
Sorško p olje (kot najširši ravninski nivo) se zniža od približno
400 m ob južnem vznožju pod Šmairjetno goro na 348 m pri Go
renji vasi. Hkrati je ravnina nagnjena v precejšnji meri proti
vzhodu. Nad n jo se dvigajo ostanki še višje terase, k i jo pred
stavljata Velika Dobrava in Smrekova Dobrava, ki se pa mor
fološko danes le slabo odražata od ostale ravnine. Temu n a j
starejšemu ravninskemu nivoju odgovarja višina 384 m na Kamnitniku. Če izvzamemo manjšo teraso, ki je razvita le nad Rete
čami in pod G orenjo vasjo, sledi pod najširšim ravninskim ni
vojem takoj razsežnejša terasa, na kateri leže Stara Loka, Godešiče in Reteče. Ta terasa ima izredno strmo ježo med Godešičami
in Zgornjo Senico. Pod Retečami moremo prav dobro videti, da
sestoji ta terasa iz trdno sprijetega konglomerata, ki leži di
rektno na terciarni (oligomiocenski) sivici.6 Ježa je tu nad 20 m
visoka. D rugje ta ježa ni tako visoka, ker nastopa vmes še nižja
terasa. Na tej stoji na primer cerkev v Suhi. Onstran Sore je
pod Gostečami, Dolom in vasjo Soro še nekoliko nižja terasa.
Vsi ti ravninski nivoji so diluvialne starosti, medtem ko pripa
dajo ostali še nižji nivoji ob Sori že aluviju.
Miocensko površje je sicer slabo ohranjeno, vendar nam v
zadostni meri kaže, da je bilo podvrženo precej neenakomer
nemu dviganju. Sklepati tudi moremo, da predstavlja greben
Porezen—Blegaš zono najmočnejšega dviganja. Planotasti teren
v višini 1280— 1350 m je od tu proti severu močno nagnjen.
Pičli ostanki tega površja južno od tod (n. pr. Jelenk 1106 m) so
znatno nižji, prav tako v skrajnem vzhodnem delu Loških hri
bov, čeprav upoštevamo pri slednjem tudi še primeren strmec.
Višinska razlika med miocenskim in panonskim površjem
je ob grebenu Porezen—Blegaš na j več ja ; tu znaša ca. 250 m.
Južno od tod na jelenski planoti doseže ta razlika komaj 100 m,
v vzhodnem delu Loških hribov pa niti toliko ne. T o dokazuje,
da je bilo ozem lje podvrženo neenakomernemu dviganju že pred
panonsko iziravnavo.
5
Natančnejša starost sivice še ni znana. Številne foraminifere, ki sean
jih v n jej 'našel, določuje prof. Liebus v Pragi.
8*
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Ostanki panonskega površja leže na severu v jelovški pla
noti najviše. Kot sem ugotovil že pred leti, je planoma tu po dveh
prelomih razdeljena v tri dele, ki so bili različno visoko dvig
njeni. Vzhodni in srednji del sta bila najviše dvignjena na se
veru, zahodni del pa na jugu (1937, p. 87).
Južno od tod, v obm očju Selške doline, je panonsko površje
mnogo nižje. V zgornjem delu doline je višinska razlika med
njim in onim na jelovški planoti znatno večja kakor v spod
njem delu. T o je pripisati predvsem dejstvu, da se je Jelovica
ob prelomih tako neenakomerno dvignila.
Pod vzhodnim irobom Jelovice leže ostanki panonskega po
vršja 250— 300 m niže. Pod tem robom poteka dislokacija, ob' ka
teri je vzhodno ležeči predel zastajal v dviganju. Zaradi manj
odpornih kamenin (pretežno psevdoziljskih ekrilavcev in pe
ščenjakov) je bilo to površje v postpanonu razmeroma hitro raz
rezano po dolinah, tako da danes z ozirom na dobro ohranjeno
in mnogo više ležeče poviršje na Jelovici niti malo ne vzbuja
vtisa, da bi pripadalo v panonski dobi istemu površju.
Med obema Sorama je panonsko površje prav tako kakor
miocensko najvišje ob grebenu Porezen— Blegaš, vendar sega na
njegovi severni strani za dobrih 100 m više kot na južni. Proti
vzhodu se površje polagoma zniža tako, da doseže na obeh
straneh grebena, oziroma njegovega podaljška približno enako
višino.
Če zasledujemo panonsko površje proti zahodu, zapazimo,
da se v šentviškogorski in sosednji šebreljski planoti zniža za
skoraj 300 m. O d šentviškogorske planote se površje dvigne proti
jelenski za okrog 300 m, nato se vzhodno od tod zniža v ledinski
za približno 200 m, v slemenu Žirov^kega vrha pa se dvigne
za dobrih 100 m. Šele severovzhodno od tod ostaja panonsko po
vršje na večje razdalje v enaki višini. Sprva leže njegovi ostanki
v višini 700 m, nato se polagoma dvignejo na 800 m in končno
dosežejo nad 900 m višine. Do Ločnice se ta višina le za malen
kost zniža. Vzhodno od Ločnice in proti jugu pa ее pričenja po
vršje razmeroma naglo zniževati. V samotorski planoti doseže
ponovno višino 700 m, v planoti Toškega čela 570 m, v Debelem
vrhu pa samo še višino 530 m.
Na podlagi tega moremo reči, da je postajalo dviganje od
severa proti jugu in jugovzhodu čedalje slabotnejše. V ečje vi
šinske razlike na manjše razdalje se p oja v ijo le tedaj, če so se
grude ob že obstoječih prelomih različno visoko dvignile. Pred
vsem velja to za sosednje ozem lje na zahodu in pa za predel od
tu proti jugovzhodu, k jer imamo ohranjene večje planote.
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Če primerjamo nivoje na obeh straneh Ločnice, ne vidimo
samo, da so na desnem bregu vsi znaitno višji od enako starih na
nasprotni strani reke, ampak tudi, da se ieti nivo na obeh stra
neh Ločnice nekako v sredi doline n ajbolj dvigne, potem pa po
lagoma pada proti izhodu doline. Višinska razlika med dvema ni
vojem a je pri starejših nivojih mnogo večja kakor pri mlajših,
medtem ko je pri najmlajših kom aj še zaznavna. Kot je že
uvodoma omenjeno, poteka po dolini Ločnice prelom. Ob njem
je vzhodna stran zastajala v dviganju. Neenakomernost v dvi
ganju pa se je javljala tudi v tem, da je bilo dviganje približno
v sredi doline najmočnejše.
Podobno opazimo tudi pri prim erjavi nivojev na obeh
straneh Mavlovšice in njenih pritokov, le da tu «spričo večjega
števila pritokov oziroma nivojev ob njihovih dolinah razmere
na prvi pogled niso tako jasne. Tudi tu poteka, kakor je že
zgoraj navedeno, prelom, ob katerem so planota Toškega čela
in predel severovzhodno in vzhodno od nje v dviganju zastajali
z ozirom na zahodu ležeče ozemlje.
Pri tem nastane vprašanje, ali se je vršilo na našem ozem
lju, ki ga križajo številne dislokacije, pravo dviganje, ali pa
imamo opraviti tu morda le s premikanjem ob že obstoječih, po
ševno nagnjenih dislokacijskih ploskvah, kar bi pomenilo, da se
je narivanje vršilo tod tudi še v najm lajših dobah. Pričakovali
bi, da bo ozem lje n ajbolj dvignjeno v tistih predelih, k jer se je
gruda po močno nagnjeni dislokacijski ploskvi narinila najviše
nad sosednjo grudo. Predvsem bi bilo to ob črtah, k jer so dislokacijske ploskve odrezane od površja. Morda bi se dala na ta
način, upoštevajoč tudi še zgoraj navedena dejstva, razložiti
znatno višja lega jelovške planote od enako starega površja v
obm očju Selške doline. Da pa imamo nedvomno opraviti tudi
s pravim dviganjem (ki se je vršilo ob b olj ali manj navpič
nih prelomih ali pa se je jav ljalo v obliki vzbočenja), nam do
kazujejo številne globoko vrezane doline, k jer so pobočja na
obeh straneh skoraj enako strma.
Kolikor moremo presoditi po višinskih razlikah med posa
meznimi nivoji, je bilo dviganje v srednjem pliocenu najm oč
nejše, potem pa je polagoma pojenjalo. Ker je v Selški dolini
razvitih manj nivojev kot v Poljanski dolini, lahko sklepamo,
da se je severni del Loških hribov dvigal skoraj zdržema, v ko
likor pa je bilo tu dviganje prekinjeno p o vmesnih fazah miro
vanja, so bile slednje razmeroma kratke.
Dviganju je bila podvržena tudi Ljubljanska kotlina (v na
šem primeru predvsem Sorško polje), le da je za dviganjem
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Loških hribov p recej zastajala. To nam dokazuje dejstvo, da leži
pri Retečah (pa tudi ob Savi v bližini smleškega mostu) na ter
ciarni sivici diskordantno trdno sprijet konglomerat. Do začetka
njegove sedimentacije je prevladovala tu denudacija, povzro
čena po dviganju ozemlja. Šele nato ise je, morda že proti koncu
zgornjega pliocena, pričelo izdatno grezanje, n akar kažejo pred
vsem na debelo odloženi diluvialni sedimenti, starejši in mlajši
zasip. Terase, ki sta jih v slednjem materialu izdelali Sava in
Sora, pa nadalje dokazujejo, da se je v mlajšem diluviju pričelo
ponovno dviganje, ki je bilo po vmesnih fazah m irovanja več
krat prekinjeno.
O razvoju porečja v Loških hribih govori na podlagi mor
foloških ugotovitev že I l e š i č (1938, pp. 53, 56, 57, 63). V na
slednjem razpravljam le o spremembah rečnega sistema, ki se
nanašajo na vzhodni in jugovzhodni del obravnavanega ozemlja.
Sklepati moremo, da je Sava v srednjem in precej časa
tudi še v zgornjem pliocenu tekla od Podnarta naravnost proti
jugu. Ostanek njene takraitne doline je ohranjen še v sedlu med
Sv. Joštom in Šmarjetno goro (ca. 430 m visoko). Terase na po
bočju Loških hribov, ki se spuščajo proti Sorškemu polju, so
prav tako ostanki njene nekdanje struge. Seveda se Sora takrat
ni izlivala v Savo na tistem kraju, k jer leže danes Medvode, am
pak že v bližini današnje Škofje Loke. Verjetno je, da se je tu
nekje izlivala v Savo sprva samo Poljanska Sora, medtem ko je
Selščica tekla v srednjem pliocenu še naravnost proti vzhodu
čez Križno goro in se je bržkone direktno izlivala v Savo. Ni
v o ji na Križni goni izpričujejo, da je bila Selščica kmalu nato,
še v srednjem pliocenu, najbrž po kakem sosednjem savskem
pritoku, pretočena v Savo, pri čemer je začela ustvarjati Sote
sko. Poljanščica se je priključila Selški Soiri v Škofji Loki, kjer
se spaja z n jo danes, verjetno šele pozneje, proti koncu plio
cena. N ivoji nad Puštalom namreč kažejo, da je tekla Poljan
ska Sora poprej tudi naravnost proti vzhodu in se je tako iz
livala v Savo precej daleč pod Škofjo Loko.
Pod vplivom m očneje p oglab ljajoče Kokre je bila Sava v
najmlajšem pliocenu neposredno ali posredno preusmerjena
proti vzhodu in je tako opustila svojo dotedanjo strugo. Njena
naslednica je danes neznaten potok, ki teče skozi Bitenj in
Žabnioo naravnost proti jugu v Soro.
Ko je v diluviju Sava nanašala prod in ustvarjala s tem
ravnino današnjega Sorškega polja, se je verjetno ponovno pri
bližala vzhodnemu obronku Loških hribov, a se je zopet kmalu
umaknila proti vzhodu. To nam dokazuje v isto smer močno
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nagnjena ravnina Sorškega polja, predvsem pa diluvialna ilo
vica, ki je bila z vzhodnega pobočja Loških hribov naplavljena
na njihovo vznožje v razmeroma širokem paisu od Škofje Loke
pa skoraj do Stražišča. Če bi bila Sava obdržala svoj tek ob
vznožju Loških hribov dalj časa, bi bila om enjeno diluvialno
ilovico nedvomno odplavila, medtem ko je njena naslednica mo
gla vrezati vanjo kom aj svojo strugo. Od mlajšega diluvija pa
do danes je ostala Sava ujeta v svoji, ponekod do 50 m glo
boki debri.
У vzhodnem delu Polhograjskih dolom itov vzbu jajo podkrajske vode pozornost s tem, da so v svojem zgornjem teku
pretežno usmerjene proti vzhodu in se šele pozneje obrnejo
proti severu, k jer se združene po več skupaj izlivajo v Savo.
Številni prevali na Medanskem hribu pričajo, da so te vode tekle
prvotno, to je v mlajšem pliocenu preko tega hriba naravnost
proti vzhodu in se tam nekje izlivale v Savo. Pod vplivom ne
enakomernega dviganja, ki je bilo na jugu najmočnejše, proti
severu pa čedalje slabše, so te vode deloma obrnile svojo smer
proti severovzhodu in severu, deloma pa so j i h pretočile vase in
jih s tem tudi preusmerile močnejše vode. Predvsem naj omenim
glavni potok v Grabnu, Mavlovšico, ki je imela v zgodnjem
postpanonu svoj zgornji tek (morda celo izvir) še na planoti
Toškega čela. Ni izključeno, da je bila takrat še pritok ene iz
med voda, tekočih proti vzhodu. Ko je postala v mlajšem plio
cenu močnejša, je polagoma pretočila vase druge vode in jih
preusmerila proti severu. Po tako nastalem Grabnu se je Me
danski hrib v precejšnji meri odcepil od ositalega dela Polho
grajskih dolomitov. Graben je torej po svojem nastanku dosti
mlajši od vzporedne doline, ki jo je ustvarila Ločnica in ki je
tektonskega nastanka.
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Zusammenfassung.
Beiträge zur Tektonik und Morphogenese des Berglandes von Škofja Lokit
und Polhov gradeč.

In der vorliegenden Abhandlung befaßt sich der Verfasser mit der Er
forschung des Gebietes, daß sich vom Jelovicaplateau bis zur Stadt Ljub
ljana (Laibach) erstreckt und im Norden vom Ljubljanaer Becken, im Süden
aber vom Ternowaner - Idrianer Bergland und vom Ljubljanaer Moor be
grenzt ist. Der westliche Teil des Gebietes, das Bergland von Škofja Loka,
deckt sich mit dem Flußgebiete der beiden Sora (Zeiern).
Das erforschte Gebiet war seit dem Mitteljura, der größere Teil
dessen schon seit Ende der Trias trockenes Land. Inwieweit dieses Gebiet
bis zum Oberoligozän denudiert wurde, können wir einigermaßen aus den am
Ostrande des behandelten Gebietes an mehreren Stellen noch erhaltenen
oberoligozänen Basalkonglomeraten schließen. Diese bestehen fast überall,
wo sie Vorkommen, aus Kalkgeröllen. Auch die gleichaltrigen Sandsteine
aind vorwiegend kalkig. Es kann deshalb behauptet werden, daß die
triassische Decke unseres Gebietes bis zum Oberoligozän größtenteils noch
erhalten war.
Auf Grund morphologischer Befunde konnte man feststellen, daß die
miozäne Oberfläche einer ungleichmäßigen Hebung, die sich schon vor der
pannonischen Verebnung vollzog, unterworfen war. Die stärkste Hebung
fand im Kamme statt, der sich vom Porezen bis zum Blegaš erstreckt
Die Hebung des Gebietes im Postpannon wurde in der Richtung von Norden
gegen Süden und Südosten allmählich schwächer. Die großen Höhenunter-
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schiede zwischen der pannonischen Fläche Jelovica und den gleichaltrigen
Verebnungsresten im Bereiche der Selška Sora (Selzacher Zeier) sind vor
allem der Tatsache zuzuschredben, daß das Jelovicaplateau an den Ver
werfungen ungleichmäßig gehoben wurde. Die um 250—300 m tiefer lie
genden pannonischen Verebnungsreste unter dem Ostrande des letztgennanten Plateaus sind mit der zurückgebliebenen Hebung dieses Gebietes zu
erklären.
Wie man aus der Lage und dem Verlaufe der einzelnen Niveaus
und Terrassen schließen kann, war die Hebung im Mittelpliozän am stärk
sten, später begann sie abzuflauen. Da im Selzacher Tal wenigere Niveaus
als im benachbarten Pöllander Tale entwickelt sind, kann man annehmen,
daß die Hebung im nördlichen Teile des behandelten Gebietes beinahe
ununterbrochen war. Sogar die sie unterbrechenden Ruhephasen waren
verhältnismäßig kurz.
Auch das Ljubljanaer Becken war der Hebung unterworfen, die je 
doch bedeutend schwächer war als jene des untersuchten Berglandes.
Dafür spricht die diskordante Laige des festverkitteten altdiluvialen (an
der Basis möglicherweise schon oberpliozänen) Konglomerates auf stark
denudiertem tertiären Tegel bei Reteče und bei Smlednik. Bis zu seiner
Sedimentation herrschte hier die Denudation vor, die durch die Hebung des
Gebietes verursacht wurde. Erst später, vielleicht schon gegen Ende des
Oberpliozäns, begann die Senkung, worauf mächtige diluviale Ablagerun
gen (unter anderem das obenerwähnte Konglomerat) hindeuten. Die von
der Save und der Sora in diluviale Ablagerungen eingeschnittenen Terrassen
weisen darauf hin, daß im jüngeren Diluvium wieder eine Hebung begann,
die abermals von Ruhephasen unterbrochen wurde.
Schließlich wird die Entwicklung des Plußsystemes im östlichen und
südöstlichen Teile des erforschten Gebietes verfolgt.

