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S v e t o z a r I l e š i č : 

Podolžni profil Soče 
v Ze kdor zasleduje Sočo na topografski karti, postane pozoren na 

n jen neuravnovešeni podolžni profil. Še očitnejše so nam ne-
pravilnosti v njenem strmcu, če opazujemo njeno dolino v naravi. 
Malokje drugod se tako značilno menjavajo skrajno ozke, globoko 
zajedene soteske, kjer reka naravnost žaga skalno podlago, s 
širšimi deli doline, k jer je prešla vsaj do neke mere k bočni eroziji 
in akumulaciji. Tudi najbol j površni opazovalec ne more prezreti 
ostre razlike med skrajno mladim, skoraj nevidnim, tako rekoč 
v podzemlje skritim koritom Soče nad Lepenjo in med široko 
nasutim dnom Bovške kotline, ki je komaj nekaj kilometrov daleč. 
Ali ni končno za celotno pokrajinsko lice značilna razlika med 
široko dolino od Kobarida do Tolmina, k jer teče Soča dosti mirno 
ter celo izdatno nasipava, ter med obema globoko zajedenima 
soteskama, ki nekako zapirata ta del doline tako na zgornji strani, 
nad Kobaridom, kakor spodaj, pod Sv. Lucijo na Mostu? Manj 
vidnih nepravilnosti v strmcu je na Soči še cela vrsta. Vse to 
naravnost izziva geografa, da premotri in prouči njen podolžni 
profil. 

Misel, preizkusiti ravno na Soči J o v a n o v i č e v o metodo 
za proučevanje podolžnih rečnih profilov,1 je -tem vabljivejša, ker 
so geološke razmere za Soško dolino dovolj dobro znane in ker 
za Sočo tudi nismo brez najnujnejših hidrografskihl podatkov, ki 
jih za to potrebujemo. Razen tega je soški profil žei na prvi pogled 
manj izdelan, manj uravnovešen, mnogo bolj strm in mnogo bolj 
visokogorski kakor profili Vardar j a, Morave in Timoka, ki si jih 
je Jovanovič izbral za primere. Zato more primerjava z njimi 
hkrati prispevati k vrednotenju same metode in njene praktične 
uporabnosti. Če je Ch. P. P é g u y mnenja, da je Jovanovičevo 
metodo, slonečo na teoretskem »profilu pretočne vode« težko 
uporabiti pri Visokogorskih rekah, češ da pri njih pomeni rečni 
odtok samo površno preoblikovanje glacialnega reliefa,2 bi se z 
njim glede Soče ne mogli popolnoma strinjati. Zakaj pri nas, 

1 P. S. J o v a n o v i č , Uzdužni rečni profili, njihovi oblici i stvaranje. 
Nove metode za pojedinačno i uporedno proučavanje uzdužnih rečnih profila. 
Beograd 1938. 

2 Ch . P. P e g u y , Haute Durance et Ubaye. Revue de Géographie alpine, 
Grenoble, t. XXXV (1947), 3, str. 462. 
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zlasti na Soči, je drugače: reka ni tu samo naknadni, podrobni 
preoblikovalec glacialnega reliefa, marveč je glacialna erozija 
samo zmerno preoblikovala fluvialne oblike. Današnji podolžni 
profil reke je njeno delo; res ga je izoblikovala v dolini, v kateri 
je morda ledenik močno spremenil podolžni profil dna; toda ravno 
to postglacialno dno je bilo nekakšen najmlajši »primarni relief«, 
na katerem se je pričel razvijati današnji podolžni rečni profil. 
Ugovor, da se je preglacial i ali interglacialni profil usmerjal 
po drugem teoretskem profilu pretočne vode, ustrezajočem dru-
gačnim vodnim množinam takratnega časa, je pravilen, a ne velja 
mnogo manj za reke izven poledenelega področja. Tudi tam se 
je vodna množina v toku razvoja spreminjala ter je bila nedvomno 
ravno v dobi diluvialne glaciacije zaradi spremembe v tempera-
turnih in padavinskih razmerah drugačna kakor je danes. Saj je 
ravno v tem eden izmed razlogov, da po Jovanovićevi metodi 
praktično nikjer ne moremo priti do tako zanesljivih sklepov, 
kakor bi si želeli. 

Zares eksaktne analize podolžnega rečnega profila po Jova-
novićevi metodi za Sočo ne moremo pričakovati še iz drugih 
razlogov, ki so podobni tistim, na katere je praktična uporaba 
metode zadela že drugje. Tudi za Sočo je mogoče iz topografske 
karte v merilu 1 : 25.000 razbrati premalo zanesljivih hipsometričnih 
podatkov, tudi tu je premalo mest z izmerjenimi vodnimi mno-
žinami, tudi tu se moramo preveč zatekati k interpolaciji in tudi 
za primer Soče velja, da so nekatere formule, ki jih je v svoji 
metodi uporabil Jovanovič, preveč empirične ali preveč teoretične. 
K temu se pridružuje še petrografska in tektonska zgradba, ki je 
tu v podrobnem še mnogo raznoličnejša kakor pri Jovanovičevih 
primerih Var dar j a, Morave in Timoka. Posebno vsa glacialna, in-
terglacialna in postglaoialna tektonika in sedimentaci j a, številne 
zajezitve, do katerih je s tem v zvezi prišlo, cela vrsta mladih 
gorskih podorov, vse to je močno zapletlo razvoj soškega po-
dolžnega profila. Toda ravno zato ni odveč, če na kratko poka-
žemo rezultate, ki jih je prinesel naš poskus analize. 

Ze v najbolj preglednih podatkih se vidi neuravnovešenost 
soškega strmca. Profil Soče, »desetinsko reduciran«2 v Jovanovi-
čevem smislu, kaže po svojih desetinah4 tale povprečni strmec: 

3 Za srbski »svedeni« profil nisem našel v slovenščini primernega izraza. 
Še najlaže uporabimo tujko »reducirani«, čeprav ne ustreza povsem, ker »svedeni« 
profil ni vedno reduciran, temveč je laihko tudi povečan. 

* Dolžina soškega profila je 140 km; na. vsako desetino pride torej 14 km toka. 
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Desetina 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Strmec v %o 36.55 9.26 10.19 3.60 2.82 3.33 1.84 1.82 1.42 0.52 

Že ta groba shema strmca po desetinah kaže dve jasni motnji 
v njegovem normalnem pojemanju od izvira proti izlivu: strmec 
se znova zviša v osmi desetini (nekako med Vrsnikom in izlivom 
Koritnice) in v Ipeti desetini (približno med Podseli in Plavmi). 

Bolj v podrobnem se nam pokaže tale slika.5 Od izvira do 
dna doline v Zgornji Trenti je strmec zelo velik (208%o), v dolini 
do mosta ob cesti na Vršič znaša 91.8%o, od tod do Loga 56.1%o. 
Od Loga do Vrsnika je profil že zložnejši (povprečno 11.7%»), se 
močno poveča med Vrsnikom in Lepenjo (17.8%o), k jer se je Soča 
zajedla v izredno ozka korita nad izlivom Lepenje. Med Lepenjo 
in izlivom Koritnice pri Vodencah se njen povprečni strmec znova 
zmanjša na 8.6%o. V Bovški kotlini strmec močno pojame: na 
3.9—4%o med Vodencami in izlivom Boke. Med Boko in Spodnjo 
Žago, k je r Soča prežaga antiklinalo Polovnika, je strmec znova 
8.8%o, v širšem dnu s terasami med Žago in Brezovim pa je spet 
manjši (4.2%o). Med Brezovim in koto 306 m (v podoru pod 
Kuntro) strmec znova naraste na 5.7%o, še mnogo močneje pa 
od tod do ustja Drežnice (19.5%o) kjer si Soča prebije pot skozi 
odpornejše mezozojske plasti in obilico podornega gradiva. Med 
Drežnico in Kobaridom, ob vstopu v 'Kobariški kot, se strmec 
Soče naglo zmanjša (na 3.5%o) in znaša med Kobaridom in Tol-
minom povprečno 2.8%o do 2.9%o. Ob sovodnjah s Tolminko pod 
Bučenico naraste na 3.7%o, čez Modrejsko polje se znova zmanjša 
na 2%o, posebno značilen pa je — v kolikor so topografski podatki 
zanesljivi — mali strmec med Sv. Lucijo in Podseli (1.5%o). Ta-
mošnja erozijska soteska, globoko zajedena v skalno podlago, ki 
je v tako živem nasprotju s prevladovanjem sedimentacije v dolini 
med Kobaridom in Tolminom, bi torej morda ne bila učinek moč-
nejšega strmca v profilu, temveč nenadno povečane erozijske moči 
po dotoku vodovja Idrijce in Bače. S tem tolmačenjem bi se 
ujemalo, da se je tudi Idrijca zajedla v skalo ravno po dotoku 
Bače. Toda v drugem delu soteske, med Podseli in Avčami, kjer 
Soča prečka antiklinalni svod, ki veže Trnovski gozd s Kolov-
ratom,6 se strmec močno poveča (na 5.3%o). V flišu med Avčami 
in Rodežem se strmec zmanjša na 2.66%o, a je še vedno večji kakor 

5 Vsi podatki se nanašajo na profil Soče pred spremembami, ki so jih v ta 
profil prinesla hidrotehnična dela iz italijanske dobe. 

0 A. W i n k l e r , Zur Eiszeitgeschichte des Isonzotales. Zeitschrift für 
Gletscherkunde, Bd. XV (1926), str. 6, 100—101. 
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pri Modrejcah in sorazmerno velik v primerjavi z dolino med 
Kobaridom in Tolminom. Zato se tu Soča še marsikje zajeda v 
globino, posebno še k jer je (n. pr. pri Kanalu) zadela na podlago 
iz krednega apnenca. Šele na spodnjem Kanalskem med Desklami 
in Globno pa t ja do pod Prilesja se strmec zmanjša na 2°/oo ali 
celo pod to številko, pri čemer se močneje uveljavi akumulacija. 
Tu gre očividno za predel ugrezanja, ki ga prečka (Soča preden 
preide v t. im. »svetogorsko antiklinalo«.7 V antiklinalnem svodu 
t ja do Solkana je kljub globoko vrezani dolini strmec izredno 
majhen (1.2 do 1.4%o), tok reke precej uravnovešen. Na več ko 
2%o naraste znova strmec med Solkanom in Podgoro, k jer se je 
Soča zajedla do 30m globoko v svojo konglomeratno nasutino in 
dosegla ponekod flišno podlago. V ravnini med Podgoro in So-
vodnjami se padec znova zmanjša na 1.7%o, kaže med Sovodnjami 
in Gradiščem zadnji nenormalni, čeprav rahel skok navzgor 
(1.8%o), morda ko prečka smer antiklinalnega dviganja, ki bi se 
tu nadaljevalo s Krasa proti Medejskemu griču,8 nato pa dosledno 
pojema proti mor ju (Gradišče—Zagraj 1.57%«, Zagraj—Kašelj an 
1.37%o, Kaseljan—Sv. Kocijan 1.32°/oo, Sv. Kocijan—Morozinski otok 
0.56%o, od tod ob Zdobi do mor ja 0.39%o). 

Če hočemo po tem deskriptivnem pregledu podolžnega pro-
fila Soče preiti k njegovi analizi po Jovanovičevi metodi, se mo-
ramo Zaradi pomanjkljivih podatkov, zlasti podatkov o vodni 
množini, omejiti v glavnem na tiste točke njenega toka, za katere 
navajamo v tabeli 1. metrske koordinate ( / = oddaljenost od izliva 
v morje, h = nadmorska višina) in desetinske koordinate (,x = de-
setinsko reducirana oddaljenost od izliva, y = desetinsko reduci-
rana višina). Kakor znano, dobimo desetinske koordinate na ta 
način, da metrske koordinate pomnožimo z desetinskim koefi-
cientom k = pri čemer je L dolžina celotnega podolžnega pro-
fila Soče (140 km). Ta koeficient je za Sočo 0.071428. Ker je v 
zgornjem Posočju v marsičem zanimiva primerjava med obema 
izvirnima krakoma, Sočo in Koritnico, smof povsod pritegnili v 
premotritev tudi Koritnico. Koordinate Koritnice je bilo treba 
reducirati na desetinski profil Soče, to se pravi, dolžino njenega 
profila izenačiti z dolžino profila zgornje Soče od izvira do so-
vodnji z Koritnico. 

7 W i n k l e r , o. c„ str. 101. 
8 Fr . K o s s m a t , Die morphologische Entwicklung der Gebirge im Isonzo-

und oberen Savegebiet. Zeitschrift der Ges. für Erdkunde 1916, str. 587. ' 
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Tabela 1. 

Metrske in desetinske koordinate glavnih točk na podolžnem 
profilu Soče 

i v km ft v m x y 
Z g. S o č a : 

Izvir 140'0 okr. 1000 10*000 7Г428 
Na Logu v Trenti 135'0 600 9'642 42'850 
Izliv Vrsnika 127'0 506 9'071 36" 142 
Izliv Lepenje 122'9 435 8778 31 "070 
Izliv Koritnice 

(Vodence) 117*1 385 8*364 27'490 

K o r i t n i c a : 

Izvir Mangrtskega 
potoka 132'0 1280 10*000 125756 

Srednji Log 128'3 630 9'593 54*413 
Možnica 124'3 520 9'157 42*322 
Kluže 1217 468 8'871 36'614 

S o č a o d i z l i v a K o r i t n i c e n a v z d o l : 

Čezsoča 1139 362 8'135 25*853 
pod Boko 109'5 345 7'821 24*639 
pod Sp. Žago 107'8 330 7700 23*567 
Brezovo 104'0 314 7'428 22*425 
pod Magozdom 97'9 214 6'993 15*285 
Kobarid 94'3 200 6735 14*285 
Modrejce 757 141 5'407 10*071 
Podseli 717 135 5*121 9*642 
Avče 65'9 104 4707 7*428 
Globna 55*8 79 3'985 5*643 
Izliv Pevmice (Pevma) 4Г1 54 2'935 3*857 
Podgora (Gorica) 37*3 44 2'664 3*143 
Zagraj 23'4 20 1'671 1*428 
Izliv 0 0 0 0 

Na osnovi koordinat iz tabele 1. je narisan podolžni profil 
Soče (si. 1), ki kaže vse že zgoraj navedene motnje v enako-
mernem pojemanju strmca, zlasti povečani strmec med Vrsnikom 
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in Lepenjo, med Brezovim in Kobaridom ter med Podseli in 
Avčami. Zares enakomerna — vsaj v glavnem — je krivulja šele 
od Avč navzdol. Nedvomno to ni naključje. Od Avč, odnosno 
Podsel navzdol si Soča nemoteno izgrajuje svoj profil mnogo daljši 
čas kakor od tod navzgor, k jer je njen razvoj prekinila glaciacija, 
kjer je Soča. zato še manj kot drugod utegnila izgladiti nepravil-
nosti v strmcu, ki sta jih glacialna erozija in akumulacija še 
stopnjevali. 

Prvi korak h genetski analizi podolžnega profila po Jovano-
vičevi metodi je določitev i d e a l n e g a r a v n o t e ž n e g a p r o -
f i l a , t. j. tistega končnega profila, katerega bi dosegla reka samo 
•s svojo vodno množino, če je ne bi motili in zadrževali drugi 
faktorji . Idealni ravnotežni profil bi dosegla reka takrat, ko bi 
njen strmec ravno še zadoščal, da bi voda tekla, ne da bi pri tem 
opravljala' kakršno koli delo. Ta končni strmec smo po Kutterjevi 
formuli določili za vse točke na Soči, za katere moremo iz publi-
kacij italijanskega »Servizio idrografico« dobiti vsaj približne 
podatke o povprečnih sekundnih vodnih množinah pretočne vode. 
Iz teh strmcev dobimo po postopku, ki ga je pokazal Jovanović, 
desetinsko reducirane višine idealnega ravnotežnega profila, ti-
sočkrat povečane. Te višine (103y°)> po katerih je narisan idealni 
ravnotežni profil za Sočo in Koritnico na si. 1., so za Sočo: izvir 
5'617, Log v Trenti 4'331, Vrsnik 3'099, Lepenja 2652, izliv Ko-
ritnice 2*293, za Koritnico so: izvir Mangrtskega potoka 8*457, 
Srednji Log 5'166, Možnica 3'633, Kluže 3'150; za Sočo od sovodnji 
pri Vodencah navzdol: čezsoča 2'161, pod Boko Г980, Sp. Žaga 
1*919, Brezovo 1*785, pod Magozdom 1*571, Kobarid 1*449, Mo-
drejce 0*916, Podseli 0*859, Avče 0*779, Globna'0*645, Pevma 0*452, 
Podgora 0*401, Zagraj 0*243. 

Primerjava med dejanskim profilom reke in med njenim ide-
alnim ravnotežnim profilom je zelo poučna. Že en sam pogled 
na oba profila na si. 1. nam pove, kako je dejanski profil reke 
še visok in strm v primeri z idealnim profilom ravnotežja, kako 
daleč je torej še Soča od svojega končnega cilja. To nam dobro 
ilustrirajo tudi t. im. indeksi strmcev in višin. I n d e k s s t r m c a 
dobimo, Če strmec na dejanskem profilu delimo s strmcem na 
ravnotežnem profilu. Pove nam torej, kolikokrat je dejanski 
strmec na nekem mestu ali — povprečno — na nekem sektorju 
rečnega profila še večji od končnega strmca, strmca idealnega 
ravnotežnega profila. Podatki za povprečni indeks strmca (103Z) 
za posamezne sektorje soškega profila so: od izvira do Loga v 



Slika 1. 
Podolžni profil Soče in Koritnice 

Dejanski podolžni profil (У), profil pretočne vo-
de (7)f) in idealni ravnotežni profil (/03y°). — 
Vsi profili desetinsko reducirani. Višine 100 krat 

povečane. 
(V risbi je označbo 103Y popraviti v J0:,Y°.) 

« KoriJnica 
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Trenti 6'8, od Loga do Vrsnika 5'4, od Vrsnika do Lepenje 117, 
od Lepenje do izliva Koritnice 7'1 (na Koritnici od izvira Mangrt-
skega potoka do Srednjega Loga 217, od Srednjega Loga do 
Možnice 7"8, od Možnice do Kluž l l ' l , od Kluž do sovodnji 10'6), 
od izliva Koritnice do čezsoče 7*1, od 'Čezsoče do 'Boke 67, od 
Boke do Sp. Žage 17'3, od Sp. Žage do Brezovega 8'6, od Brezo-
vega do pod Magozda 33'3(!), od tod do Kobarida 7-9, od Koba-
rida do Modrejc 7'8, od Modrejc do Podseli 18'8, od Podseli do 
Avč 19'9, od Avč do Globne 13 3, od Globne do Pevme 9'2, od 
Pevme do Podgore 14*1, od Podgore do Zagraja 10'9, od Zagraja 
do izliva v morje 3'5. Številke so zelo različne, kar pomeni, da 
današnji profil še zdaleč ni izravnal neenakosti v strmcu ter da 
profil še dolgo ni skladen! s strmcem, ki ga zahteva sama pretočna 
voda. Iz številk nadalje še izvemo, da se je strmec Soče še najbolj 
približal končnemu, idealnemu strmcu blizu izliva, tv dolini med 
Modrejci in Kobaridom, v Bovški kotlini ter v Trenti do Vrsnika, 
neprimerno dalje od njega pa je še v koritih nad Lepenjo, pri 
prečkanju polovniške antiklinale, pri zajedanju v apniško-dolo-
mitne plasti in v podorno gradivo v Trnovski soteski nad Koba-
ridom ter v tesneh med Sv. Lucijo in Avčami. Značilno pa je, da 
je indeks strmca na poti Soče skozi svetogorsko antiklinalo soraz-
merno majhen, manjši kot v flišnem področju severno od tod in 
celo manjši kot pri Gorici. Strmec je torej v tej debri že precej 
izravnan. V celoti je indeks strmca na Soči zelo visok, precej višji 
kakor na profilih Vardar ja in Timoka pri Jovanoviću, kar po-
meni, da je profil na Soči še mnogo dalje od svojega končnega 
strmca kakor na navedenih rekah. 

To splošno mladost profila nam ponazore tudi i n d e k s i 
v i š i n (103Z), ki jih dobimo, če delimo višine posameznih točk 
na dejanskem profilu z višinami idealnega profila. Indeksi višin 
nam povedo, za koliko je današnji profil še višji od idealnega. 
Podatki za indeks višine so: izvir Soče 127, Log v Trenti 9*9, 
Vrsnik 117, Lepenja 117, izliv Koritnice 1Г9 (na Koritnici: izvir 
Mangrtskega potoka 14'9, Srednji Log 105, Možnica 11'9, Kluže 
11'6), čezsoča 11*9, Boka 12'4, Sp. Žaga 12'3, Brezovo 12*5, pod 
Magozdom 97, Kobarid 9'9, Modrejce 10'9, Podseli 11*2, Avče 
9'5, Globna 87, Pevma 8'5, Podgora 7*8, Zagraj 5'8. Čeprav se 
tudi v teh podatkih kažejo razlike med sektorji, k jer Soča z moč-
nejšim strmcem žaga odpornejše ali dvigajoče se pragove, in šir-
šimi dolinskimi deli, se vendar te razlike z izjemo najbolj spod-
njega toka, k jer se višinski indeks močno zniža, gibljejo v ozkem 
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okviru nekako od 9'5 do 12, kar pomeni, da je podolžni profil 
glede višine že mnogo bolj skladen z idealnim ravnotežnim pro-
filom kakor je skladen v podrobnostih strmca. To je isto, kar je 
ugotovil IJovanovič za svoje primere,9 čeprav je indeks višin na 
Soči povsod neprimerno višji kakor pri Jovanovičevih rekah, znak 
znatno mlajšega profila, pa verjetno tudi bolj strmega, intenziv-
nejšega primarnega reliefa. 

Vse te podatke o idealnem ravnotežnem profilu ter o in-
deksih strmca in višine je treba seveda smatrati za zelo, zelo 
približne. Saj je ravno v navedbah o povprečnih množinah pre-
točne vode, na katerih slone vsi ti pojmi, ena izmed najslabših 
točk pri praktični uporabi Jovanovičeve metode10. Zato ne more 
biti več kot grob eksperiment tudi vse, kar iz teh podatkov izva-
jamo dalje. To velja predvsem za t. im. p r o f i l p r e t o č n e 
v o d e . T o je tisti profil, pri katerem so indeksi strmca in višine 
povsod enaki, ki je torej skladen z idealnim ravnotežnim profi-

9 J o v a n o v i č , o. c., str. 90. 
10 Tu ne mislim samo na problematičnost Kutterjeve formule odnosno 

mejne hitrosti rečnega toka. Še več pomislekov vzbujajo skromni in ne vedno 
zanesljivi podatki za povprečne vodne množine. K temu se za Sočo pridružuje 
še majhna verjetnost, da se je podolžni profil oblikoval trajno v smislu današnje 
množine pretočne vode. Pa tudi če smemo vzeti vsaj v glavnem današnjo pre-
točno vodo za podlago, se vprašamo, v koliko je točna J o v a n o v i c e v a trdi-
tev (o. c. str. 58), da povprečna množina vode pomeni povprečno stanje erozije, 
»ki določa oblike podolžnega rečnega profila«. Mislim, da je slučajni aritmetični 
povpreček za vodno množino liaihko zelo nerealna vrednost, ki se dejansko v 
življenju reke le redko pojavi in torej ne more odločilno oblikovati profila. To 
velja posebno za reke z močnimi in neenakomernimi kolebanji v vodnem stanju, 
kakršna je ravno Soča, tipična nivalna ali nivo-pluviailna reka z nekaterimi medi-
teranskimi potezami v svojem režimu. Na njej odteče zelo močan delež celolet-
nega odtoka v kratki pomladanski in zgodnjepoletni dobi, v večini letal pa pre-
vladuje vodno stanje, ki je verjetno nižje od aritmetičnega povprečka, pa je 
vendar po svoji trajnosti važno za razvoj podolžnega profila. Še važnejša je po-
mladanska in zgodnjepoletna visoka voda, ki najkrepkeje oblikuje korito. Vpra-
šanje je torej, če ne bi kazalo skonstmiraiti za Sočo idealni ravnotežni profil po 
teh v resnici delujočih množinah pretočne vode in ne po povprečnih, s čimer bi 
se seveda indeksi strmcev in višin pravega profila proti ravnotežnemu močno 
spremenili. 

Idealno bi tudi bilo, če bi lahko vpoštevali poleg tega, da je na vsej reki 
odtok čez leto neenakomeren, še razlike, ki so v tem med posameznimi deli 
rečnega toka. Na Soči n. pr.. je vodni odtok v srednjem toku in v spodnjem toku 
okrog Gorice bolj enakomerno razdeljen čez leto kakor zgoraj, ker se soraz-
merno visoka voda zaradi sredogorskih. dotokov razširi tugi na zgodnjo pomlad 
in pozno jesen (gl. S. 11 e š i č , Rečni režimi v Jugoslaviji, Geografski vestnik 
1947, str. 90 in 102). To se pravi, da se razmerje med posameznimi deli rečnega 
profila glede množine pretočne vode v toku leta spreminja, da se s tem spreminja 
tudi delo reke na podolžnem profilu, pravzaprav tudi njen »idealni ravnotežni 
profil«. Trebai bi bilo torej poiskati nekakšen povprečni »idealni« ravnotežni 
profil. Zaenkrat je seveda nemogoče kakor koli vpoštevati vsa ta dejstva ter se 
povzpeti čez čisto grobo, približno določitev idealnega ravnotežnega profila po 
povprečni vodni množini. 

4 
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lom ter nam pove, kako bi v današnjem stadiju razvoja izgledal 
podolžni profil, če bi se ravnal res samo po pretočni vodi. Višine 
za profil pretočne vode dobimo, če višine idealnega ravnotežnega 
profila pomnožimo s povprečnim indeksom višine. Tega zopet 
dobimo, če površino pravega podolžnega profila delimo s površino 
idealnega ravnotežnega profila. Ta račun da za Sočo povprečni 
indeks višine ll 'Ol. S tem so nam dane višine profila pretočne 
vode (ут) za posamezne točke soškega profila; na njihovi osnovi 
je narisan profil pretočne 'vode na si. 1. Na risbi se vidi, da je 
dejanski profil Soče v podrobnem precej neskladen s profilom 
pretočne vode. Dejansko neskladnost pravega podolžnega profila 
s profilom pretočne vode lahko določimo v merilnih enotah dese-
tinskega koordinatnega sistema (dy m = y — ym) t e je ta dejan-
ska neskladnost pozitivna, pomeni, da je pravi rečni profil na 
tistem mestu višji od profila pretočne vode in narobe. Nesklad-
nost lahko izrazimo tudi z indeksom neskladnosti (Zcm) ki nam 
podaja razmerje med indeksoma višine pravega profila in pro-
fila pretočne vode ( z c w = Če je ta indeks manjši od 1, je 

dejanski profil pod profilom pretočne vode, če je večji od 1, je 
nad njim. Prvi dve decimalki v tem indeksu nam povesta hkrati, 
za koliko odstotkov je pravi profil pod profilom pretočne vode 
ali nad njim. Vse te podatke vsebuje tabela 2. 

Tabela 2. 
Podatki za profil pretočne vode na Soči 

Kraj 
Z g o r n j a S o č a : 

Izvir 
Na Logu v Trenti 
Vrsnik 
Lepenja 
Izliv Koritnice 

6Г482 
47'682 
34'122 
29'200 
26-209 

4- 9'586 1'155 
— 4'832 0'898 
+ 2'020 Г058 
+ Г870 1"061 
+ Г291 Г049 

K o r i t n i c a : 

Izvir Mangrtskega potoka 
Srednji Log 
Možnica 
Kluže 

96'668 + 29'088 1'301 
59'049 — 4'636 0'921 
4Г522 + 0'800 1'019 
36'000 4 0'614 1'017 
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S o č a o d i z l i v a K o r i t n i c e n a v z d o l : 

Čezsoča 
pod Boko 

23793 + 2'060 Г086 
21*803 + 2*836 1130 
21*126 + 2*441 1*111 
19*654 + 2*771 1*141 
17*311 —2*026 0*883 
15*950 —1*665 0*896 
10*083 —0*012 0*999 
9*456 + 0*186 1*002 
8*577 —1*149 0*866 
7*101 —1*458 0*796 
4*974 —1*117 0*775 
4*418 —1*275 0*711 
2*679 —1*251 0*533 

Sp. Žaga 
Brezovo 
pod Magozdom 
Kobarid 
Modrejce 
Podseli 
Avče 
Globna 
Pevma 
Podgora 
Zagraj 

Te številke, kakor tudi si. 1. nam povedo, da dejanski profil 
Soče domala nikjer ni skladen s profilom pretočne vode. V spod-
njem in srednjem toku t j a do iznad Kobarida je pod nj im,-z 
izjemo sektorja Modrejce—Podseli, kjer sta si oba profila skoraj 
identična. V zgornjem toku pa je dejanski profil višji od profila 
pretočne vode razen na Logu v Trenti in prav tako na Logu pod 
Mangartom. Znižanja pravega profila pod profil pretočne vode 
si ne moremo tolmačiti drugače — v kolikor smatramo račune 
sploh za zanesljive — kakor s tendenco ugrezanja na prizadetih 
sektorjih profila ali pa morda s tem, da so profil izdelale večje 
množine pretočne vode, kakor pa jih merimo danes. Pozitivni 
odklon dejanskega profila od profila pretočne vode doseže naj-
višje vrednosti pri izviru Soče (za 15'5°/o), Pod Boko (za 13%), 
in pri Brezovem pod Srpenico (za 14*1%), najmočnejši negativni 
odklon v spodnjem toku je pri Zagraju (za 47*7%), pri Podgori 
(za 29*9%) in Pevmi (za 23*5%), precej močan je še pri Kobaridu 
(za 10*4%) in pod Magozdom (za 11*7%). Povprečna vrednost po-
zitivnega neskladja je 9'3°/o, negativnega 18°/o. 

Nesoglasje med dejanskim podolžnim profilom reke in pro-
filom njene pretočne vode, do katerega pride, ker pri izoblikova-
nju profila sodelujejo poleg vodne množine kot glavnega še drugi 
faktorji , nam dobro zabeleži t. im. p r v a č r t a n e s k l a d n o s t i 
(Jovanovičeva »I. linija otstupanja«). Za Sočo nam jo kaže si. 2., 
na kateri pomeni vodoravna črta "(abscisa) profil pretočne vode, 
krivulja pa neskladnosti dejanskega profila z n jo 3(<iy ). Iz risbe 



Slika 3. 
I. a črta neskladnosti za Sočo 

Vodoravna črta (abscisa) = profil pretočne vode (У»). — Krivulja (Ym) 
profilom pretočne vode. — Višine na črti neskladnosti 

= črta neskladnosti »skladnega« 
povečane 200 krat. 
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Slika 2. 
I. črta neskladnosti za Sočo in Koritnico 

Vodoravna črta (abscisa) = profil pretočne vode (У»), -— Krivulja (У) = črta neskladnosti de-
janskega podolžnega profila s profilom pretočne vode (presledkasta črta za Koritnico). — Višine 

na črti neskladnosti povečane 200 krat. 
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se vidi, da je profil Soče v spodnji polovici, med Zagrajem in 
Avčami, v glavnem vzporeden s profilom pretočne vode, da je 
torej z njim skladen, čeprav je vobče nižji od njega. Tu se torej v 
podrobnem že zelo malo poznajo v profilu faktorji , ki so izven 
pretočne vode. O d Avč navzgor pa se pojavijo vidne nesklad-
nosti: močan pozitivni skok črte neskladnosti v soteski med Av-
čami in Modrejci, negativni med Modrejci in Magozdom, nato 
pa zopet izredno močna pozitivna neskladnost v vsem predelu 
od Trnovske soteske do Vrsnika, vendar tako, da se v n je j po-
znajo relativno manjše pozitivne neskladnosti pri Spodnji Žagi 
in v Bovški kotlini t ja čez ustje Koritnice, pa relativno najmoč-
nejše pri Brezovem, pod Boko, med Lepenjo in Vrsnikom, na 
Koritnici pa nekoliko rahleje med Klužami in Možnico. Močno 
negativno neskladnost kaže Soča na Logu v Trenti, kar je v pre-
senetljivem soglasju z negativno neskladnostjo na Koritnici pri 
Logu pod Mangartom. V celoti se torej kaže na Soči pod Avčami 
močna uravnovešenost, vskladenost z zahtevami pretočne vode, 
od tod navzgor pa menjava področij ali pragov, k je r je Soča še 
daleč od takšne izravnave svojega strmca, in vmesnih sektorjev, 
k jer se ji je bolj približala. Ta menjava se presenetljivo ujema s 
pokrajinsko sliko, k jer se menjavajo tesne soteske z močno glo-
binsko erozijo in zložnejši deli doline z bolj umerjenim tokom, 
marsikje tudi že z zasipavanjem. 

Kateri so faktorji , ki so ustvarili te neskladnosti s pretočno 
vodo? Ali je mogoče s pomočjo »genetske analize« v Jovanovi-
čevem smislu priti kaj bliže k opredelitvi vplivov, ki jih je pri teh 
neizglajenostih na profilu Soče imela na eni strani geološka (bolje: 
petrografska) zgradba, na drugi pa mlada tektonika in drugi fak-
tor j i? V ta namen smo skušali za Sočo skonstruirati t. im. 
s k l a d n i p r o f i l (»saobrazni profil« po Jovanoviču), t. j. tisti 
profil, ki bi ga danes imela Soča samo pod vplivom pretočne vode 
in petrografske sestave. To bi bil torej — kakor to imenuje Jova-
novič — diferencirani profil za vplive pretočne vode in petro-
grafske sestave, ki bi moral biti hkrati »skladen« s končnim ravno-
težnim profilom. Skladni profil dobimo na ta način, da določimo 
povprečni indeks strmca za posamezne petrografsko različne sek-
torje rečnega profila, da iz indeksov dobimo povprečni indeks za 
vse tiste sektorje profila, ki so si med seboj petrograifsko podobni 
ter da s temi indeksi pomnožimo naklonske višine ustrezajočih 
sektorjev idealnega ravnotežnega profila, s čimer dobimo naklon-
ske višine teoretičnega skladnega profila in z njihovim seštet jem 
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višine posameznih točk na tem profilu. Razlika med tako skon-
struiranim »skladnim« profilom in med profilom pretočne vode 
nam potem jasno izloči vpliv same petrografske osnove na izobli-
kovanje dejanskega podolžnega profila. 

Po tem postopku smo na Soči na jpre j razlikovali štiri tipe 
petrografske sestave. Pri prvem tipu je Soča vrezana pretežno v 
apniške in dolomitne plasti. Sem smo šteli tok Soče od izvira do 
izliva Koritnice (povprečni indeks strmca 878), tok Koritnice od 
izvira Mangrtskega potoka do Kluž (indeks 12'09), tok Soče od 
Boke do Žage (17'3), od Žage do konca Trnovske soteske pod 
Magozdom (2375), od tod do Kobarida (7'9), od Podsel do Avč, 
k jer . je Soča kljub odeji iz krednega fliša že zajedena v kredne 
apnence in apniške brečije ter celo v jurske apnence (povprečni 
indeks strmca 19'5) in končno od Globne do Pevme (indeks 9'2). 
Silno različne številke za indeks strmca v posameznih apniških 
sektorjih soškega profila nam pričajo, da strmec v teh sektorjih 
nikakor ni samo izraz odpornosti v petrografski osnovi, temveč 
tudi ali celo pretežno tektonskih in drugih vplivov. Zato je tudi 
povprečni indeks strmca za vse apniške sektorje, ki smo ga izra-
čunali na 12'49, v veliko večji meri slučajna igra aritmetičnega 
računa, kakor je to pri Jovanovičevih primerih z Vardarja , Mo-
rave in Timoka, k jer ni tako močnih razlik v indeksu strmca med 
posameznimi sektorji s podobno petrografsko sestavo. Zato je naš 
»povprečni indeks strmca« mnogo bolj problematične vrednosti 
ter daje skladnemu profilu, ki ga z njim določimo, še bolj značaj 
abstraktne konstrukcije, ki nam more le v glavnih, grobih potezah 
diferencirati realni vpliv petrografske sestave. Ne smemo tudi 
prezreti, da je petrografska sestava v apniško-dolomitnih sektor-
jih v podrobnem mnogo pestrejša, da se v n je j ne menjavata samo 
apnenec in dolomit, temveč tudi apnenci različne kakovosti (n. pr. 
t. im. volčanski apnenec), pa tudi plasti, ki imajo sicer apniško, a 
ne kompaktno sestavo (brečije, konglomerati, podorno gradivo, 
jezerski sedimenti in morene). 

Od drugih tipov petrografske sestave preseneča profil v 
eocenskem flišu na poti Avče—Globna, k jer povprečni indeks 
strmca (11'81) komaj kaj zaostaja za povprečnim indeksom v 
apniško-dolomitnih sektorjih, čeprav gre očitno za manj odporne 
plasti. Tre t j i tip so dolinski sektorji vrezani v kredni fliš in v 
nanj naložene glacialne in interglacialne odkladnine. To so sek-
torji čezsoča—Boka (povprečni indeks strmca 67), Kobarid—Mo-
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drejce (7*8) in Modrejce—Podseli (18*8). Povprečni indeks strmca 
za vse tri sektorje tega tipa je 9'25. Zanimivo je, da je skoraj isti 
kakor pri četrtem tipu, t. j. na področju diluvialno-aluvialne aku-
mulacije od Pevme navzdol, kjer znaša 9'23. 

Na osnovi teh povprečnih indeksov izračunani, močno pro-
blematični podatki o višini skladnega profila ( y m ) so zbrani v 
tabeli 3. Tam so tudi podatki o dejanski razliki ki jo kaže 
skladni profil s profilom pretočne vode (dm = ym — yw) in o 
indeksu višin skladnega profila z ozirom na višine profila pre-
točne vode ( Zmw = Zraven so v tabeli še podatki o dejan-

\ yw ' 
ski razliki med višinami pravega in skladnega profila (dym — 
y m — yw ) in o indeksu medsebojnega razmerja obeh višin 
(Zcm = V tabeli nam dm in Zmm , ki primerjata skladni profil 
s profilom pretočne vode, ilustrirata vpliv petrografske osnove, 
dym in Zcm , ki primerjata skladni profil z dejanskim podolžnim 
profilom Soče, pa vpliv vseh drugih faktorjev na izoblikovanje 
podolžnega profila. 

Podatki prve skupine nam pokažejo, da je skladni profil Soče 
povsod razen v zgornjem toku do Lepenje pod profilom pretočne 
vode. Od kod te vobče nižje višine skladnega profila, bi ne mogli 
raztolmačiti. V njih se kaže morda velika problematičnost vsega 
interpolacijskega postopka, posebno močna približnost t. im. po-
vprečnih indeksov strmca po posameznih petrografskih sektorjih, 
na katero sem opozoril že zgoraj. Možnost, da bi z Jovanovičevo 
»genetsko analizo« zatrdno določili vpliv, ki ga imajo posamezni 

Tabela 3. 
Podatki za skladni profil Soče 

Kraj 
У m dm Zmw dljm Zcm 

Z g o r n j a S o č a : 

Izvir 66146 + 4*304 1'069 + 5*282 1*079 
Na Logu v Tr. 50082 + 2'400 1*050 — 7*232 0*855 
Vrsnik 34700 + 0'578 1*017 + 1*442 1*041 
Lepenja 29115 — 0'085 0*997 + 1*945 1*067 
Izliv Koritnice 24*203 — 2006 0*926 + 3*287 1135 
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Kraj 
Um dm Z mm dym Z cm 

K o r i t n i c a : 

Izvir Mangrtske-
ga potoka 98'421 + 1*753 1*018 + 27*335 1*277 

Srednji Log 57*314 —1*735 0*970 — 2*903 0*949 
Možnica 38*162 — 3*360 0*919 + 4*160 1*109 
Kluže 32*126 — 3*833 0*892 + 4*488 1*138 

S o č a o d i z l i v a K o r i t n i c e n a v z d o 1 : 

Cezsoča 22*983 — 0*810 0*965 + 2*870 1*125 
pod Boko 21*310 — 0*493 0*977 + 3*329 1*560 
Sp. Žaga 20*542 — 0*584 0*977 + 3*052 1*147 
Brezovo 18*872 — 0*782 0*960 + 3*553 1*177 
pod Magozdom 16*203 — 1*108 0*936 — 0*918 0*943 
Kobarid 14*620 —1*330 0*917 — 0*335 0*976 
Modrejce 9*690 — 0*393 0*961 + 0*381 1*039 
Podseli 9*164 — 0*299 0*969 + 0*478 1*052 
Avče 8*166 — 0*411 0*952 — 0*738 0*909 
Globna 6*584 — 0*517 0*927 — 0*941 0*857 
Pevma 4*171 — 0*903 0*838 — 0*314 0*925 
Podgora 3*704 — 0*714 0*838 — 0*561 0*848 
Zagraj 2*246 — 0*433 0*839 — 0*818 0*635 

geomorfološki faktorj i na razvoj soškega profila, je torej v praksi 
zelo kočljiva. S tem pa ni rečeno, da nas ta analiza ne more opo-
zoriti na najosnovnejše momente. Da bi za Sočo dobili nazoren 
vpogled v razliko med profilom pretočne vode in skladnim pro-
filom, ki naj bi nam pokazala vpliv petrografske osnove, nismo 
vrisali skladnega profila v sliko 1., ker bi to napravilo risbo ne-
pregledno, temveč smo raje sestavili črto neskladnosti med obema 
profiloma (I .a č r t a n e s k l a d n o s t i , 1 1 gl. si. 3). Na n je j je 
profil pretočne vode raztegnjen v vodoravno črto (absciso), krivulja 
pa pomeni neskladnosti t. im. skladnega profila z njim. Če na tej 
črti neskladnosti prezremo splošno znižanost velike večine sklad-
nega profila pod profil pretočne vode, vidimo, da je v spodnjem 
toku od Avč navzdol I. a črta neskladnosti precej ravna, da je to-

11 To črto sem označil kot I. a črto neskladnosti, da bi obdržal označbo 
II. črte neskladnosti v istem smisilu, kakor jo uporablja J o v a n o v i č . Naše I. a 
črte neskladnosti Jovanovič ne uporablja. 
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rej skladni profil v glavnem vzporeden s profilom pretočne vode 
in da črta neskladnosti skoraj ne zabeleži prehoda skozi odpor-
nejše plasti svetogorske antiklinale. Pač pa se na n je j dalje na-
vzgor že lepo zrcalijo nekatere neskladnosti, ki jim je vzrok v 
petrografski sestavi. Linija neskladnosti postane tam mnogo ne-
mirnejša. Od smeri, vzporedne s profilom pretočne vode, zavije 
izrazito navzgor v soteski med Avčami in Podseli, v vsem sektorju 
med Kobaridom in Bovško kotlino ter v zgornjem toku nad 
Lepenjo, neskladnosti v negativnem smislu pa kaže v vsem manj 
odpornem svetu med Modrejci' in Kobaridom ter v Bovški kotlini. 
Vobče pa je obseg vseh teh neskladnosti razmeroma majhen, 
številke za Zmm v tabeli 3. kažejo —• razen od Pevme navzdol — 
povsod manj kot 10% neskladnosti v pozitivnem ali v negativnem 
smislu. Vpliv petrografske sestave na profil Soče je torej zelo, 
zelo skromen, zlasti v spodnjih petih desetinah profila, k je r ga 
skoraj ne opazimo. 

Tem bolj nas zanima primerjava med skladnim profilom kot 
diferenciranim profilom za vplive pretočne vode in petrografske 
sestave ter dejanskim profilom. Ta primerjava na j bi nam poka-
zala, koliko so na profil vplivali drugi faktorj i kakor tektonika, 
primarni relief, spremembe v vodni množini itd. Primerjava inde-
ksov Zmv in Zrm po tabeli 3. nam pokaže, da potekajo indeksi 
obeh vrst precej vzporedno, da se v glavnem ujemajo, kar nam 
ponovno podčrta, da je petrografska sestava le rahlo preobliko-
vala profil. Skupni vpliv vseh drugih faktorjev izven pretočne 
vode in petrografske sestave nam pokaže II. č r t a n e s k l a d -
n o s t i (si. 4.), na kateri pomeni vodoravna črta (abscisa) skladni 
profil, krivulja pa neskladnosti dejanskega profila s skladnim. 
Ta II. črta neskladnosti kaže mnogo večje motnje kakor I. a 
linija neskladnosti, ki zajema samo vpliv petrografske sestave. 
Če primerjamo II. črto neskladnosti (si. 4.) s I. črto neskladnosti 
(si. 2), vidimo, da se v glavnih potezah ujema z njo. To se pravi, 
da odpade velika večina razlik med dejanskim profilom Soče in 
profilom pretočne vode, kakor jih je zabeležila I."črta nesklad-
nosti, na nesoglasja med dejanskim profilom ter skladnim pro-
filom in le malo na razlike med skladnim profilom in profilom 
pretočne vode, t. j. na vpliv petrografske sestave. 

Podatki, na podlagi katerih so skonstruirani vsi ti teoretski 
profili in vse te črte neskladnosti, se mi zde sicer preveč 'pomanj-
kljivi in premalo točni, razmere na Soči pa preveč zapletene, da bi 
skušali z uspehom razbrati iz II. črte neskladnosti posamezne 



58 SVETOZAR ILEŠIC: 

geomorfološke faktorje, kakor je to skušal Jovanovič za Vardar, 
Moravo in Timok. Pogled na II. črto neskladnosti na si. 4. pa je 
vendar zelo poučen. Da nam slutiti, k je moramo izven petrograf-
skih razlik iskati vzrokov za motnje v soškem profilu. Za močno 
negativno odklonitev dejanskega profila od skladnega, ki jo opa-
zimo ob zgornji Soči v Trenti, bi iskali vzroka v tektonskem 
zastajanju tamošnjega sveta. Dolina Trente nad Logom poteka 
po Kossmatu ob tektonski črti, ves svet severozapadno od tod pa 
bi se značilno dvigal ob t. im. mojstrovški dislokacijski črti, kar 
bi pomenilo zastajanje južne in vzhodne strani Soške doline. S 
tem bi se skladala tudi inverzna nagnjenost interglacialnih sedi-
mentov nad vasjo Soča.12 Teže je raztolmačiti prav takšno nega-
tivno odklonitev dejanskega profila od skladnega v Srednjem 
Logu ob Koritnici, kjer nam geološki podatki kažejo antiklinalno 
zgradbo.13 Morda gre tu za prav mlado, ugrezanje. Ob Koritnici 
pride zatem do močne pozitivne neskladnosti pod Možnico in 
Klužami, kar bi ustrezalo tamošnjemu krepkemu dviganju.14 Na 
Soči sami preseneča, da se tesni vintgar nad ust jem Lepenje na 
II. črti neskladnosti ne pozna posebej, medtem ko ga beleži I. črta 
neskladnosti. Da se je Soča tam tako zajedla v osnovo, iz naših 
podatkov torej ne bi mogli tolmačiti z lokalno tektoniko, temveč 
bi morali iskati drugih vzrokov, ki jih naša analiza ne pokaže. 
Iskali bi jih morda v mladem podornem gradivu, ki je tu Soči 
zaprlo pot.15 

Od Lepenje dalje kaže II. črta neskladnosti vse t j a do blizu 
Kobarida močan pozitivni odklon. Soča je v vsem tem sektorju še 
daleč od tega da bi dosegla svoj skladni profil, ki bi ustrezal njeni 
pretočni vodi, časovnemu stadiju njenega razvoja in petrografski 

12 K o s s m a t , o. c., str. 589; W i n k l e r , o. c., str. 104—105. 
13 K o s s m a t , o. c., str. 590. 
" W i n k 1 e r , o. c., str. 103. 
15 Pravo sliko o Soči med Vrsnikom in Lepenjo na II. liniji neskladnosti 

nedvomno zabriše tudi močno približna vrednost t. im. povprečnega indeksa 
strmca, po katerem smo določili t. im. skladni profil. J o v a n o v i č nam namreč 
na str. 135 svoje knjige tolmači, kako je stvamno p r a v i skladni profil, ki sloni 
na dejanskem in ne na povprečnem indeksu strmca, pod absciso, ki jo predstavlja 
od nas določeni skladni profil, povsod tam, kjer je od nas določeni povprečni 
indeks večji od pravega. Spušča se pod njega tem bolj, čim dalje gremo ob toku 
navzgor. Če si na tej podlagi mislimo na si. 4 v sektorju Lepenja—Vrsnik (t. j. 
nekako okrog devete desetine profila) p r a v i skladni profil Soče pod absciso in 
to v smeri proti Vrsniku vedno niže pod njo, se spremeni tudi odnošaj med linijo 
neskladnosti na tem mestu in med pravim skladnim profilom, tako da v primeri 
z njipi ves .ta del krivulje neskladnosti izgubi značaj ob reki navzgor pojemajoče 
črte in se izenači s sliko na sektorju profila med čezsočo in Magozdom, kjer je 
povprečni indeks, ki smo ga določili za vse' apniške sektorje, veliko manjši od 
pravega, izmerjenega 'samo za ta sektor. 
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podlagi. V vsem tem sektorju 
je torej vpliv drugih faktorjev 
zelo močan, lahko rečemo od-
ločilen. Med njimi se vsekakor 
na prvem mestu pozna vpliv 
mladih tektonskih premikov, 
dviganj, ki jih doživlja vse to 
področje, predvsem Polovnik 
in Stol." V podrobnostih je 
slika v tem sektorju dokaj za-
pletena. V Bovški kotlini (iz-
liv Koritnice—čezsoča) je II. 
črta neskladnosti sicer rahlo 
upognjena navzdol, toda mno-
go šibke j e kakor I. linija. To 
pomeni, da na znižanje tamoš-
njega strmca in profila sicer 
vpliva verjetno tudi relativno 
tektonsko zastajanje, da pa je 
glavni faktor pri tem vendarle 
hitrejši erozijski proces v 
krednem flišu, kar se ujema z 
Winkler j evim pojmovanjem." 
Do zopetnega vzpona krivulje 
pod Boko je prišlo nedvomno 
zato, ker Soča tam prečka dvi-
gaj očo se grudo Skutnik—Po-
lovnik. Pri Žagi zavije Soča v 
pas triadnih dolomitov ter na 
njih naloženih krednih in jur-
skih plasti, kar pomeni pas 
ugrezanja napram Stolovi sku-
pini.18 Zato na II. črti nesklad-
nosti rahel odklon navzdol. 
Bolj zamotan je razvoj od 
Žage odnosno Brezovega do 
Kobarida. To je na jmanj urav-
novešeni del vsega soškega 

l e W i n k l e r , o. c , str. 102 si. 
17 W i n k l e r , o. c., str. 103. 
1S W i n k l e r , o. c., str. 102. 
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profila, kar je podčrtal že Kossmat.19 Indeks strmca doseže tu naj-
višjo številko in to v sektorju med Brezovim in koto 216 m pod 
Magozdom, torej tam kjer se Soča pravzaprav še drži pravkar 
omenjene zone ugrezanja. Nasprotno si je Soča ob prečkanju 
dvigaj očeg a se Stolovega podaljška tik Kobarida sicer vrezala do 
30 m globoke tesni, pri katerih Winkler računa s sodelovanjem 
mlade tektonike,20 a si je v nj ih že močno znižala profil in urav-
nala strmec, tako da se v vseh nalših zgornjih podatkih in pro-
filih ta del doline na naše presenečenje bistveno razlikuje od 
profila nad izlivom Drežnice. Vse to nam dokazuje, da v po-
drobnem oblikovanju profila med Žago in Kobaridom nikakor 
ne gre samo za vpliv tektonike, saj ga je Soča v tesneh izpod 
Magozda do Kobarida že dodobra premagala, temveč tudi za 
druge, kasnejše motnje, zlasti za postglacialne podore in z njimi 
zvezane zajezitve (predvsem t. im. Trnovskega jezera), ki so že 
dolgo ugotovljene v literaturi." Ti podori in te zajezitve so ne-
dvomno sami na sebi močno zapletli razvoj podolžnega profila 
ter ga predvsem zavrli s tem, da Soči še niso dali časa, da bi v 
takšni meri kakor niže spodaj izravnala nepravilnosti v strmcu, 
ki jih je podedovala iz glacialne dobe. 

Široka dolina med Kobaridom m Tolminom, kjer se ob Soči 
močno uveljavlja sedimentaci j a, se nam na naši II. črti nesklad-
nosti pokaže kot jasno področje tektonskega ugrezanja in za-
stajanja, čisto v skladu z dosedanjim tolmačenjem njene tekton-
ske vloge.22 Da je k hitrejšemu znižanju in ugladitvi strmca v tem 
delu doline prispevala tudi manjša odpornost krednega fliša, se 
vidi iz položaja tega sektorja na I. a črti neskladnosti. 

Zgovoren je potek II. črte neskladnosti v tesnèh med Sv. Lu-
cijo in Avčami. Će ga primerjamo z ustrezajočim odsekom na 
I. črti neskladnosti (si. 2), ki nam beleži vse vplive izven pretočne 
vode, in na I. a črti neskladnosti (si. 3), kjer razberemo vpliv 
petrografske strukture, zlahka ugotovimo, da te zadnje krepkejše 
motnje v normalno pojemajočem soškem profilu v glavnem ne 
moremo pripisovati večji odpornosti petrografske podlage, tem-
več živi vlogi mlade tektonike. To se povsem ujema z ugotovit-
vami Winkler j e vih geomorfoloških študij, po katerih se je Soča 

19 K o s s m a t , o. c., str. 591. 
20 W i n k 1 e r , o. c. str. 103. 
21 A W i n k l e r , Zur spät- und postglazialen Geschichte des Isonzotales. 

Zeitschrift für Gletscherkunde, Bd. XIX, H. 1—3 (1931), str. 79, si. 
22 Prim. W i n k 1 e r , Zur Eiszeitgeschichte des Isonzotales, str. 98. 
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tu zajedla v svod, ki veže Trnovski gozd s Kolovratom in ki se 
je stalno dvigal daleč v najmlajši kvartar, verjetno še vse do 
danes.23 

» 

Dalje ob Soči navzdol, v eocenskem flišu, zavije II. črta ne-
skladnosti močno navzdol in doseže najnižjo točko pri Globni. 
N a I. a črti neskladnosti se to ne pozna, kar pomeni, da zmanjšani 
strmec in okrepljena sedimentaci j a v predelu Anhovo—Globna 
nista posledica mehkejše flišne osnove, temveč ugrezanja ob t. im. 
globenski dislokaciji, ki gre tu čez dolino.24 V nadaljnjem toku je 
značilno, da tektonski vpliv svetogorske antiklinale na profil Soče 
tudi na II. liniji neskladnosti ne prihaja prav do izraza, odnosno 
da ga zabeležimo šele niže doli, ob izlivu Pevmice, k jer se je Soča 
skozi svojo nasutino zajedla v rob Goriških Brd. 

Če pogledamo potek ÏI. črte neskladnosti v ćeloti, v glavnih 
potezah, opazimo, da je v zgornjem toku, nekako do Avč, odklon 
dejanskega profila od skladnega po večini pozitiven, da gre tam 
v glavnem — z izjemo doline pod iKobaridom ter področij okrog 
Loga v Trenti in Loga pod Mangartom — za tektonska dviganja 
in druge faktorje , ki zavirajo normaliziranje podolžnega profila, 
medtem ko je od Avč navzdol odklon ne samo manjši in enako-
mernejši, ampak*tudi negativen, kar bi kazalo na splošno tendenco 
ugrezanja v tem delu Sočinega toka. Da je negativna neskladnost 
dejanskega profila posebno močna od Gorice navzdol, nas ne 
preseneča. T r a j n o ugrezanje v tej zadnji četrtini Sočinega toka 
poznamo že iz vseh dosedanjih ugotovitev.28 !Manj jasna je stvar 
od Avč do Gorice. 

Z zgornjo analizo II. črte neskladnosti smo dokončno zajeli 
vse, kar se da po Jovanovičevi metodi razbrati iz podatkov za 
podolžni profil Soče. Dotaknimo se le še navedb p t. im. p r i -
b l i ž n e m r a v n o t e ž n e m p r o f i l u , ki bi se od idealnega 
ravnotežnega profila razlikoval v toliko, v kolikor bi ga razen 
pretočne vode določevala tudi petrografska osnova. Višine tega 
profila dobimo, če višine skladnega profila (ym), ki naj bi bil 
dejansko »skladen« v današnjem časovnem stadiju razvoja ravno 
s tem približnim ravnotežnim profilom, delimo s koeficientom, 
ki je za 10% nižji od povprečnega indeksa strmca za tisti petro-

23 W i n k l e r , Zur Eiszeitgeschichte des Isonzotales, str. 100 si.; Zur spät-
und postglazialen Geschichte des Isonzotales, str. 69. 

24 K o s s m a t , o. c., str. 591, W i n k l e r , Zur Eiszeitgeschichte, str. 101. 
25 K o s s m a t , o. c„ str. 670, W i n k 1 e r , o. c„ str. 102. 
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grafski del profila, kjer je ta indeks najmanjši.20 Ta koeficient 
je za Sočo 8'61. Z njim dobimo višine, ki jih vsebuje tabela 4. 
V nje j so — kakor pri Jovanoviqu — podani tudi erozijski indeksi 
(Ze), ki so rezultat delitve višin dejanskega profila z višinami 

približnega ravnotežnega profila ( Ze = Ti erozijski indeksi 
pomenijo p o t e n c i a l n o e r o z i j s k o e n e r g i j o na posa-
meznih točkah podolžnega profila ter hkrati tudi stopnjo, do ka-
tere je profil prišel v svojem razvoju. Zdi se mi umestno, da 
razen erozijskih indeksov podam tudi razmerje med erozijskimi 
indeksi in indeksi višin, določenimi na str. 47. Ker vsebujejo indeksi 
višin le razmerje do idealnega ravnotežnega profila, ki ga pred-
pisuje pretočna voda, erozijski indeksi pa razmerje do približnega 
ravnotežnega profila, ki ga poleg pretočne vode predpisuje tudi 
petrografska sestava, nam takšen i n d e k s r a z m e r j a m e d 

e r o z i j s k i m i i n d e k s i i n i n d e k s i v i š i n ( ^ f ) na svoj 
način še enkrat nazorno pokaže vpliv petrografske strukture: 
erozijski indeks je vedno manjši od indeksa višine, toda za čim 
več je manjši, tem izdatnejši je vpliv petrografske strukture, t o ' 
se pravi, odpornejših kamenin. 

Tabela 4. 

Podatki za približni ravnotežni profil Soče 
Kraj TU 

Z g o r n j a S o č a : 
n 0 

Uc Z, z Z g o r n j a S o č a : 

Izvir 7'682 9'29 0731 
Na Logu v Trenti 5'816 7'35 0743 
Vrsnik 4*030 8'99 0771 
Lepenja 3'381 9'19 0785 
Izliv Koritnice 2'811 9'07 0757 

K o r i t n i c a : 

Izvir Mangrtskega potoka 11*546 10'89 0-677 
Srednji Log 6'656 817 0759 
Možnica 4*432 9'54 0799 
Kluže 3731 9'81 0'844 

2e Prim. J o v a n o v i č , o. c., str. 125 si. 
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S o č a o d i z l i v a K o r i t n i c e n a v z d o l : 

Kraj Ус° Ze 
'e 
Z 

čezsoča 2*669 9*69 0*810 
pod Boko 2*475 9*95 0*799 
Sp. Žaga 2'385 9*88 0*799 
Brezovo 2191 10*23 0*814 
pod Magozdom 1*882 8*01 0*824 
Kobarid 1*697 8*42 0*854 
Modrejce 1*125 8*95 0*814 
Podseli 1*064 9*06 0*807 
Avče 0*832 8*93 0*936 
Globna 0*764 7*37 0*843 
Pevma 0*484 7*79 0*913 
Podgora 0*430 7*31 0*931 
Zagraj 0*261 5*47 0*935 

Iz tabele razberemo, da je erozijski indeks ( Z J in z njim 
erozijska moč Soče (potencialna erozijska energija) na posameznih 
točkah njenega profila še zelo različna. V zgornjem toku se giblje 
v glavnem nad 9, v srednjem (Kobarid—Tolmin) nad 8, v spodnjem 
do Podgore nad 7, od Zagraja dalje pa se zmanjša. Toda v 
podrobnem opazimo zopet značilne motnje. N a zgornji Soči 
pojame erozijski indeks na Logu v Trenti, potem raste, da se 
znova rahlo zmanjša ob izlivu Koritnice. Na Koritnici sami je 
sorazmerno êibek v Srednjem Logu, najkrepkejši v Klužah. N a 
Soči od sovodnji s Koritnico dalje naraste pod Boko, rahlo pade 
pri Žagi, doseže najvišjo s topnjo v Trnovski soteski (Brezovo— 
pod Magozdom), potem pa normalno pojema, prekinjen le po 
značilnem porastu na poti Modrejce—'Podseli—Avče. Indeks raz-
merja med erozijskim indeksom in indeksom višine kaže vobče 
manjšo razliko v spodnji polovici do Avč kakor v zgornji. Znova 
se torej pokaže, da je vpliv petrografske osnove tam že v mnogo 
večji meri eliminiran. Pri podrobnem pregledu pa nas preseneti 
poudarjeni petrografski vpliv pri Globni, edini podatek, ki bi 
morda bil v zvezi s petrografsko razliko med svetogorsko anti-
klinalo in dolino v eocenskem flišu na Kanalskem. Dobro se vidi 
nagli skok v razliki med obema indeksoma na poti Podseli—Mo-
drejce. Dalje navzgor je zanimivo, da se v Trnovski soteski razlika 
med bbema indeksoma ne poveča bistveno, kar nam znova po-
tr juje , da tamošnji skrajno neizravnani strmec Soče, ki ga že 
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tektoniki nismo mogli v celoti pripisati, tudi ni toliko učinek 
petrografskih razmer kakor mladih motenj drugega porekla (po-
dorov in zajezitev). Za spoznanje močnejši je vpliv odpornejših 
kamenin pri Žagi in pod Boko, medtem ko nam številka za Čez-
sočo, ki pokaže znova manjšo razliko med obema indeksoma, 
zgovorno podčrta hitrejši erozijski proces v mehkejšem krednem 
flišu. Saj se ta številka močno ujema s številkami za dolino med 
Kobaridom in Modrejci, samo da je tam vendar nekaj višja 
(razlika med indeksoma torej nižja), ker je pač ob srednjem toku 
reke kljub podobni petrografski podlagi erozijski proces za spo-
znanje bolj napredoval. 

K vsemu temu bi še enkrat želel podčrtati, da se mi zdi 
zanesljivost vseh naših računov tem manjša, čim bolj se z 
interpolacijami iin približno določenimi koeficienti oddaljimo od 
osnovnih številk. To velja posebno za t. im. približni ravnotežni 
profil, dobljen z dvomljivim, močno skonstruiranim koeficientom 
iz že itak problematičnega, na shematični presoji petrografskih 
razlik skonstruiranega »skladnega« profila. Vse podrobne razlike 
med »približnim« in »idealnim« ravnotežnim profilom se mi zde 
torej močno sumljive ter jih kaže tem manj vpoštevati, ker niti 
niso nujno potrebne za ,ugotovitev in analizo grobih potez v po-
dolžnem profilu Soče. In edino za tolmačenje teh grobih potez 
moremo pri naših pomanjkljivih podatkih računati z določeno 
mero zanesljivosti. 

H koncu se postavi še vprašanje, ali se morda v različni 
konkavnosti dejanskega in skladnega profila kaže eventualna spre-
memba v množini pretočne vode.27 Vpliv take spremembe bi bil 
v zgodovini soškega profila zelo verjeten. Toda primerjava obeh 
profilov nam za Sočo o tem ne pove nič določnega. Oba sta 
približno enako konkavna. Samo za rahlo spoznanje je dejanski 
profil morda bolj konkaven od skladnega, kar bi pomenilo, da 
se je izoblikoval ob nekaj večji množini pretočne vode v pre-
teklosti. Toda razlika je tako majhna, da ne seže iz okvira zelo 
verjetnih nenatančnosti v podatkih in računih. 

Če zdaj na kratko povzamemo rezultate, ki jih je pokazala 
proučitev podolžnega profila na Soči, tako glede genetske analize 
profila samega kakor glede praktične uporabnosti Jovanovičeve 
metode, je slika na kratko tale. Podolžni profil Soče sestoji v 
glavnem iz dveh delov: iz spodnjega, nekako do Avč, k jer je Soča 

27 J o v a n o v i č , o. c., str. 144. 
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že močno uravnala svoj strmec in ga vskladila s svojim ravno-
težnim profilom, ter iz zgornjega, kjer kaže profil še močne 
neskladnosti in skoke. Te neskladnosti in skoki, ki dokazujejo, da 
je današnji profil Soče vsaj v tem delu še v zelo mladem stadiju 
razvoja, so v mnogo manjši meri učinek petrografskih razlik, 
kakor bi se to zdelo na prvi pogled. Medsebojna primerjava 
dejanskega podolžnega profila, profila pretočne vode in t. im. 
skladnega profila nam je pokazala, da je glavni vzrok tem nepra-
vilnostim v mladi, po večini še postglacialni tektoniki, v nepra-
vilnostih »primarnega« strmca, ki jih je reka našla po umiku 
ledenika in ki jih še daleč ni uspela odstraniti ter v motnjah (po-
dorih in zajezitvah), ki jih je profil še v postglacialni dobi doživel 
v nekaterih sektorjih, zlasti pri Trnovem. Za celotni profil pa 
analiza kaže zelo visoke indekse strmcev in višin, kar pomeni, da 
je Soča v celoti še zelo daleč nad svojo dejansko erozijsko bazo, 
t. j. idealnim ravnotežnim profilom, da je torej njen podolžni 
profil še v zelo zgodnji dobi svojega razvoja. 

Glede uporabnosti Jovanovičeve metode, ki se v načelu po 
pravici označuje kot -zelo koristen poizkus, dati geomorfološki 
analizi eksaktno fizikalno - matematično podlago, je proučitev za 
Sočo pokazala, da je celo pri profilih rek, za katere imamo so-
razmerno precej topografskih in hidrografskih podatkov, konstruk-
cija vseh teoretičnih pomožnih profilov še tako problematična in 
še v taki meri naslonjena na povprečne, interpolirane in ocenjene 
podatke, da nam je pot k eksaktnosti, ki bi ustrezala dejanskemu 
stanju v prirodi, še močno zaprta. Zlasti pri rekah v svetu, ki je 
doživljal v vseh najmlajših geoloških dobah fdo naših dni takšen 
tektonski in klimatski nemir, kakor velja to za Posočje, enostav-
nost teh shematično postavljenih profilov še nikakor ne ustreza 
silni zapletenosti dejanskega razvoja. Zato nam je v takih primerih 
»genetska analiza« lahko samo eno izmed grobih orientacijskih 
sredstev, s katerimi skušamo posvetiti v zamotani nastanek 
podolžnega rečnega profila in s tem v morfogenetski razvoj 
pokrajine. 

Le profil en long de la Soča 

(Résumé) 

L'étude donne les résultats d'une analyse du profil en long de la Soča selon 
la méthode de P. Jovanovič. Le profil est composé de deux parties différentes: 
en aval d'Avče, le fleuve a déjà assez régularisé sa pente conformément à son 
profil d'équilibre tan disque dans le cours supérieur des fortes incohérences et 
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ruptures de pente persistent encore indiquant la jeunesse extrême du profil. En 
comparant le profil réel (y sur la fig. 1), le profil idéal d'équilibré, (103y sur la 
fig. 1), le profil construit en fonction du débit (Yw sur la fig. 1) et le soi-disant 
profil »conforme« (la comparaison est faite au moyen des lignes des divergences 
sur les fig. 2, 3, 4) on peut constater que les irrégularités du profil ne résultent 
presque nulle part des différences lithologiques, mais plutôt des mouvements du 
sol, prolongés jusqu'à nos jours ainsi que des anomalies de pente dues au creuse-
ment glaciaire ou aux éboulements et barrages postglaciaires (surtout dans la 
gorge de Trnovo en amont de Kobarid où le profil du fleuve est le moins équi-
libré). En généra], l'analyse du profil donne des indices les pentes et des hauteurs 
très élevés ce qui démontre que la Soča est encore très loin d'atteindre son profil^ 
d'équlibre. 

En ce qui concerne la possibilité d'appliquer la méthode de Jovanovič aux 
cours d'eau de hautes montagnes du type de la Soča qui ont subi tant des 
changements du climat dans l'époque quaternaire et tant de mouvements tecto-
niques très jeunes et très compliqués, il semble que les données topographiques et 
hydrographiques ne sont pas encore suffisantes, les profils auxiliaires qui en 
résultent étant trop fondés sur des interpolations et des coéfficients théoriques 
pour qu'il puissent mener aux résultats exacts et satisfaisants. L'analyse »géné-
tique« ne peut donc y être qu'uh moyen d'orientation en nous aidant à examiner 
l'évolution complexe du profil en long et du relief en général. 
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