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O NASTANKU IN RAZVOJU LJUBLJANSKEGA POLJA
Z 2 profiloma

Ko j e v zgodnjem oligocenu nastala Ljubljanska kotlina, jo
j e z vzhodne strani zalilo morje. Raztezalo se j e po tuhinjski sinklinali čez Ljubljansko kotlino vse do Bohinja. Proti koncu srednjega oligocena j e umikajočemu se morju sledila Sava, ki se je
takrat prvič pojavila na področju Ljubljanske kotline. Tu je
prevzela glavno vlogo v rečnem omrežju in s tem tudi nekoliko
posegla v razvoj voda z območja Ljubljanskega polja. Toda z
novo transgresijo v začetku zgornjega oligocena, ki se je razširila prav tako do Bohinja, se je morala umakniti na svoje
prvotno torišče.
Veičjo važnost je v oligocenski dobi zadobila na prostoru Ljubljanskega polja, predhodnica današnje Ljubljanice. Njeno porečje
je doživelo precejšen razmah, k o se j e z udorom Ljubljanske
kotline začelo razvijati jadransko-panonsko razvodje. Na panonski strani Notranjskega Krasa je sčasoma prevzela vodilno
vlogo in odvajala vode v srednjeoligocenski morski zaliv. Če že
ne prej j o j e vsaj tedaj, ko je dosegla najbližjo zvezo z morjem,
peljala pot čez področje Ljubljanskega polja. Po umiku morja
med srednjim in zgornjim oligocenom je postala začasno pritok
Save.
Ko je v začetku zgornjega oligocena morje znova preplavilo
naše kraje, je bila laška sinklinala že tako izoblikovana in njeno
dno v tako nizki legi, da je tudi vanjo vdrlo morje. Če sodimo po
najzahodnejšem denudacijskem ostanku zgornjeoligocenskih
skladov v tej sinklinali, ki leži p o K o s s m a t u (gli. njegovo manuskriptno geol. karto Ljubljane) nad Hribom severno od Dolskega, bi rekli, da j e segal takratni morski zaliv proti zahodu vsaj
do tega kraja.
Soteški skladi na vzhodnem vznožju Smleškega hriba in Brezovice kažejo na to, da se je v zgornjeoligocenski dobi odcepil od
glavnega, to j e severnega zaliva krajši, ki je segal proti jugu do
Seničice in Stezice.
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Južni morski zaliv j e nedvomno povzročil znatne spremembe
v razvoju porečja na ozemlju današnjega Ljubljanskega polja.
Sprva j e pritegnil nase vse vode sinklinalnega področja, po njih
pa so bile sčasoma pretočene vanj tudi oddaljenejše vode.
Na prehodu oligocenske dobe v miocensko j e po umiku takratnega morja Sava prevzela verjetno le del pritokov z območja
Ljubljanskega polja in še te samo za razmeroma kratko dobo, saj
se j e že v začetku miocena ob ponovni transgresiji morja morala
umakniti na področje Julijskih Alp. Ostali del voda s področja
Ljubljanskega polja je na prehodu oligocenske dobe v miocensko
sledil umikajočemu se morju po laški sinklinali.
Z miocensko dobo se paleogeografske razmere na Ljubljanskem polju niso bistveno spremenile. Kakor je iz današnje razširjenosti morskih miocenskih isedimentov razvidno, se j e zaliv raztezal po laški sinklinali le do Krasc pri Moravčah ali pa morda še
za malenkost zahodneje, čeprav je segala laška sinklinala proti
zahodu skoraj do Pirnič, o čemer nais prepričuje strnitev trojanske in litijske antiklinale pri Medvodah (cf. K o s s m a t , 1905, 79).
W i n k l e r omenja, da sta bili pri Laškem obe antiklinali
prekriti z miocenskimi sedimenti (1933, 256). Vendar velja to le
za vzhodni del posavskih gub, kajti v zahodnem delu ne najdemo
teh sedimentov nikjer več v taki legi, ki bi kazala na to, da sta
bili antiklinali tudi tu prekriti z njimi. Dno laške sinklinale se j e
torej zahodno od Moravč skoraj gotovo toliko dvignilo, da ga
morje ni moglo več zaliti.
Zahodno od Moravč, v hribih med Domžalami in Cicljem ter
na Rašici j e ohranjenih v različnih višinah več denudacijskih
ostankov konglomerata, ki utegne biti po K o s s m a t u oligocenske ali miocenske starosti (gl. manuskriptno geo!. karto Ljubljane). Verjetno gre tu za rečni sediment, ki je bil odložen v zgornjem, to je kopnem delu laške sinklinale.
Upravičena bi bila torej domneva, da se je v skrajnem zahodnem delu laške sinklinale razvila sinklinalna reka, ki j e imela
povirje v bližini današnjih Pirnič in se j e posredno ali neposredno
izlivala v bližnje morje.
Kako se je v začetnem delu miocenske dobe razvijalo porečje
predhodnice Ljubljanice, ne vemo. Predvsem ne vemo, ali je postoligocensko (savsko) gubanje potekalo tako počasi, da je mogla
predhodnica Ljubljanice obvladati prvotno smer in pri tem
ustvariti prečno predorno dolino na področju današnjega Ljubljanskega polja, ali j e hitrejši ter intenzivnejši potek gubanja
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docela preusmeril njeno dotedanjo pot. Če upoštevamo, da j e bila
zanjo in njene pritoke morska gladina južnega zaliva tudi v tej
dobi najbližja absolutna erozijska baza, lahko sklepamo, da je
morala biti v vsakem primeru prej ali slej pritegnjena v ta zaliv.
Ko j e Sava sledila proti vzhodu se umikajočemu sarmatskemu
morju, zadnjemu na tleh Ljubljanske kotline, j e ubrala pot nedvomno zopet po tuhinjski sinklinali in tako tedaj še vedno tekla
severno od Smleškega in Bukovskega hriba. Takrat še povsem
strnjena trojanska antiklinala je laško sinklinalo ločila od tuhinjske in tako zapirala Savi dostop do laške sinklinale.
Področje današnjega Ljubijanskega polja je bilo torej v oligocenski in miocenski dobi domena predhodnice Ljubljanice in
njenih pritokov. Prve vode, ki so tekle na tem področju, so bile
glede na dosedanja izvajanja usmerjene v glavnem proti severu
ali severovzhodu. Zato ni dvoma, da so tod nastale najprej prečne
doline. Delu vseh teh voda je pripisati med drugim tudi nastanek
prečnih dolin med Šmarno goro in Rašico, med Rašico in Soteškim
hribom ter med njim in hribovjem onstran Kamniške Bistrice.
Prvo zasnovo prečnih dolin v trojanski antiklinali, tako med
Brezovico in Smleškim hribom, med slednjim in Bukovskim hribom ter med njim in ostalim delom antiklinale so ustvarile vode,
ki so tekle po pobočju zahodnega in severnega krila trojanske
antiklinale v severni zaliv, in vode, ki so prihajale z vzhodnega
ter južnega pobočja iste antiklinale in se izlivale v prej omenjeno
sinklinalno reko ali v predhodnico Ljubljanice.
Bolj ali manj pravokotno na prečne doline so pričele nastajati podolžne doline. V razvoju so sprva zaostajale za prečnimi
dolinami. Mnogo pozneje pa so se pod vplivom neenakomernega
premikanja tal pričele razvijati hitreje od prečnih.
Zasledovanje razvoja porečja v spodnjem in srednjem pliocenu j e onemogočeno zavoljo pomanjkanja istodobnih sedimentov. Zato tudi ne vemo, če ni morda Sava že tedaj ubrala pot nekoliko južneje od tuhinjske sinklinale. Pač pa moremo trditi, da
j e najpozneje h koncu srednjega pliocena, k o j e bila zaključena
izravnava površja skoraj p o vsej Sloveniji, 1 premaknila svojo
1 Glede na novejše izsledke z vzhodnega obrobja Alp ne moremo nastanka najstarejših planot v Alpah več stavljati daleč v predpliocensko dobo
nazaj, marveč šele na zaključek miocena ali v začetek spodnjega pliocena.
Površja, ki smo jih pripisovali panonski (v starejši literaturi »pontski«) izravnavi, pa so nastala šele v srednjepliocenski dobi (cf. W i n k l e r , 1937, 662;
1943, 598—403; 1950, 172, 175, 189, 190; C o r n e l i u s , 1950, 168, 169).
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strugo tako daleč proti jugu, da se je znašla v območju litijske
antiklinale. Izključeno je namreč, da bi bila prišla tja šele po
srednjem pliocenu, saj bi se sledovi take preusmeritve, posebno
k o gre za največjo reko na vsem obravnavanem področju, v današnjem reliefu nedvomno še poznali.
Pri razmotrivanju o tem, kako je Sava premaknila svojo
strugo proti jugu, si moramo biti svesti, da o kakem pravem pretoku tu pravzaprav ne more biti govora, saj j e bila Sava sama
najnižja erozijska baza za vse vode na Gorenjskem. Preusmeritev se je mogla spričo tega izvršiti le na že izravnanem površju,
torej v srednjem pliocenu.
Srednjepliocensko površje, na katerem so se odigravale te
spremembe, se j e na obrobju Ljubljanskega polja ohranilo do
danes le v pičlih ostankih. Na severnem obrobju jih imamo na
grebenu Grmade in na vrhu Šmarne gore v približni višini 660 m,
dalje jih predstavlja 700— 720 m visoka planota Murovice ter
manjše planote okrog Cicija v višini ca. 800 m. Na južnem obrobju pripada temu površju 550—-580 m visoka planota Toškega
čela, medtem ko je v Janških hribih najti njegove ostanke v
manjših planotah okrog Jančjega vrha v višini 780—790 m.
Površje je izdelano pretežno v triadnem dolomitu, edinole na
Jančjem vrhu v karbonskih skladih. Slednji so bili na tem področju sprva prav tako prekriti s triadnim krovom kakor ostale
posavske gube. To dokazujejo še marsikje ohranjeni denudacijski
ostanki triadnega dolomita.
T o r n q u i s t navaja v zvezi z nastajanjem rudnih ležišč v
posavskih gubah razloge za to, da j e triadni krov v miocenski
dobi še v veliki meri prekrival paleozojske sklade litijske antiklinale in da je bil šele pozneje odstranjen (1929, 20, 21). Toda v
območju Ljubljanskega polja j e bila triadna odeja denudirana
verjetno že mnogo prej. Na Brezovici in Smleškem hribu leže na
primer zgornjeligocenski sedimenti neposredno na karbonskih,
kar j e pravzaprav umljivo, če upoštevamo, da je bilo na tem prostoru razvito porečje vsaj že od srednjega oligocena dalje. Ob
zaključku srednjega pliocena pa j e bil triadni krov z litijske
antiklinale, kakor vidimo, odstranjen še marsikje drugod, prav
gotovo pa v precej široki progi ob antiklinalnem slemenu, kjer se
karbonsko jedro vzpne najviše.
Z dviganjem posavskih gub v zgornjepliocenski dobi ni nastala antecedentna predorna dolina samo od Laz navzdol, marveč
tudi na področju današnjega Ljubljanskega polja.
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Kako j e Sava s pritoki vrezovala dolino v srednjepliocensko
površje in j o izoblikovala, razberemo iz številnih teras, ki so še
ohranjene na pobočjih obrobnega gričevja in hribovja.
Na južnem pobočju Šmarne gore leže najvišje terase v višini
630 m in 600 m, ki se proti vzhodu ne nadaljujejo. Planota okrog
najvišjega vrha na Rašici, ki leži v višini približno 640 m, pripada
že srednjepliocenskemu površju. Izrazitejši nivo na Šmarni gori
v višini 560 m je zastopan tudi na Rašici zahodno in jugovzhodno
od glavnega vrha v višini ca. 550 m ter pod Murovico in Cicljem
v zelo izraziti terasi, ki leži približno enako visoko. Nižje terase
v višini 520 m so razvite le na Rašici ter pod Murovico, kjer dosegajo višino 510—520 m. Tudi naslednje terase v višini 480 m
niso zastopane na južnem pobočju Šmarne gore, marveč šele na
Rašici. Njih nadaljevanje najdemo na Ajdovščini približno enako
visoko, pod Murovico pa v višini okrog 460 m. Naslednje nižje
terase so razvite na Šmarni gori v višini 460 m, na Rašici 440 do
450 m, na Ajdovščini in pod Murovico v višini 440 m. Nadaljnji
nižji nivo v višini 420 m je zastopan samo na Rašici in pod Murovico. Terase v višini 400 m zasledimo na Šmarni gori, Rašici,
Soteškem hribu in na Ajdovščini. Naslednji nivo je ohranjen na
Šmarni gori v višini 380 m, v enaki višini na Rašici, na Soteškem
hribu v višini 375—380 m, na Ajdovščini v višini 370—-380 m, pod
Murovico pa v višini 370 m. Še nižje terase so zastopane na Šmarni
gori v višini 340—350 m, na Rašici v višini 350 m, na Soteškem
hribu v višini 340—345 m, na Ajdovščini in pod Murovico v višini
340 m. Najnižji nivo v višini 330 m najdemo na Šmarni gori, na
Rašici in Soteškem hribu, medtem ko se na Ajdovščini zniža na
320 m, pod Murovico pa celo na 310 m.
Na južni strani Save imamo na obrobju najvišje terase v višini 630—650 m in naslednje v višini 600 m zastopane le v Janških
hribih. Nadaljnji nižji nivo v višini 580 m j e razvit na Molniku
in v Janških hribih. Naslednji nivo v višini 520—-530 m je zastopan na Pirčevem hribu pod Toškim čelom in na Veliki Trati.
Terase v višini 510—520 m pa so razvite na Molniku, na Kašeljskem hribu in v Janških hribih.
Terase v višini 490 m na Veliki trati nad Št. Vidom pripadajo
istemu nivoju kakor one na Golovcu v višini 480 m. Naslednji
nivo v višini 475 m j e prav tako zastopan na Veliki trati. Južno
od tod pod Toškim čelom leže terase tega nivoja v višini 460 do
470 m, na Kašel jskem hribu v višini 460 m, v Janških hribih pa v
višini 450!—460 m. Naslednje nižje terase so na Medanskem hribu
6
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v višini 450—460 m, vzhodno od Toškega čela v višini 450 m, na
Golovcu v višini 445 m. Še nižje terase imamo na Medanskem
hribu v višini 435 m, vzhodno od Toškega čela v višini 430 m, na
šišenskem hribu ustreza temu nivoju 428 m visok vrh, medtem k o
leže terase istega nivoja na Golovcu v višini 410—420 m. Enako
višino teras zasledimo še na Molniku in Kašeljskem hribu, medtem ko se v Janških hribih j a v l j a j o že v višini 400—410 m. Vse
naslednje nižje terase so zastopane predvsem v zahodnem delu
južnega obrobja. Na Medanskem hribu najdemo terase v višini
380—390 m, vzhodno od Toškega čela v višini 380 m, na Šišenskem
hribu v višini 360—370 m, medtem ko na Golovcu v višini 360 m.
Nadaljnje nižje terase leže na Medanskem hribu v višini 360 m,
v enaki višini na Veliki trati in vzhodno od Toškega čela, na Golovcu in na Kašel jskem hribu pa so zastopane v višini 350 m. Še
nižje terase zasledimo na Medanskem hribu v višini 350 m, na
Veliki trati 345—350 m visoko ter na šišenskem hribu v enaki višini. Najnižje terase v višini 330 m so predvsem razvite na Veliki
trati in šišenskem hribu, medtem ko se na Golovcu znižajo na
višino 320 m.
Bržkone j e bila Sava s svojimi pritoki izdelala na obrobju
tudi terase, ki segajo še niže, a so jih zakrile rečne naplavine.
Kakor vidimo, niso najvišji nivoji, ki slede takoj pod srednjepliocenskim površjem, zastopani povsod, tudi ne na severnem
obrobju, kjer bi jih spričo večjih višin pričakovali. Pri razmotrivanju o tem, kako je potekalo dviganje povsavskih gub na
področju Ljubljanskega polja, se moremo opreti torej le na
ostanke srednjepliocenskega površja, ter na nivoje v srednjih in
nižjih legah.
Ostanki najstarejšega površja dokazujejo, da je bilo dviganje v začetnih fazah proti vzhodu čedalje intenzivnejše. Zviševanje tega površja se da zasledovati še daleč ob Savi navzdol (cf.
R a k o v e c , 1931, 43). Iz primerjave srednjih in nižjih nivojev
na obrobju Ljubljanskega polja pa razberemo, da je postalo dviganje na tem področju kmallu nato enakomernejše.
Sava je mogla na Ljubljanskem polju v mehkih karbonskih
glinastih skrilavcih, ki pretežno sestavljajo njegovo dno in pobočja in na katere j e zadela verjetno že v začetku zgornjepliocenske dobe, mnogo b o l j razširiti dolino kakor od Laz navzdol,
kjer niso eroziji kljubovali samo triadni in permski skladi,
marveč tudi pod njimi ležeči odporni karbonski kremenovi peščenjaki in konglomerati. Kako vpliva različna odpornost kamenin
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na širino doline, vidimo najlepše pri Zalogu in Dolskem. Pri Zalogu, kjer se pričenja Ljubljansko polje močno zoževati, se pojav i j o kremenovi peščenjaki na desni strani Save prvič v večjem
obsegu in segajo prav do vznožja Kašeljskega hriba in Janških
hribov. Pri Dolskem, kjer se savska dolina tako zoži, da ne preostane na njenem dnu dosti več kakor le prostor za strugo, pa se
karbonski peščenjaki pokažejo tudi na vznožju levega obrobja.
Kdaj j e prenehala Sava poglabljati svojo dolino in j o pričela
na debelo zasipavati, bi mogli zanesljivo ugotoviti samo s pomočjo starosti najglobljih plasti, ki jih je bila Sava nanesla na
dno Ljubljanskega polja. Dokler torej ne bomo poznali vseh naplavin, smo glede tega navezani samo na domneve. W i n k l e r
meni glede na starost enakih naplavin v drugih alpskih dolinah,
da se akumulacija tudi na Ljubljanskem polju ni pričela pred
pleistocensko dobo (1937, 663).
Oglejmo si sedaj podrobneje posamezne plasti doslej ugotovljenih naplavin na Ljubljanskem polju. Vrhnjo plast naplavin
tvori prod v povprečni debelini 5—6 m, mestoma tudi precej več.
Njegova debelina postaja proti Savi in Ljubljanici večja, medtem
ko proti Barju polagoma pojema. V Zgornji šiški, Dravljah in
Kosezah se sicer enotna prodna pltast razdeli v dve plasti, ki ju
loči ilovica, šota in glina. Spodnja prodna plast sega precej dalj
proti jugu kakor zgornja.
Pod prodom leži v velikem delu Ljubljanskega polja 1—2 m
debela ilovnata plast, ki prehaja ponekod v čisto glino. Ta ilovnata plast ni istovetna s prej omenjeno ilovico. V bližini obrobja
j e ilovnata plast najdebelejša, medtem k o je proti Savi čedalje
tanjša.
Globlje plasti, ki smo jih doslèj presojali samo na podlagi
pičlih podatkov, smo imeli za ekvivalent A m p f e r e r j e v e g a
starejšega zasipa. У zadnjem času pa je bilo napravljenih več
vrtin, ki segajo precej globlje od dosedanjih in zato omogočajo
zanesljivejšo presojo starosti.
Tu ne bomo naštevali vseh plasti, ki so jih dognali pri posameznih vrtanjih, ker so kolikor toliko razvidne iz priloženih profilov (si. 1, 2), v katerih so upoštevane vrtine iz zadnjega časa, pa
tudi ome iz leta 1889.2 Zadostuje naj navedba plasti najgloblje
2 Vsem, ki so mi dali zadevne podatke na razpolago, predvsem
ing.
K. K a v č i č u in Upravi za geološka raziskovanja v Ljubljani, se najiskreneje zahvaljujem.
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Slika i. Profil skozi savske naplavine na Ljubljanskem polju v bližini mestne vodarne v Klečah. Z rimskimi številkami
označene vrtine so bile napravljene leta 1889, s črkami označene v letih 1948—1950. Glede na to, da podatki o plasteh
v starejših vrtinah niso tako podrobni kakor v novejših, je profil nekoliko shematiziran. 1 = humus, 2 = prod, 3 = konglomerat, 4 = pesek, 5 = ilovica
Fig. 1. Cross-section through the deposits of the river Sava on Ljubljansko polje near Municipal Water Works at
Kleče (north of Ljubljana). Soundings made in 1889 are numbered by roman ciphers, the others, made between 1948
and 1950 are marked by letters. The cross-section is partly simplified as the data for older soundings are not so detailed as the recent ones. 1 = soil, 2 = gravel, 3 = conglomerate, 4 = sand, 5 = clay

O nastanku in razvoju Ljubljanskega polja

vrtine na Ljubljanskem polju, ki so j o napravili leta 1949 približno 345 m zahodno od mestne vodarne v Klečah, ko so sondirali
teren za napravo novih vodnjakov.
Podatki za posamezne plasti, ugotovljene v tej vrtini, se sicer
navajajo šele od globine 23,40 navzdol, vendar se da manjkajoči

Slika 2. Profil skozi savske naplavine na Ljubljanskem polju v bližini mestne
vodarne v Klečah. Predstavlja zahodno polovico slike 1, za katero so na razpolago podrobnejši podatki, i = humus, 2 = prod, 3 = konglomerat, 4 = ilovica
Fig. 2. Cross-section through the deposits of the river Sava on Ljubljansko
polje near Municipal Water Works at Kleče. It represents the western part of
fig. 1., for which more detailed data are available. 1 = soil, 2 = gravel,
3 = conglomerate, 4 = clay

del profila dopolniti s podatki najbližjih vrtin, kakor je to storjeno tudi na priloženem profilu. Čeprav sega vrtina do globine
101,50 m, še ni zadela na skalnato dnoi Ljubljanskega polja.
У globini 23,40 m je bil ugotovljen prod, pod katerim sledi
4,70 debeli slabo sprijeti konglomerat. V zgornjem delu j e š©
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apnenčev, vsebuje pa tudi drobce kremena. У spodnjem delu, to
j e od globine 28,50 m navzdol, prevladuje v njem karbonsko kamenje. У konglomeratu so namreč zastopana pretežno kremenova
zrna razne barve, pa tudi drobci glinastih skrilavcev. Pod slabo
»prijetim konglomeratom sledi 90 cm debela plast trdno »prijetega konglomerata; v njem se med drobnimi karbonskimi kosi
pojavijo tudi apnenčevi prodniki. Pod njim leži 20 cm proda,
nato 40 cm konglomerata, 1,10 m proda, 1 m konglomerata, 1,15 m
proda, 55 cm konglomerata, potem 6 m proda s prevladujočimi
apnenčevimi prodniki. Nato sledi 40 cm konglomerata, 1,80 m
proda in 1,10 m konglomerata. У slednjem so poleg apnenčevih
prodnikov zastopani tudi kremenovi in peščen jakovi. Pod konglomeratom leži prod iz apnenčevih, kremenovih, peščenjakovih in
glinenih prodnikov v debelini 1,70 m. Pod njim sledi 4,50 m konglomerata iz belega ter sivega apnenca. Razen apnenca se pojav i j o v njem še kosi kremenovega peščenjaka. Pod prodom je
50 cm trdnega konglomerata, nato 3,50 m proda, 50 cm konglomerata, v katerem se poleg raznobarvnih apnenčevih prodnikov
pojavijo še taki iz dolomitiziranih in lapornatih apnencev. Tudi
kosi oolitnega apnenca so med njimi. Nadalje sledi navzdol 3,10 m
proda, ki vsebuje v zgornjem delu še kose oolitnega apnenca, v
spodnjem delu pa poleg apnenčevih prodnikov tudi kose glinastega skrilavca. Pod tem prodom j e 2,70 m konglomerata in pod
njim 3,30 m proda. V zgornjem delu slednje prodne plasti so poleg
raznobarvnega apnenca zastopani še drobci permskega peščenjaka, medtem k o sestoji prod v spodnjem delti iz samega
apnenca, med njim tudi fuzulinskega. Pod prodom leži 2 m konglomerata iz apnenčevih prodnikov, nato sledi 1,20 m proda s
paleozojskimi in mezozojskimi prodniki, 3,40 m konglomerata in
6,10 m proda, ki obstoji do globine 78 m samo iz apnenčevih prodnikov, v globini 78—-79 m se pojavi j o v njem še dolomitni in
peščen jakovi kosi ter drobci terciarnega groha, od globine 79 m
navzdol pa zopet prevlada apnenčev material1. Pod tem prodom
leži 4,80 m konglomerata, v katerem prevladuje sprva grödenski
peščenjak, navzdol pa se pojavijo še lapornati apnenci. Nato sledi
3,50 m trdno sprijetega konglomerata ter 10,50 m konglomerata,
pomešanega s prodom. У zgornjem delu je ta pretežno iz apnenca,
deloma oolitnega in fuzulinskega, v srednjem delu j e le iz drobnih
apnenčevih prodnikov, v spodnjem pa nastopajo poleg raznobarvnih apnencev še kosi karbonskega, permskega in werfenskega peščenjaka.
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Iz navedenih podatkov razvidimo, da imamo na Ljubljanskem
polju do globine 101,50 m pravzaprav samo prodne plasti, ki so v
raznih globinah in v različni debelini »prijete v konglomerat.
Debelina posameznih konglomeratnih plasti se sicer proti globini
močno menjava, vendar lahko ugotovimo, da so v spodnji polovici
profila precej debelejše kakor v zgornji. Pri dnu vrtine doseže
konglomerat celo debelino 19,20 m, ki pa bi utegnila biti, če bi
vrtali globlje, še večja.
Profil, ki seče vse vrtine v bližini mestne vodarne v Klečah,
pokaže, da debelina posameznih konglomeratnih plasti v produ
ni konstantna in da se mnoge take plasti prej ali slej izklinijo
(si. 1).
Najprej nas zanima, kako je prišlo do takega konglomeriranja in k a j moremo iz njega razbrati. Konglomeriranje se vrši,
kakor j e že splošno znano, v glavnem na dva načina, ali v vrhnjih
plasteh pod vplivom pronicajoče vode, ki je skoraj nasičena z
raztopino kalcijevega karbonata, in to ob času toplejšega in suhega podnebja, ko je izhlapevanje največje, ali pa v globljih
plasteh v višini podtalne vode, če krovne plasti omogočajo prezračevanje in s tem zadostno izhlapevanje. Glede na to, da se na
Ljubljanskem polju pojavljajo konglbmeratne plasti v raznih
globinah in debelinah in da debelina posameznih plasti ni povsod
enaka, j e moglo konglomeriranje nastajati tu le v najvrhnejših
plasteh. Potemtakem se nam v menjavanju prodnih in konglomeratnih plasti zrcali predvsem menjavanje takratnih klimatskih
razmer.
Sestavina posameznih prodnih plasti da slutiti, da so tudi na
potek akumulacije vplivale klimatske spremembe. Tako j e na
primer ob dolgotrajni suši, k o j e bilo vodno stanje Save zelo
nizko, prevladovala na Ljubljanskem polju akumulacija karbonskega materiala z bližnjega obrobnega gričevja. O b času visoke
vode pa j e Sava prinašala prod iz velike daljave, kakor dokazuj e j o kosi fuzulinskega apnenca, celo iz področja Karavank in
Julijskih Alp.
Opisane prodne plasti, menjavajoče se s konglomeratnimi,
nas spominjajo na podobne plasti v Radovljiški kotlini, kjer pripadajo po A m p f e r e r j e v i h ugotovitvah mlajšemu zasipu in
izvirajo iz riško-wiirmske medledene dobe (1. c., 421, 433). Starejši
zasip, ki ga v zgornjem savskem porečju predstavlja trdno sprijeti konglomerat, ne vsebuje namreč nobenih prodnih ali drugačnih nesprijetih plasti. Spričo tega moremo nad 100 m debelo
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prodno plast na Ljubljanskem polju prišteti mlajšemu zasipu.
Tudi konglomerata na dnu omenjene vrtine še ne moremo pripisati starejšemu zasipu, saj je mestoma pomešan s prodom.
Vrhnji, najmlajši del prodnih plasti j e bil verjetno odložen
že v wiirmski dobi, ko se je akumulacija na nepoledenelem
ozemlju še nadaljevala, le da v zmanjšani meri.
Doslej poznamo iz vrhnjih prodnih plasti samo dve fosilni
najdbi. Prva obstoji iz zoba nekega proboscida, ki ga j e našel
brodnik Miha D r a g a r (Burja) leta 1798 ob savski strugi nad
cerkvijo na Beričevem. Ležal je v neki melini 4 sežnje ( = 7,60 m)
globoko pod savskim prodom. Valentin V o d n i k j e o tej nadbi
podrobno poročal v Lublanskih novizah (1798, Nro. 76) in menil,
da gre morda za ostanek slona, ki j e prišel z Rimljani v naše
kraje in tu poginil. Tega zoba (razpolovljenega na dvoje) danes
ni več mogoče najti. Čeprav še ni bil natančneje preiskan in določen, moremo vendarle reči, da je izključena današnja slonova
vrsta Elephas (Loxodonta) africanus Blumenb., ki so se j e Rimljani posluževali na vojnih pohodih. Plast, v kateri j e ležal zob,
j e namreč nedvomno starejša od rimskodobne. V poštev prideta
potemtakem predvsem mamut (E. primigenius Blumenb.) in gozdni
slon (E. antiquus Fale.) ; na starejši vrsti E. meridionalis Nesti in
E. trogoniherii Pohlig, ki v mlajšem pleistoceaiu nista več živela, tu
skoraj ni misliti. Mamut je živel pri nas malodane do konca
würmske dobe, medtem ko j e gozdni slon izginil iz srednje Evrope
že v začetku würma. Ker so ostanki gozdnega slona v naših krajih
v primeri z mamutovimi precej redki, se mi zdi zelo verjetno, da
j e pripadal najdeni zob mamutu.
Leta 1940 j e odkril Ivan S k o k v progu gramozne jame ob
Aleševčevi ulici v Spodnji Šiški blizu železniške proge vretence,
ki j e ležalo 3 m pod površjem. Je razmeroma malo fosilizirano in
izgleda še skoraj sveže. Ostanek, ki ima skoraj vse odrastke več
ali manj odlomljene, predstavlja šesto vratno vretence in pripada
nekemu velikemu bovidu, bržkone bizonu. 3 Ker na podlagi tega
vretenca ni mogoče določiti živalske vrste, tudi ta najdba za zanesljivo ugotovitev starosti ne pride v poštev.
Kljub vsemu temu moremo vendarle trditi, da gre v našem
primeru za prodne plasti würmske starosti. Fosilizacijsko stanje
bovidnega vretenca namreč ne •dopušča višje starosti, ostanek pro3 Dr. R. S i e b e r j u , kustosu v drž. prirodoslovnem muzeju na Dunaju,
se za determinacijo na tem mestu najlepše zahvaljujem.
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boscida, naj pripada mamutu ali gozdnemu slonu ali kaki še
starejši Trsti, pa nasprotno ne kaže na mlajšo dobo.
Vrhnje prodne plasti tudi iz tega razloga ne morejo biti
mlajše od wiirmskih, ker moramo upoštevati, da j e Sava potrebovala precej časa, preden je mogla izdelati v njih več teras in
hkratu dokaj globoko strugo. Saj znaša največja višinska razlika
med ravninskim površjem in dnom savske struge v zgornjem delu
Ljubljanskega polja nekaj nad 20 m (11 e š i č , 1935, 159). Na
daljšo dobo udejstvovanja kaže razen globine struge tudi širina
polic še ohranjenih teras. Slednjič moramo računati tudi z možnostjo, da je Sava z bočno erozijo odstranila marsikatero nastajaj o č o ali celo povsem izdelano starejšo teraso, tako da je tisti nivo
popolnoma izpadel.
Mejo med wiirmskimi in risko-wiirmskimi prodnimi plastmi
predstavlja skoraj gotovo ilovnata plast v debelini 1—2 m, ki kaže
na to, da je bila na Ljubljanskem polju takrat začasno prekinjena sedimentacija savskih naplavin. Pri tem se moremo opreti
na A m p f e r e r j e v o ugotovitev, da je bila wiirmska morena
v Radovljiški kotlini odložena že na erodiranem površju mlajšega zasipa (1. c., 433).
Rešiti je treba še vprašanje, k a j je povzročilo tolikšno akumulacijo na Ljubljanskem polju. K o s s m a t domneva, da je začela Sava naplavljati prod na tem polju zaradi zajezitve, ki jo je
povzročilo dviganje posavskih gub na vzhodu (1. c., 82). Če naj ta
domneva obvelja, bi se bila morala akumulacija na Ljubljanskem
polju začeti že v zgornjem pliocenu, ko j e bilo v posavskih gubah
dviganje najmočnejše (cf. R a k o v e c , 1931, 43). Temu odločno
nasprotujejo številne zgornjepliocenske terase, ki dokazujejo, da
se posavske gube niso dvigale le na ozemlju od Laz navzdol,
marveč prav tako na področju Ljubljanskega polja. Oporeka pa
temu tudi pleistocenska starost doslej znanih naplavin samih.
Po mojem mnenju j e moglo akumulacijo na Ljubljanskem
polju povzročiti močnejše dviganje Kranjskogorskega polja ali
pogrezanje Ljubljanskega polja, lahko pa tudi oboje hkratu.
Savske naplavine dosežejo na Ljubljanskem polju precej
večjo debelino kakor na Kranjsko-sorškem polju. 4 Pri Smledniku,
kjer se v savski strugi pokaže terciarna morska glina, je nad njo
le približno 50 m starejšega zasipa. Na drugih krajih, kjer je
Debelina mlajšega zasipa na Kranjsko-isorškem polju j e znatno manjša
tudi v primeri z ono v Radovljiški kotlini (cf. A m p f e r e r , 1. c., 409, 410, 429).
4
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mlajši zasip odložen v savski debri, meri njegova debelina samo
20—25 m ( A m p f e r e r , 1. c., 430, 431).5 Na tistih mestih Kranjsko-sorškega polja, kjer se savska deber precej razširi, je v zgornjem delu širša dolina, v katero je vrezana ožja. Na dnu zgornje,
širše doline 1'eži mlajši zasip, ki pa ne sega do roba ravninskega
površja (1. c., 431).
Potemtakem je bila savska akumulacija na Ljubljanskem
polju v zadnjem interglacialu znatno večja ko na Kranjskosorškem polju. To si moremo razložiti s tem, da se na Kranjskosorškem polju v zadnjem interglacialu ni vršila samo akumulacija,
marveč tudi vrezovanje, ki ga je povzročilo dviganje tamkajšnjega ozemlja.
Velika debelina prodnih plasti na Ljubljanskem polju pa ni
nastala samo zaradi dviganja Kranjsko-sorškega polja, marveč se
j e moralo Ljubljansko polje za časa akumulacije tudi samo pogrezati.
V ožini med Šmarno goro in Medanskim hribom sega karbonska podlaga tako visoko, da že moremo govoriti o pragu, ki
loči Sorško polje od Ljubljanskega. Kakor mi je spročil profesor
D u h o v n i k , ki se mu za naslednje podatke najlepše zahvaljujem, j e na dnu savske struge v Mednem tik pod brvjo 6—7 m
globok tolmun, na katerega dnu se pokaže glinasti skrilavec. V
3 m globokem vodnjaku, ki je bil izkopan na levi strani savske
struge blizu brvi, se pojavi pod 3 m debelim prodom prav tako
glinasti skrilavec. V nekoliko bolj oddaljenem, a še vedno blizu
savske struge se nahajajočem, 6 m globokem vodnjaku leži pod
5 m debelo prodno plastjo tudi glinasti skrilavec.
Nekoliko više ob Savi navzgor se pokaže na desni strani struge kremenov peščenjak, na levi pa celo kremenov konglomerat.
Nastanek ožine pri Mednem bi sicer mogli pripisati odpornejšim
karbonskim kameninam, ki se tu pojavljajo, toda obstoja praga
nikakor ne moremo spraviti s tem v zvezo. V takem primeru bi
V mlajšem zasipu so pri Mavčičah napravili leta 1943 približno 12 m
globoko vrtino in pri tem ugotovili, da j e pod 15 cm debelim humusom, pomešanim z zelo drobnim peskom, 1,95 m konglomerata, nato 15 cm proda, 85 cm
konglomerata, 10 cm proda, 1,30 m konglomerata, 20 cm proda, pomešanega s
peskom, 20 cm konglomerata, 10 cm proda s peskom, 10 cm konglomerata (v
podatkih se navaja skala), nato 1 m proda, 40 cm proda, pomešanega z glino,
50 cm gline, pomešane s prodom, 2,30 m proda, pomešanega z glino, 1,20 m konglomerata, 10 cm proda, 60 cm konglomerata, 10 cm proda, na kar sledi pod
njim konglomerat.
5
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namreč Sava po izravnavi strmca ustvarila na tem mestu globoke
tesni, kakršne lahko opazujemo povsod, kjer se na dnu dolin poj a v l j a j o med mehkejšimi kameninami zelo odporne.
Spričo tega kaže karbonski prag nedvomno na ugrezanje
Ljubljanskega polja. To se j e moralo vršiti približno v enakem
tempu kakor akumulacija naplavin, ker bi sicer Sava z retrogradno erozijo precej bolj poglobila strugo v medanski ožini.
Na ugrezanje tal Ljubljanskega polja pa sklepamo tudi iz
tega, ker postaja debelina naplavin v savski dolini od Laz navzdol
čedalje manjša, tako da se blizu Renk, kjer leži dno savske struge
le približno 70 m niže od dna pri Ježici, že pokaže živa skala
na dnu.
Kakor na Kranjsko-sorškem polju j e Sava tudi na Ljubljanskem polju nasula prod v obliki vršaja (cf. W e n t z e l , 1.
c., 74), in sicer z vrhom pri Mednem, kar še danes lahko razberemo
iz poteka izohips. Glede na razmeroma ozek prostor se vršaj na
Ljubljanskem polju ni mogel tako razviti kakor na Kranjskosorškem polju. Y severnem delu Ljubljanskega polja je prvotni
vršaj pozneje izmaličila Sava, v južnem Ljubljanica, ko sta pričeli v prodne plasti vrezovati strugo in izoblikovati terase. Razen
tega je bil vršaj deformiran tudi v bližini obrobja, kjer je bila s
pobočij odplavljena ilovica, ki v precejšnji debelini prekriva
vrhnjo prodno plast.
O starejšem zasipu na Ljubljanskem polju nimamo za sedaj
še nobenih podatkov. A m p f e r e r j e opazoval starejši zasip ob
Savi navzdol le do Medvod, medtem k o na Ljubljanskem polju
po njegovem mnenju izgine pod nivo savske struge, tako da so
vrh njega zastopane samo mlajše prodne plasti (1. c., 432). Spričo
dejstva, da leži na karbonskem pragu v medanski ožini samo
tanka plast mlajšega zasipa, pa A m p f e r e r j e v a trditev ne
more več obveljati. S tem seveda še ne zanikamo možnosti, da
leži morebiti pod mlajšim zasipom na Ljubljanskem polju tudi
starejši, toda v tem primeru ga j e mogla Sava odlagati le na pogrezajočih se tleh Ljubljanskega polja, če nočemo jemati v poštev manj verjetne možnosti, da j e bil v medanski ožini odloženi
starejši zasip popolnoma denudiran, in to še pred akumulacijo
mlajšega.
Močno zasipanje Ljubljanskega polja po Savi j e odmikalo
njene pritoke tako, da so morali podaljševati svoj tek proti
vzhodu in se v poševni smeri izlivati vanjo (cf. M e 1 i k , 1935,
218, pod. 87., 219). Omenim naj samo nekaj važnejših primerov.
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Pšata j e sprva gotovo tekla naravnost proti jugu in se izlivala v Savo, saj ji j e dovolj široka dolina med Rašico in Soteškiiu
hribom dovoljevala neposreden dostop d o savske struge. Po savski akumulaciji j e bila Pšata tako močno odmaknjena proti
vzhodu, da je zadela ob severno vznožje Soteškega hriba in našla
pot v Kamniško Bistrico.
Savska akumulacija na prostoru med Rašico in Soteškim
hribom je močno zajezila tudi ostale vode, ki so se bodisi samostojno, bodisi kot pritoki Pšate odtekale po tej dolini v Savo, in
tako povzročile močno zamočvirjenje vsega nižinskega dela med
Trzinom in Dragomljem ter med Rašico in Soteškim hribom.
Kamniška Bistrica ima spričo precejšnjega strmca in množine
vode svoj izliv v Slarvio le malo odmaknjen. Pač pa je Sava prav tako
močno kakor Pšaitio odmaknila Ljubljanico (c. f. W e n t z e 1, 1. c.,
74; M e l i k , 1. c., 219), da je danes potisnjena skoraj ob vznožje
Golovca, in Kaišeljskeiga hriba. Toda Ljubljanica, ki prinaša zelo
malo proda in peska na Ljubljansko polje, ni mogla svojih desnih
pritokov od Ljubljane navzdol več odriniti proti vzhodu.
Slednjič naj še omenim, da je bržkone savska akumulacija
povzročila ojezeritev ob vznožju šišenskega hriba na področju
med Zgornjo šiško, Dravljami in Kosezami. Do 5 m na debelo odložena mastna glina kaže, da je trajalo tamkajšnje jezero razmeroma kratko dobo. Na njegovem zamočvirjenem dnu, ki se j e
pokazalo pri osušitvi jezera, se j e razvila 2—2,5 m debela šotna
plast. Približno 1 m debela glina, ki leži nad šotno plastjo, pa dokazuje, da je na že skoraj osušenih tleh za krajšo dobo znova
nastalo jezero. Šele to je bilo zasuto s prodom (cf. R a k o v e c ,
1935, 181).
Y postglacialni dobi je Sava prenehala naplavljati in j e pričela v lastne naplavine vrezovati strugo (cf. W e n t z e 1, I.e., 73).
Precej izdatnega poglabljanja struge ni moglo povzročiti toliko
premikanje tal, kolikor splošna sprememba podnebja, ki je nastopila na koncu würmske dobe v velikem delu Evrope. Nastanek
3 teras, ki leže med ravninskim površjem in savsko strugo, pa
moremo pripisati menjavanju klimatskih razmer v postglacialni
dobi.
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THE ORIGIN A N D DEVELOPMENT OF THE LJUBLJANSKO POLJE
Ivan

Rakovec

Pushing after the eastward receding Sarmatian Sea, the last in the
Basin of Ljubljana, the Sava River cut, as it had previously in the
Oligocene, a channel along the syncline of Tuhinj, and continued, by
the end of the Miocene, to flow north of Bukovica Hill and Smlednik
Hill (north-west of Mengeš). In the Oligocene and Miocene the present
Basin of Ljubljana belonged to the river system of the precursor of
Ljubljanica.
The Sava River could shift its course southwards into the region
of the syncline of Litija, and, consequently, into that of the Basin of
Ljubljana, only in the Middle Pliocene when wearing down to a low
level had finally been accomplished; for, being the lowest erosion baselevel for all the river systems of Upper Carniola, the shift of its course
could only take place upon a peneplain.
A gradual uplift of the Sava folds region in the early Pliocene did
not only give rise to the development of the antecedent valley from Laze
downward, but also of that in the region of the present Ljubljansko polje.
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Due to the nonresistant Carboniferous clay slates of which the
bottom of the Basin of Ljubljana consists, and which the river very
likely had struck already at the beginning of the Upper Pliocene, the
widening of the valley in the Ljubljansko polje was more readily
accomplished than it was from Laze downwards where erosion had to
cope with Triassic dolomites and limestones at higher levels, and Carboniferous quartz sandstones and conglomerates at lower levels.
The deepest drill hole on the Basin of Ljubljana (near the Municipial
Water Works at Kleče) was sunk to the depth of 101,5 meters and no
rock was struck. Down to this depth mainly gravel deposits cemented
to conglomerate layers of variable thickness, were found. The thickness
of single conglomerate layers is not uniform, and many of them sooner
or later wedge out. By and large the gravel layers show the same features
as those in the Basin of Radovljica which, according to Ampferer, belong
to younger gravel deposits from the Riss-Würm period.
The upper younger gravel layers were very likely deposited as
early as in the Würm period; they yielded so far only two fossils. The
one is a tooth of an extinct Proboscidian, the other the sixth cervical
vertebra af a large Bovine, possibly Bison. Although the two species
cannot be classified, it is safe to conclude that the upper gravel layers
belong to the Würm period. The progress of fossilisation of the bovine
vertebra does not admit a greater age, while the proboscidian fossil
belonging either to a Mammoth or some even older species, does not
point to an earlier period.
The boundary between the Würm and Riss-Würm gravel strata is.
very likely represented by the 1 to 2 meter thick clay layer washed
down from the slopes of border hills, which indicates that for a time
gravel deposition in the Ljubljansko Polje had been interrupted. This
belief is further supported by the fact that also the Würm moraine in
the Basin of Radovljica had been deposited upon the previously eroded
surface of the younger gravel layer from the last Interglacial period.
Such abundant accumulation in the Ljubljansko Polje, was due
to the considerable uplift of the adjacent plain between Kranj and
Medvode, at one with the subsidence of the Ljubljansko Polje. In the
plain between Kranj and Medvode the coeval gravel deposits reach
a much lesser thickness than in the Ljubljansko Polje. Ampferer found
that the coeval gravel deposits in the Basin of Radovljica are considerably thicker than in the plain between Kranj and Medvode. Apart
from this the latter is separated from Ljubljansko Polje by a Carboniferous ledge at the narrows at Medno, covered with a gravel layer only
a few meters thick. This view is also supported by the fact' that from
Laze downward the thickness of the deposits on the river bed of Sava,
decreases to such an extent that near Renke, where the bottom of the
river is only 70 meters lower than at Ježića, solid rock crops out.
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