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OBSEG ZADNJE POLEDENITVE NA POKLJUKI
Na Pokljuški planoti so ugotovili sledove ledene dobe razmeroma pozno. B r ü c k n e r j e v e generalizacije so se zaradi
prenizko ugotovljene višine ledu v dolini Bohinjske Save izkazale kot nepravilne. 1
Po njem j e dolgo časa vladalo v geografski literaturi naziranje, da je bila v diluviju Pokljuka brez ledu, nekak otok
med ledenimi masami Bohinjske in Radovinske doline ter Blejske
kotline.
,
F. K o s s m a t se ne strinja več Čisto z Brückner jem. Njegovo naziranje je bilo, da j e bila Pokljuška planota večji del
(»grossenteiles«) nepoledenela, v kolikor se niso nanjo spuščali
snežiščni ledeniki vzhodne skupine. 2
Študija F. H ä r t e l a o jurskih plasteh v Bohinj a je bila
prva, ki j e dala slutiti na večji odseg poledenitve. H ä r t e l pravi,
da na planoti povzročajo razen gostih gozdov in travnikov razsežni ostanki moren veliko pomanjkanje dobrih prerezov. 3 V
geološki skici vzhodnih Julijskih Alp 4 ima H ä r t e l označen
obsežen areal na Pokljuki kot kvartaren, le da žal ne loči morene
od drugačnega kvartarnega materiala. Obsežne kvartarne površine prikazuje geološka skica med Rudnim poljem in Javornikom
ter Kranjsko dolino in med Rudnim poljem ter Mrzlim Studencem.
Jasnejšo siliko o obsegu poledenitve na Pokljuki da šele
A. M e 1 i k. Po najdenih nasipih na planini na Jelju v višini
1270—1320 m zaključi, da je moral bohinjski ledenik segati z
enim odcepkom tudi čez Goreljek proti severu. To podkrepi še
P e n c k — B r u c k n e r , Die Alpen im Eiszeitalter III., str. 1047.
K o s s m a t , Die morphologische Entwicklung der Gebirge im Isonzo
und oberen Savegebiet. Zeitschrift d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin 1916, str. 661.
3 F r i t z H ä r t e l , Stratigraphische und Tektonische Notizem über das
Wocheiner Juragebiet. Verh. d. geol. Staatsanstalt 1920, str. 134.
4 H ä r t e l , o. c., str. 136.
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z dejstvom, da je našel na Pokljuški planoti nad Koprivnikom
do Mrzlega Studenca najmanj šest morenskih nasipov, izbočenih
proti severu, znamenje, da je prihajal ledeniški jezik od južne
strani.6
M e l i k omenja tudi nasipe pri Mrzlem Studencu: . . . n a
severu in severovzhodu od Mrzlega Studenca se vleče v južnovzhodni smeri niz podolgovatih hrbtov, ki so morene. Te obdaj a j o na severovzhodni in vzhodni strani barje Mlako ali Rušje.
Na moreni stoji gozdarska vila Mrzli Studenec in prav tako je
na moreni tudi Grajska planina (1215 m).6
Pravi tudi, da imamo v predelu med Mrzlim Studencem,
Goreljkom in Rudnim poljem nize dolgih morenskih gričev, razvrščenih največ v smeri Z—V. 7
M e 1 i k se j e dotaknil tudi ledenikov Pokljuškega grebena.
Piše: Jasno je, da j e led, ki j e pokrival Pokljuško planoto med
Klekom in Mesnovcem in Kokošinjco, mogel izvirati samo s pogorja, v katero pride Pokljuška planota proti zapadu.7
Po višinah Pokljuškega grebena sklepa, da so se po njem
morali spuščati ledeniki proti vzhodu na planoto.
Na isti strani piše: In res kažejo vzhodna pobočja nekaj
karakterističnih oblik, velikih ledeniških krnic in pod njimi glacialnih kotanj, po katerih so se pomikali ledeniki na planoto.
У enem takih izvornih delov ledenika stoji planina Lipanca (ali
Lipanska planina) 1633 m visoko, a še pod gornjo mejo gozda, ki
sega tu v Pokljuškem grebenu, relativno precej visoko, 1700
do 1750 m.7
Ledeniki, ki so se pomikali na Pokljuko in se približevali,
so odložili mnogo ledeniškega gradiva. Velike vodne množine pa,
ki so se ob taljenju ledenih mas sproščale, so uničile zelo veliko
sledov, ki bi olajšali rekonstruirati obseg poledenitve. Poleg tega
pa zelo otežujejo proučevanje gosti gozdovi in ponekod debela
plast prepereline.
Omenim naj še, da so široka področja popolnoma brez morenskega gradiva, čeprav so bila pod ledom. Dobro so se ohranili
ledeniški ostanki le tam, koder so naloženi v nasipih, valih, od5 A n t o n
Melik,
1—4, 1929—1930, str. 36.

Bohinjski ledenik, Geografski Vestnik V-—VI. št.

6 M e l i k , Morfologija in gospodarska izraba tal v Bohinju, Geografski
Vestnik III. št. 1—4, 1927, str. 81.
7

M e l i k , Morfologija in gospodarska izraba tal v Bohinju, str. 82.
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Sledovi poledenitve na Pokljuki
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morenski nasipi iz zadnje poledenitve
z morenskim gradivom pokrita tla

3

fluvioglacialno gradivo

4

starejši morenski nasipi

5

s starejšim morenskim gradivom pokrita tla

6

jezerski sedimenti

7

pomembnejše vzpetine, ki jih izohipse po 50 metrov ne zajamejo

8

gozdne avtomobilske ceste

9

kolovozne poti

Obseg poledenitve

na

Pokljuki

nosno leže na propustnih, vendar ne preveč luknjičavih kameninah. Koder so tla iz zelo votlikavega apnenca, so tudi že debele
plasti odloženega gradiva ogrožene. Na več mestih sem videl v
ledeniškem gradivu čisto sveže vrtače, včasih kotlićem podobne
tvorbe, ki pa zaradi sipkosti gradiva dobe kmalu vrtaški videz.
Marsikje j e mogoče razložiti te tvorbe z udori stropov v apniških
jamah. Drugod zopet je videti, da j e proces počasnejši in voda
skozi odprtine v apnencu počasi odnaša morensko, predvsem
sipko gradivo. Takoi so marsikje ostale na površini le večje ledeniške skale in balvani. Sneg, ki se na Pokljuki dolgo zadržuje,
močno pospešuje te pojave. 8
Mnogo sledov je uničila tudi erozija, ki se v morenskem gradivu intenzivno uveljavlja. Morenska struktura s sipkim gradivom, z manjšimi in večjimi skalami nudi za to ugodne pogoje.
Že voda prav rahlega dežja more na razkritih mestih preiti iz
ploskovne v globinsko erozijo, odnesti mivki (mlivki) podobne
in manjše delce, razgaliti debelejše skale, ki se nato zaradi težnosti že pod prav majhnim pritiskom vale po pobočju.
Zelo veliko ledeniških ostankov j e odnesla voda na strmejših
pobočjih, na bolj izpostavljenih mestih še preden se je naredila
plast prepereline, preprežene s koreninicami.
Kako intenzivno se uveljavlja erozija v moreni, je mogoče
videti v kolovozih, ki gredo normalno v breg. Nad Gorjušami
sem videl na več mestih stare kolovoze opuščene, ker j e napravila v njih voda prave stopnje.
Pri tem elaboratu sem se omejil izključno le na obseg poledenitve. S tem pa j e ostalo še obilo vprašanj, ki so za razumevanje ledene dobe pomembni, nerešenih. Posebno veliko je
še dela z najrazličnejšimi zajezitvami, ki sem se jih v tem delu
le rahlo dotaknil. S tem v zvezi bo treba proučiti celo vrsto
odkladnin.
Ledeniki Pokljuškega grebena
B r i i c k n e r j e v a zmota, da Pokljuka ni doživela poledenitve, se j e dolgo časa držala.
K o s s m a t , j e v nasprotju z B r i i c k e n r j e m postavil
naziranje, da so se na Pokljuko spuščali snežniški ledeniki
8 Snežne jame na Pokljuki niso redkost. Zelo lepo sem videl na Mesnovcu
in nad Lepo ravnjo. Tudi kotljičev, v katerih se zadržuje sneg preko vsega
leta, j e več.
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(Hängegletscher«) z vzhodne gorske skupine. 9 Melik omenja že
morenske griče med Rudnim poljem ter Kranjsko^ dolino in zaključuje: Jasno je, da je led, ki je pokrival Pokljuško planoto
med Klekom, Mesnovcem in Kokošinjco, mogel izvirati samo s
pogorja, v katero preide Pokljuška planota proti zapadu. To
podkrepi še z dejstvom, da kažejo vzhodna pobočja nekaj
karakterističnih kotanj, po katerih so se pomikali ledeniki na
planoto. 10 Še vedno pa j e ostalo vprašanje, koliko ledenikov se
je spuščalo iz Pokljuškega grebena na planoto in do kod so
segali.
Kleški ledenik
Plan svet Sejmišča pod Fajferco je ves prekrit z ledeniškim
gradivom, ki ni bilo odloženo na samem mestu, marveč je bilo
prenešeno od zgoraj. Dve ob cesti izkopani jami, sta mi omogočili
podroben ogled gradiva, iz katerega sem zaključil1 že navedeno.
Gradivo je sortirano.
Pot, ki vodi iz Stare Pokljuke 1 1 na Lepa Kopišča, se prične
nad Sejmiščem v Fajferici dvigati. Nekako 20—-30 m nad Sejmiščem j e svet debelo prekrit z morenskim gradivom. Skoraj bi
se dalo skonstruirati dva vala, toda ker sta zelo razbita, sem ju
na karti označil kot morensko gradivo.
Gradivo j e slično1 onemu na Stari Pokljuki. Malo je izredno
velikih balvanov, pač pa dosti sipkega gradiva in kot glava
debelih, zelo lepo spoliranih skal, s številnimi razami. Te nasipe
j e nedvomno odložil ledenik, ki j e imel glavno težišče v Radovni
in j e le na nekaterih mestih vdrl na Pokljuško planoto. Kolovoz
j e v to gradivo globoko zarezan. Debelejše skale, ki se stalno
vale iz gradiva, so naložene ob kolovozu, kar videz zajedenosti
še poveča. Nekako 30m pod vrhom, pod Lepimi Kopišči, sem zopet
našel dosti morenskega gradiva. Med njim in slabo ohranjenimi
nasipi nad Strniščem ni pravega morenskega gradiva. Opaziti je
bilo le posamezne morenske skale, ki jih je voda privalila od
zgoraj.
Pregledal sem Fajferico tudi proti Radovni. Tudi v tej smeri
nisem našel nobenih sledov, ki bi govorili zato, da se je preko
9 Kossmat, Die morphologische Entwicklung der Gebirge in Isonzo und
Oberen Savegebiet, str. 661.
" M e l i k , Morfologija in gospodarska izraba tal v Bohinju, str. 74.
11 Domačini rabijo za vas Pokljuko ime Stara Pokljuka. Pod Pokljuko
pa razumejo planoto.
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kedaj pomikal led. Spočetka nisem vedel, kako bi to razložil,
toda kmalu so mi novi sledovi dali sliko.
Pred kotanjo na Lepih Kopiščih, na koncu katere sta dve
zgradbi za gozdne delavce, z hlevom za živino, sta dva zelo lepo
ohranjena nasipa. Prvi je potisnjen v breg in že precej znižan,
drugi pa je ogromen, zelo lepo ohranjen ter med najlepšimi na
Pokljuki. Visok j e preko 10 m. Kolovoz iz Stare Pokljuke se
močno dvigne, nato pa ponovno spusti navzdol1. Avto-cesta, ki se
vije iz Lepih Kopišč proti Mrzlemu Studencu, ga preseka z globokim zasèkom. Ta nasip je tako lepo ohranjen, da so ga opazili
tudi domačini ter preimenovali kotlinico za njim Za kupcem.
Cestni zasek razgalja gradivo, ki sem ga prav na tem mestu
podrobno ogledal in j e značilno za ledenike Pokljuškega grebena.
Je tipično morensko, s številnimi, velikimi in majhnimi skalami,
s sipkim in glinenim gradivom. Njegova barva je nekoliko drugačna kot bohinjskega in radovinskega. Dočim je zadnjih dveh
bolj rumenkasta, je pri tem temno rumena, da, celo rdečkasta.
Ta razlika v barvi je prišla še posebno do izraza, ker sem pravkar
prečkal nasipe radovinskega ledenika. Toda ne samo v barvi,
razlike so tudi v obdelavi gradiva. Skale v tem nasipu so znatno
manj izbrušene, vendar že toliko, da so robovi topi in se vidijo
črte, ki niso pregloboke, a vendar lepo vidne.
Torej dejstvo, da morenskega gradiva za vzpetino nad Lepimi Kopišči in Za kupcem proti pečem nad Rodovno ni ter čisto
posebna struktura gradiva med omenjeno vzpetino in koto 1152,
j e dovolj jasen dokaz, da sta oba lepa nasipa in gradivo na
Fajferci sled ledenika, ki se j e pomikal preko Meje Doline in j e
imel svo j izvor na 1520—1580 m visoki planoti Na Kleku.
Poleg kraka proti Lepim Kopiščem j e pošiljal ledenik še
enega proti Bohinjski Ravni. Vzpetina 1268 m j u je delila. Pobočje proti Bohinjski Ravni j e zelo strmo, zato se je ohranilo
prav malo ledeniškega gradiva.
Z ledom j e bila pokrita tudi Bohinjska Raven do Repečnikovega rovta. Prvi nasip sem našel nad Repečnikovim rovtom,
na Bohinjski Ravni. Z morenskim gradivom je prekrit tudi Rovt.
Nasipov ni, toda izkopana jama, nekaj metrov stran od zgradb,
kaže morenskoi gradivo, za katerega sem mnenja, da je odloženo
na mestu. Gradivo je sveže in glineni delci niso izprani.
Za nasipom, ki sem ga že omenil, nad Repečnikovim rovtom,
se j e ob umiku ledu stvorilo jezero. Za to govore, debele plasti
pasovite gline. Plast prepereline, ki to glino pokriva j e zelo tanka.
7*
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O b kolovozu je glina na več mestih vidna. Proti naslednjemu
nasipu postaja gradivo čedalje manj glineno, vedno več j e sipkega. Jama j e izkopana ravno na mestu, kjer se plasti sipe v
obliki delte spuščajo proti nekdanjemu jezeru. Za drugim nasipom se ponovi ista slika. Tudi ta nasip j e zajezil vodi odtok in
se j e prav tako kot za prejšnjim stvorilo jezero. Sledi še en
nasip, ki j e pomaknjen v breg. Za njim do ojezeritve zaradi
pomaknjenosti v breg ni prišlo.
Tako imamo na Bohinjski Ravni tri nasipe z dvema zajezitvenima jezeroma. Nasipi so precej znižani, na večih mestih
zaviti v glineno oblogo, kljub temu pa še vedno toliko vidni, da
jih ni težko rekonstruirati.
Na tej glini se še danes posebno po dežju zadržuje voda.
Ni čudno, da so tu glavna napajališča za živino z Repečnikovega
rovta. Poleg tega j e na tej ravni tudi vodnjak, ki ima preko
vsega leta d o v o l j vode.
Stavi se še vprašanje, kam se j e odtekala voda, ki se je
pri tal jen ju ledu sproščevala. Nedvomno se je odmakala na koncu
odcepka preko Repečnikovega rovta. Odtok se je vršil tudi proti
vzhodu, preko prevalov med kotama 1152 m in 1154 m. Y isto
smer j e tekla voda iz Lepih Kopišč. V nadaljnem so se tokovi,
ki so tekli preko že omenjenih prevalov in Lepih Kopišč, združili v velikem žlebu, ki vodi tik zapadno pod vasjo Pokljuko proti
Ribšici skozi Luknjo (cerkev, Dom, so napisi v tej luknji). Da se
j e voda obdržala na površini, j e bilo mogoče le zato, ker je
rodovinski ledenik odložil dosti morenskega gradiva. Po tem, da
so morenski nasipi radovinskega ledenika pretrgani z že omenjenim žlebom, j e jasno, da se j e vršil vodni odtok po tem žlebu
še potem, k o se j e radovinski ledenik z Pokljuke že umaknil. Iz
tega se da sklepati, da kremenovski ledenik ob prvem velikem
umiku ni izginil. Toda našel nisem niti na Meji planini niti v
območju Kleka nobenih stadijalnih moren.
Sledovi ledenika izpod Debele peči
Prve nasipe tega ledenika sem našel na poti z Mrzlega Studenca proti Kranjski dolini.
Prvi, lepo ohranjen nasip, leži kakih 500 m pod Kranjsko
dolino. Avtomobilska cesta ga seka.
Gradivo se loči od onega, ki ga j e odložil bohinjski ledenik
nad Mrzlim Studencem po tem, da j e znatno manj zaobleno in da
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j e T njem. znatno več barvanih apnencev. Da ga ni odložil bohinjski ledenik, kaže tudi to, da med omenjenim nasipom in
nasipi, ki jih j e brez dvoma odložil bohinjski ledenik ni morenskega gradiva.
Njegova posebnost j e tudi v tem, da j e gradivo sprijeto.
Zaradi sprijetosti gradiva domnevam, da je bil ta odložen v
predzadnji ledeni dobi.
D o Kranjske doline sta še dva nasipa, nižja in slabše ohranjena. Med vsemi pa so tla prekrita z morenskim gradivom.
Te vale j e odložil jezik, ki je našel med vzpetino 1291 m nad
Kranjsko dolino in Jerebikovcem (1320 m) izhod proti jugu in se
končeval nekako v višini 1250—1255 m.
Zdi se, da j e bil ta jezik enoten le v prejšnji ledeni dobi,
dočim ga je v zadnji vzpetina 12 SZ od Kranjske doline, ki z
Jerebikovcem (1320 m) oklepa kotlinico Za Hramom, delila na
dva dela. Tako bi desni krak zapoljnjeval kotlinico Za Hramom,
koder sem našel slabo ohranjen nasip in bi se le levi pomikal
proti že opisanemu nasipu iz prejšnje ledene dobe ter odložil
tudi že omenjeni moreni. Ne izključujem možnosti, da je prišlo
tudi v zadnji ledeni dobi do skupnega jezika. Morensko gradivo
obeh krakov je namreč z manjšimi jasami nemorenskega gradiva
pretrgano, sicer j e povezano. V gradivu nisem našel nobene jame,
koder bi lahko videl ali je gradivo odloženo na mestu ali pa
preneseno.
Led j e zapolnjeval tudi Kranjsko dolino. Svet na planini j e
na debelo prekrit z morenskim gradivom. Nekaj slabše razvitih
hrbtov prečka kotlinico. Večji nasip je le vzhodno od velikega
kala. Na njem stoji hiša s hlevom. Za njim se j e stvorilo jezerce,
na kar kažejo debele plasti pasovite gline. Na n j e j se nabira
voda, ki teče v obliki studenca proti napajališču za živino.
Ko se je ledenik iz obeh odcepkov, proti Mrzlemu Studencu
in proti Kranjski dolini, že umaknil, je še vedno pošiljal manjši
odcepek proti Javorniku. To dokazuje morena, ki se "prileplja
na Črno goro (1309 m) in podaljšek vzpetine Jerebikovca proti
severovzhodu. K o je ledenik zapolnjeval še Kranjsko dolino in
se pomikal proti Mrzlemu Studencu, j e pošiljal še en odcepek
proti Javorniku, koder se j e na razdaljo okrog 350 m približal
odcepku ledenika z Lipance.
\

Na karti 1. Sledovi poledenitve na Pokljuki, sem označil vzpetino nad
Za Hramom, ker j o izohipse po 50 m ne zajamejo z posebnim znakom.
12
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Glavna cesta seka 4—5 nasipov. Zadnji trije so posebno
močni. Y sami dolini so prišli nasipi pod glino, ki j o je dovolj na
Poljanci. Težje j e z ugotavljanjem nasipov više, kajti breg j e
precej strm. Kljub vsemu temu pa se j e ohranilo toliko morenskega gradiva, da sem lahko ugotovil, kako visoko je segal led.
Večje množine morenskega gradiva sem našel nekako do višine
1500 m Y manjših množinah pa še kakih 5 m više. Tako torej
višina 1401 m ni prišla pod led. Izven ledu j e bila tudi Črna gora.
Morensko gradivo na debelo prekriva ves hrib skoraj do vrha.
Na njem in tik pod njim nisem našel ničesar morenskega.
Med vzpetino 1400 m in Črno goro se j e odložil na prevalu
lep nasip. Ta se j e odlagal, ko se j e led iz -opisanih delov že
umaknil. Obstojal pa je še Za lesom. Pot, ki j o grade Za lesom,
proti Meji dolini, seka čelne morene tega ledenika.
Prvi nasip j e ohranjen le na levi strani ceste; iz njega so
črpali gradivo pri gradnji ceste. Leži kakih 50 m pred gozdom
na poseki. Ko se prične gozd, sekajo trije ali štirje nasipi cesto.
Voda se j e odtekala preko njih in jih razrezala. Gradiva j e tu
zelo veliko. Cesta se globoko zareže vanj, njegove lastnosti so
popolnoma iste kot pri nasipih na Lepih Kopiščih.
Voda, ki j e nastala pri taljenju ledu, se j e iz glavnega jezika
Za lesom odtekala proti Bohinjski Ravni, od tu pa j e tekla naprej
po strugah, katere sem omenjal že pri ledeniku iz Kleka. Svet
pod temi nasipi, Za lesom, j e zelo zakrasel. Kljub tako veliki zakraselosti so se ohranili dokazi za površinski odtok.
Ravne površine fluvioglacialnega gradiva so jasni sledovi
površinskega odtoka. Niz teh ravnejših površin s sortiranim gradivom v smeri že nakazanega površinskega toka proti Bohinjski
Ravni še potrjuje pravilnost izvajanj.
S tem pa nikakor ne trdim, da ni prišlo tudi d o odtoka v
notranjost. Nasprotno, mnenja sem, da se je velik del vode izgubil v kraških tleh.
Tudi iz ledeniškega odcepka, ki j e zapolnjeval Kranjsko
dolino in onega, ki se je približeval Mrzlemu Studencu, se j e
odtekala voda preko Majen proti Ribeici. Ohranjene suhe doline
proti Ribšici, zapolnjene z morenskim gradivom, ki je sortiran
in prekrit z glineno plastjo, so jasni dokazi za navedeno. Našel
sem več golic ob poteh, ki se navadno drže teh dolin in odpirajo
pot proti Ribšici.
Na več mestih so mi debele, s koreninami izruvane smreke
omogočile vpogled.v strukturo.
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Lipanski ledenik
Največ sledov lipanskega ledenika se j e ohranilo na planini
Javornik in okrog nje.
Prve morenske nasipe sem našel na poti iz Kranjske doline
kakih 400 m pred Javornikom, 550—400 m stran od nasipov, ki
jih j e odložil ledenik izpod Debele peči.
^ glavnem sta tu dva nasipa. Odložila sta se drug za drugim,
tako da se tiščita. O b umiku ledenika j u je odtekajoča voda
prerezala in celo vrezala strugo v živo skalo. Obliko sta dobro
obdržala. Strukturo gradiva pokažejo izruvana drevesa, ki oklep a j o s koreninami debele, manjše in celo prav drobne ledeniške
skale; ne manjka niti sipkega materiala. Isto se vidi tudi v
jamah izruvanih dreves.
Zelo verjetno je, da j e segal led v dobi največjega ledostaja
wiirmske poledenitve še dalje proti Kranjski dolini, kajti svet
j e še kakih 50—70 m od teh nasipov prekrit z moreno, ki nima
znakov, da bi bila prenešena. Gradivo j e nesortirano in skale
niso oplaknjene. Ledeniški potok j e vanj vrezal korito.
Tri še dosti dobro ohranjene nasipe, sem našel tudi na poti
proti hotelu na Pokljuki, tik za prevalom Brdo (1310 m) med
Lpenim hribom in Petakovcem (1376). Pregledal sem tudi preval
1309 m. med Lpenim hribom in Jerebikovcem. Našel nisem ničesar. Iz tega sem zaključil, da teh nasipov za Brdom ni odložil
Lipanski ledenik. To kaže tudi njegova zakrivljenost navznoter.
Lep nasip j e na Javorniško stran, tik pod Brdom (1310 m).
Med tem nasipom in onimi, ki sem jih pravkar omenjal, nisem
našel morenskega gradiva, pač pa j e prišla na površino živa
skala. Kljub temu, da nisem našel morenskega gradiva, ne izključujem možnosti, da j e za kratek čas v dobi največjega ledostaja
prišel preval pod led. Na to bi kazala zelo tanka plast prepereline,
na več mestih prekinjena po živoskalni osnovi.
Še dosti dobro j e ohranjen mogočen nasip, na katerem leže
stanovi planine Javornik in j e sredi planine precej znižan. Pot,
ki pelje iz hotela na Lipanco, se zato pri prečkanju tega morenskega nasipa prav neznatno dvigne. Naslednji nasip se je naslonil na vzpetino, med moreno, na kateri leži planina Javornik
in nedograjeno cesto, ki se nadaljuje proti Rudnemu polju.
Na poti iz Javornika na Lipanco sekamo še tri nasipe, više
gori nisem našel nobenih. Pač pa j e vse področje debelo prekrito z moreno do višine 1340—1360 m.
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Dobro sem preiskal visine okrog Medvedjega vrha, prav tako
okrog Debelega, toda morenskega gradiva nisem našel. Po obliki
nasipov v suhi dolini med Javornikom in Kranjsko dolino bi se
dalo zaključiti, da so bile višine izven ledu in so ločile debelopeški ledenik od lipanskega.
Napraviti sliko, kam in kako se j e odtekala voda javorniškega ledenika, ni lahko. Videti je, da se je velik del vode odtekal
v kraško notranjost in je le manjši našel odtok po površini proti
Mrzlemu Studencu in Kranjski dolini. Človek bi pričakoval, da
bo prišlo med odcepkoma debelopeškega in lipanskega ledenika
do ojezeritve, toda o čem takem ni sledu. Manjše jezerce j e nastalo Za Poljanco ob umiku debelopeškega ledenika, ki je z
gradivom zasul vodi odtok v notranjost.

Viševnikov ledenik
Čelne nasipe tega ledenika sem našel na mestu, kjer se dolina,
ki spaja Rudno polje z Mrzlim Studencem, zoži in se odcepi pot
od glavne poti proti hotelu. Tik pred prihodom v najožji del
doline sem našel nasip, ki j o prečka. Vode, ki so tekle proti
Mrzlemu Studencu, so ga prerezale, tako da so se ohranili le na
vzpetino naslonjeni deli nasipa. Proti hotelu j e še en nasip, ki
je zelo deformiran. Dosti morenskega gradiva je v vsej kotlinici,
v kateri leži hotel. Za njim je morena nekaj metrov na debelo
razgaljena.
Preko vzpetine, ki loči kotlinico Goreljek od one, v kateri
leži hotel Pokljuka, se zdi, da v zadnji ledeni dobi led ni segal.
To vzpetino sem označil kot riško moreno. Na nekaj mestih sem
našel pod debelo preperelino morensko gradivo.
Vsa dolina j e od opisanih čelnih nasipov do Rudnega polja
prekrita z morenskimi kopami. Le v osrednjem delu doline j e
voda ledeniške ostanke odplaknila. Bočne nasipe tega ledenika
sem našel pod prevalom Čez brdo (1310 m). So nekako trije nasipi,
a zelo slabo ohranjeni. Pot iz hotela proti Javorniku se v moreno
globoko zareže.
Ob poti proti Rudnemu polju se pojavita na mestu, kjer se
prične svet hitreje dvigati in se odcepi iz glavne poti kolovozna
proti Javorniku, dva nasipa. Ali sta to prava bočna nasipa aii
pa sta bila v tesni povezavi s čelnimi, ni mogoče ugotoviti. Kajti
voda, ki j e tekla proti Mrzlemu Studencu, je nasipe pretrgala.
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Od teh nasipov proti Rudnemu polju j e mnogo morenskega
gradiva. Avtocesta seka tik pred Rudnim poljem dva nasipa. Višji
j e potisnjen pod stene skupine Mesnovca, ki jih j e verjetno ojačil
ledenik. Nanj se vali grušč, ki ga j e precej zasul.
Nad Rudnim poljem proti izvoru ledenika nisem našel morenskega gradiva.
Ko sem na kratko opisal njegove sledove, se stavi še vprašanje od kod prav za prav j e dobival ledeno maso. Ali res samo
iz kotanj med Malim Draškim vrhom, Viševnikom in Velikim
Seliškim vrhom ali ni morda pošiljal sem tudi bohinjski ledenik
odcepek preko Rudnega polja.
Začnem naj kar s strukturo gradiva. Morensko gradivo pri
hotelu in nasipi, ki jih označujem kot čelne morene, na najožjem
delu doline med Rudnim poljem in Mrzlim Studencem, kažejo
mnogo sorodnosti z gradivom bohinjskega in radovinskega ledenika, le da j e v tem več pisanih apnencev in laporastih škriljavcev. Ta struktura pokaže pomen ledu, ki se j e tvoril med
Viševnikom in Velikim Seliškim vrhom ter podaljškom Malega
Dreškega vrha. Tako ostane po analizi gradiva še vedno odprto
vprašanje, v koliko je pri tem ledeniku sodeloval bohinjski.
Natančno sem ogledal vso dolino proti Rudnemu polju, po
kateri naj bi pošiljal bohinjski ledenik svoj odcepek na Pokljuko, med Miševcem (1483 m) in Mesnovcem. Toda nad 1320 m
nisem našel iz Bohinjske doline idoč do Rudnega polja nič morenskega gradiva.
Tla so pokrita s plastjo rdeče prsti, ki j e na različnih mestih
različno debela. Na pobočjih gleda ven živa skala. Dočim je
videti v dolini marsikje, posebno ko se približavamo Rudnemu
polju, dosti trdno sprijetega peska. Ta j e ne samo droban, marveč tudi zelo izbrušen. T o kaže na to, da j e prišel od daleč.
Gotovo j e iz dobe, ko j e bil na Pokljuki še normalen rečni tok.
Po tem, da nisem našel morenskega gradiva bi se dalo zaključiti, da Bohinjski ledenik tu preko ni pošiljal odcepka. Najdeno gradivo v višini 1340 m nad Za Jamniki in cela vrsta drugih
dejstev kaže na to, da j e treba biti previden in prepustiti končni
zaključek podrobnejšim raziskavam.
Največ vode izpod Viševnikovega ledenika se je odtekalo
proti Mrzlemu Studencu.
Kako j e vplival bohinjski ledenik na hidrografske razmere
v tem področju, še ni ugotovljeno.
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Do kod j e segal bohinjski ledenik na Pokl juko
Melik j e našel morenske nasipe v izvornem delu potoka Jereke v višini 1270—1320 m. У grapi j e morena razgaljena več
metrov na debelo. Ker je kotlič proti severu zaprt z višinami
Jelja, j e mogel morene odložiti edinole bohinjski ledenik. 13
Proti zapadu sem našel v Konjski dolini v višini 1290—1325 m
morenske nasipe. Ob poti, ki vodi iz Konjske doline proti planini
Za Jamniki sta izkopani dve jami, nekako 20—25 m nad dolino.
Gradivo j e tipično morensko. Uporabljali so ga za popravilo poslopij. Zelo verjetno j e led segal še više. Toda na strmem pobočju
se gradivo ni ohranilo, tako da gleda par metrov nad jamami ven
živa skala. Poleg obrušenih skal sem našel med gradivom tudi
neobrušene, ki so se valile iz pobočja na ledenik.
Veliko morenskega gradiva je tudi na planini Za Jamniki.14
V grapi nad planino sem sledil ledeniškemu gradivu nekako do
višine 1340 m. Golic tu ne manjka. Številne izkopane jame so nudile možnost vpogleda v notranjost. Toda svet j e tu tako tipično
morenski, da tudi brez jam ne bi bilo težko razbrati ledeniških
ostankov. Tudi pod planino j e vse pobočje prekrito s tem gradivom, tako, da le na nekaterih mestih pogleda ven živa skala.
Na poti proti Praprotnici sem našel na več mestih morensko
gradivo, ločeno med seboj p o strmejših delih, koder prihaja na
površino živoskalna osnova. Že Melik omenja, da j e površina
Praprotnice valovita in j e prekrita obilno in na debelo z molenskim kamenjem. 15 Hotel sem še določiti, kako visoko j e segal
ledenik nad Praprotnico. Natančno sem ogledal svet, vzhodno
od Praprotnice proti Ruševemu vrhu in vzpetinami, ki zapirajo
prehod v Konjsko dolino. Po najdenem gradivu nad Za Jamniki
sem sklepal, da ga bom našel tudi tu. Toda poudariti moram, da
morenskega gradiva nisem našel, čeprav so za to ugodni orografski pogoji.
Omenil sem že, da tudi v dolini med Miševcem in Mesnovcem
preiti Rudnemu polju nisem našel nad 1320 m nič morenskega
gradiva. Nova cesta, ki so j o podaljšali iz Rudnega polja proti
Praprotnici, j e na več mestih razkrila osnovo' in mi omogočila
ugotoviti že navedeno.
13

M e l i k , Bohinjski ledenik, str. 35.

11

Melik,

16

M e 1 i k , o. c. str. 74.

Morfologija in gospodarska izraba tal v Bohinju, str. 74.
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Zanima nas še, kako visoko je segal bohinjski ledenik ob
Vampu (Ozebojca), Golem vrhu in ostalih vzpetinah proti
planini Za Jamo.
Na prevalu 1267 m med Vampom (Ozebojca) in Golim vrhom
nisem našel nobenih ledeniških ostankov. Nekako 10 m pod prevalom se zareže kolovoz v moreno. Zdi se, da plast morenskega
drobirja ni debela. Šele nekako pet metrov pod tem, j e kot nekaka terasa v katero se globoko zareže pot (kolovozna). Morena
j e tu na debelo razgaljena. Voda, ki je tekla v obliki hudournika
ob velikem dežju, j e kolovoz tako poglobila, da so ga morali
opustiti in speljati novega. Vse pobočje proti Gorjušam j e na
debelo pokrito z moreno. Ugotoviti sem mogel 3—4 vale, ki so pa
preslabo ohranjeni, da bi jih mogel na karti označiti kot nasipe.
Glede gradiva moram pripomniti, da je v najvišjem delu
nekako 1250—1257 m manj sveže. To je ono gradivo, ki sem ga
našel 10 m pod prevalom vključno večji nasip 5 m niže.
Gradivo je tipično morensko. Ni nobenih znakov, ki bi kazali, da j e prenešeno. Dosti je debelih skal, drobnejših, obilo
sipkega materiala, da, celo prav drobnega. Manjka pa prav drobnega glinenega, mastnega gradiva. Ti nasipi so nedvomno starejši.
Kajti pod temi so sveži, enaki drugim, ki jih označujemo kot
wiirmske morene.
Proti vzhodu se da točno določiti mejo ledu v ledeni dobi
na prevalu med vzpetinami 1320 m in Plešo 1323 m. Tu se j e
pomikal led preko prevala proti severu in odložil lep morenski
nasip tik pred vstopom v dolino, ki poteka od zapada proti
vzhodu. Vzbočen j e proti severu. Po tem nasipu se da zaključiti,
da je segal bohinjski ledenik tu nekako 1240 m visoko, po vzbočenosti pa, da ga j e mogel odložiti le bohinjski ledenik. Kolovoz,
ki prečka ta nasip, se mora kljub temu, da se vreze vanj, dvigniti.
Od tega nasipa proti Gorjušam j e ves svet prekrit z moreiiskim
gradivom. Tudi na tem pobočju se da ugotoviti nekako 3—4 vale.
Hudourniška voda j e voznik proti Gorjušam zelo poglobila in
napravila v njem stopnje.
Nad že opisanim morenskim nasipom sem našel še dva. Prekrita sta z debelo plastjo prepereline. Nikjer nisem mogel priti
do morenskega drobirja. Toda po obliki, ki j e čisto sorodna nasipu iz wiirmske poledenitve, se da zaključiti, da so to ledeniški
sledovi. Tudi za ta dva nasipa sem mnenja, da sta starejša.
Nato sem našel morenske nasipe spet nad Kranjsko dolino.
Cesta, ki so jo p o vojni zgradili iz Mrzlega Studenca proti Kranj107'
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ski dolini, se pred planino Za Jamo, tik nad Kranjsko dolino,
nenadoma konča. Tik pred koncem preseka morenske nasipe, ki
leže v visini 1200—-1210. Najvišji so prerezani. Voda, ki je v
ledeni dobi tekla p o glavni dolini proti Kranjski dolini, jih j e
prerezala. So tako deformirani, da jih ni mogoče ločiti med sabo.
Prekriti so z debelo plastjo prepereline. Morensko gradivo j e
mogoče videti na mestu, kjer se cesta globoko zareže. Pod temi
je v višini 1200 m lep nasip, s sorazmerno tanko preperelino.
Nadaljuje se proti vzhodu. O b ledeniku se j e stvorilo v ledeni
dobi majhno jezerce. Debele plasti pasovite gline govore za to.
Na tej glini se zbira voda, ki se odteka v obliki studenca. Tu se
napaja živina iz Kranjske doline in planine Za Jamo.

Bohinjski odcepek proti Mrzlemu Studencu
Na Pokljuški planoti je našel Brückner na Goreljku (Na
Sivcu) morenske nasipe v višini 1230—1250 m,16 Melik pa malo
zapadno od tod na Jelju, v izvirnem delu potoka Jereke v višini
1270—1320 m.17 Tako j e ugotovil Melik morenske nasipe 70 m više
kot Brückner in iz tega zaključil, da je moral bohinjski ledenik
pošiljati večji odcepek čez Goreljek proti severu.
Moj namen j e bil ugotoviti predvsem obseg tega odcepka, v
kakšnem odnosu je bil z ostalimi ledeniki, ki so segali daleč na
Pokljuko s Pokljuškega grebena, z vrhov od Viševnika tja do
Debele peči. Lep nasip sem našel kakih 200 m nad (severno) cesto
na Mrzlem Studencu. Nova cesta, ki pelje na Kranjsko^ dolino,
ga prečka. Da ni le neka prirodna ovira, prekrita z morenskim
gradivom, marveč res pravi veliki morenski nasip, nam pokaže
velika golica ob cesti, koder so kopali gradivo^ in tako več metrov
na debelo razkrili moreno. Gradivo j e enako kot drugod, kjer ga
j e odlagal bohinjski ledenik. Na ta nasip j e na južni strani naslonjen eden prav neznaten, ki je na več mestih prekinjen. 18 Med
že opisanim velikim nasipom in nasledn jim proti severu, leži kotanjica Žontarica. Tlla so vsa prekrita z ledeniškim gradivom. Ta
kotanja se proti severu zaključuje z nasipom, ki ni posebno velik.
To kaže na to, da led tu ni dolgo stagniral.
P e n c k - B r i i c k n e r , Die Alpen im Eiszeitalter, str. 1047.
M e l i k , Bohinjski ledenik, str. 37.
18 Na karti sem ga označil s krožci, ker j e preslabo ohranjen, da bi ga
označil z znakom za nasip.
16

17
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Za sliko obsega tega jezika so pomembni še nasipi, ki sem
jih našel južno od poti Mrzli Studenec—Rudno polje, pod koto
1237 m (na cesti) (avst. gen. 1:25000), pri prečkanju vzpetine proti
Goreljku.
So to 5—4 nasipi, lepo vidni, vendar ne prav veliki. Ohranili
so se le zato, ker so v zatišju in jih voda, ki j e tekla proti Mrzlemu Studencu, ni mogla odstraniti. Da so ledeniški ostanki
odcepka iz Bohinja, kaže njihova zaokrenjenost.
Za restavracijo na Mrzlem Studencu, južno od poti, je gozd
posekan. Ako gremo od tu proti Črnemu potoku sekamo 5 do
6 nasipov.
Ob vzpetinah z višino 1258 in 1275 m, med katerima pripelje
pot z Bleda na Mrzli Studenec, sem našel do višine 1235 m dosti
morenskega gradiva. V manjših množinah j e morensko gradivo
še kakih 5 m više. Vendar p o tem, da ni tu gradiva več, se da
sklepati, da se j e led tu manj časa zadrževal. Vihar j e izruval
mnogo dreves, zato ugotavljanje morenskega gradiva ni bilo
težko. Pravi morenski nasip je nekako v višini 1220 m. Suha
struga, po kateri se j e odtekala voda proti Ribšici, ga loči od
morenskega hrbta, ki ga omenja Melik in ga čisto jasno označi
s tem, da stoji na njem vila Mrzli Studenec.19
V času največjega ledostaja j e moral1 led lesti proti Ribšici
in preko vzpetine nad Za Križem proti severu. Morenskih nasipov
v tej smeri nisem našel, dobil sem pa na več mestih morensko
gradivo, ki ga ni prinesla voda.
Veliko Blejsko barje obdaja na severu lep nasip. Prav tako
j e nasip tudi na južnem delu tega barja, le da je ta večkrat
pretrgan, prekrit z debelo plastjo prepereline in so golice morenskega gradiva le, koder se cesta globoko zareže. Avtomobilsko pot
od Mrzlega Studenca proti Konjski ravni so speljali preko barij
prav po tem nasipu. Severno od Golega vrha, ko zapusti pot
barje in se prične dvigati, sem našel nekako v višini 1220 m,
2—5 nasipe. Za najvišjim se j e stvorilo jezero, katerega glina
pokriva moreno. Profil sem našel v izkopani jami ob cesti. Seveda
nasip, po katerem so med močvirjem Šijec in Blejskim barjem
speljali cesto, ni samo iz ledeniškega gradiva, marveč gleda ven
na več mestih živa skala, kar kaže na orografsko pogojenost
nasipa.
19

M e l i k , Morfologija in gospodarska izraba tal v Bohinju, str. 80.

109'

Milan Šifrer

Zapadno od barja Šijec j e vzpetina, ki je. mlako Za Grabnom, nastalo za istim morenskim nasipom kot Šijec, za polovico
zmanjšala.
Vzpetina ima obliko nasipa. Ker pa nisem našel golic, nisem
mogel določiti vsebine. V ta nasip j e vrezana terasa, 3 m nad
današnjo površino barja. Voda iz obeh barij prereže nasip, za
katerim sta se stvorila. Na mestu, kjer potok reže nasip, se v
strugi potoka vidi morena. Pod tem je še en naisip, ki se pa proti
vzhodu približa opisanemu.
Iz dobe največjega ledostaja j e ostalo v hidrografskih razmerah v območju Mrzlega Studenca zelo malo sledov. Reči se
da le to, da se je voda odtekala proti Ribšici. Veliko več sledov
j e pustila doba, ko se je led že umaknil od Mrzlega Studenca.
Deltasto naložene plasti sipkega gradiva zapadno od Mrzlega
Studenca kažejo na to, da je v to smer tekla voda viševnikovega,
morda tudi lipanskega ledenika. Tu se j e zbirala tudi voda bohinjskega odcepka. Morenski nasipi, piše Melik, oklepajo tamkajšna barja, s čimer je dokazana zveza njihove geneze z ledeno
dobo. Vrh tega imamo na več mestih okrog Mrzlega Studenca
ilovico, še več pa fluvioglacialni prod ter mivko, naloženo v
deltaisti slojevitosti, iz česar jasno odseva, da so bila v prvi
postglacialni, pa tudi v interglacialni dobi na Pokljuki nastala
jezera. 20
Zanima nas še, če j e v kotlinico Zgornjega Goreljka segal
odcepek bohinjskega ledenika.
V sami kotlinici nisem našel nobenih sledov, ki bi govorili za
to. Dno j e na debelo pokrito z rjavkasto rdečo prstjo. Voda, ki se
zbira na nepropustnih kameninah, ob vstopu v kotlinico ponikne.
Pri nekaterih ponorih sem videl razgaljeno živo skalo, tako da se
čisto jasno vidi, da do žive skale ni nič drugega kot prst. Proti
ledeniškemu odcepku, ki se je pomikal proti Mrzlemu Studencu,
je dolinica zaprta s pregrado v obliki morenskega nasipa.23
Cesta, ki seka nasip, se ne vreže v čisto morensko gradivo, marveč
samo razkrije posamezne ledeniške skale. Videti je, da se j e prst
globoko vsrkala v moreno. Isto sem opazil tudi pri nasipih nad
Kranjsko dolino, ki sem jih prav tako kot tega označil za starejše.
Kakih 8—10 m niže na jugovzhodni strani sem našel izkopano
M e l i k , Bohinjski ledenik, str. 36.
M e l i k , Morfologija in gospodarska izraba tal v Bohinju. Ta nasip j e
na sliki št. 3, tabla II.
20
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jamo, v kateri j e bila morena prav blizu pod površino. Iz tega sem
zaključil, da ledeniški odcepek preko starejšega nasipa ni segal,
marveč se j e nanj samo naslonil.
Najdeni nasipi na Jelju v izvirnem delu potoka Jereke v višini 1270—1320 m ,so kazali na možnost, da se j e led pomikal med
vzpetinama 1342—1376 m v kotlinico Zgornjega Goreljka. Zato
sem ogledal tudi ta del. Ravno na prevalu sem našel lep nasip, ki
jasno kaže, od kod j e prihajal led. Y grapici proti Goreljku ni
morenskega gradiva. Zdi se, da tu preko led ni segal.
Po vsem tem se lahko zaključi, da v zadnji ledeni dobi
Zgornji Goreljek ni prišel pod led.

Sledovi radovinskega ledenika na Pokljuki
Na vsej poti iz doline Radovne na planoto nisem našel nobenih ledeniških odkladnin.
Takoj na planoti se voznik zareže v moreno. Mogoče je ugotoviti nekako dva vala, ki sta že močno deformirana.
Do Stare Pokljuke seka pot še en nasip. Y naselju sta še dva.
Prvi poteka tik za prvima zgradbama, na naslednjem stoji dvoje
poslopij. Cesta se posebno v drugega močno zareže.
Na poti iz Stare Pokljuke proti Repečnikovemu rovtu se cesta
nekako d o višine 960 m zarezuje v moreno. Z morenskim gradivom so pokriti Pokljuški rovti nekako do te višine, morda še •
kakih 30 m vise. Raziskovanje tu zelo otežuje pomanjkanje golic
in nasipov.
Vode, ki so tekle preko teh nasipov, so jih popolnoma razrezale.
Nad Staro Pokljuko j e morensko gradivo nekako do višine
965 m. Za visino 990 m severno od naselja Pokljuke se zdi, da ni
nikdar prišla pod led. Našel nisem nobenih ledeniških ostankov.
Na Krištanju ob prehodu iz Pokljuke v Spodnjo Radovno
sem našel ponovno motremslko gradivo. Tu sta tudi dva: silabše
ohranjena nasipa, ki ju cesta seka.
Kakšen j e položaj na Sejmišču pod Fajferco, sem že opisal.
Poudariti moram, da so se sledovi radovinskega ledenika zelo
slabo ohranili. Ogledal sem tudi Streseno dolino nad Srednjo
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Radovao. Nekako do visine 1150 m je dositi morenskega gradiva.
Više ledeiuiškili odkladnin niseim našel.
To gradivo j e jasno pokazalo, da j e pokrival led v ledeni
dobi velik del Poki juke, tako da so bili brez njega le manjši otoki
med posameznimi ledeniki Pokljuškega grebena in istimi ter bohinjskim odcepkom. Iznad ledenikov, ki so pokrivali planoto, odnosno se nanjo naslanjali, se j e dvigala med Rudnim poljem,
Praprotnico in Podjeljem planota, na kateri dosežejo najvišji
vrhovi 1430—1530 m višine. Nad njimi se je dvigal dalje proti
vzhodu blok med Zatrniki in Gorjušami s kopico kop v višini
1320—15ò0m.
Čisto gotovo je, da sta imeli tudi ti dve skupini lastno poledenitev. Kakšen pa je bil obseg te poledenitve bo treba še
ugotoviti.
Prav tako čakajo sistematičnega raziskovanja številni sledovi najrazličnejših zajezitev. Ti številni sledovi jezerskih tvorb
so razumljivi če pomislimo, kako zelo j e bila Pokljuka poledenela
in iz kako različnih strani so se spuščale, odnosno naslanjale
nanjo ledene mase. Na številčnost zajezitev in to predvsem v dobi
največjega ledostaja zadnje poledenitve, so uplivale tudi stare,
v apnencu dobro ohranjene suhe doline. Ledeniki, ki so jih
prečkali so zajezevali odtok vodi tekoči ob ledeniku. Drugod
zopet so se ledeniki v takih suhih dolinah približevali in zajezevali drug drugemu odtok. Tako sta se v dolini med Rudnim
poljem in Mrzlim Studencem približala ledenik izpod Viševnika
in odcepek bohinjskega ledenika.
Marsikje j e kraški svet zopet po svoje posegel vmes tako,
da do jezerskih tvorb tam koder bi jih pričakovali ni prišlo.
Tako n. pr. med odcepkom lipanskega lednika in ledenikom izpod
Debele peči ni sledov, ki bi kazali na obstoj jezera. Tudi na
Zgornjem Goreljku je izginjala voda v kraško notranjost.
Še več sledov, kot iz dobe največje poledenitve, pa se je
ohranilo iz dobe, ko so se začeli ledeniki s Pokljuke umikati in
so se za nasipi, ki so jih odložili napravila jezera.
Posebno slabo raziskano j e ostalo hidrografsko stečišče
Ribšice, kamor se je odtekala voda odcepka bohinjskega ledenika.
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Del vode je pošiljal v to smer tudi lipauski ledenik. Tudi vode
kleškega ledenika in onega izpod Debele peči so se odtekale
proti Ribšici. Prav tako j e tudi radovinski lednik, ki j e istočasno
zajezeval vsem tem vodam odtok odmakal del vode v to stečišče.
Podrobne proučitve čakajo tudi številni sledovi tokov, ki so
se prav tako spreminjali s koledanjem ledu na Pokljuki.

L'ÉTENDUE DE LA DERNIÈRE GLACIATION À LA POKLJUKA
Milan

Sif rer

La Pokljuka est un vaste plateau, reste de la pénéplaine pannonienne, situé à une altitude de 1100 à 1200 m. Elle est délimitée par les
vallées de la Sava de Bohinj et de la Radovna. Au Nord-Ouest, elle est
surmontée de la chaîne des montagnes de Pokljuka.
Cette étude représente le premier travail synthétique sur la glaciation à la Pokljuka. Pendant longtemps, les savants étaient d'opinion que,
dans la période glaciaire, la Pokljuka eû été saps glace (E. Brückner).
Selon Г opinion de Kossmat, des névés descendaient de la chaîne même
des montagnes de Pokljuka. C'est aussi l'avis de Melik qui appuie sa
thèse sur quelques excavations caractéristiques (cirques) sur les versants
Est de ces montagnes.
Une étude détaillée a montré qu'il est possible de distinguer lies
glissaient des crêtes de Pokljuka vers le plateau. Les traces de celui dont
les glaces s'ammassaient sur le plateau de Klek, haut de 1520 à 1580 m,
sont bien conservées dans les moraines des Lepa Kopišča et de la Bohinjska Ravna. Le deuxième glacier descendait du pied de la Debela Peč
vers la Kranjska dolina et le Javornik; il s'est approché à une distance
de 350 à 400 m du glacier de Lipanca dont l'existence fut constatée déjà
par Melik. Ce glacier a déposé de belles moraines autour de l'alpe de
Javornik. Du Yisevnik, le glacier descendait à peu près jusqu'à l'emplacement où se trouve aujourd'hui l'hôtel de Pokljuka. Les moraines
trouvées à Jelje dans une altitude de 1270 à 1320 m ont amené Melik
à la conclusion qu'un des bras du glacier de Bohinj devait s'étendre
à travers Goreljek vers le Nord. Le fait d'avoir trouvé au-dessus de
Koprivnik et jusqu'à Mrzli Studenec des moraines arrondies vers le Nord
confirme cette constatation.
Le glacier de Radovna est venu, lui aussi, s'appuyer à la Pokljuka.
Il a déposé ses moraines aux environs de Ribšica jusqu'à une altitude
de 560 m environ. A cause de l'eau coulant des glaciers dans cette direction, les moraines y sont déchirées.
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Le vallon de Zgornji Goreljek qui, pendant la période glaciaire, était
encerclé par le bras du glacier de Bohinj et par le glacier de Viševnik,
uni à cette époque au glacier de Lipanca, fut sans glace. On se serait
attendu à voir s'y former un lac, ce qui ne se produisit pas à cause de
la porosité du sol rocheux (calcaire).
Une étudedét aillée a montré qu'il est possible de distinguer les
moraines de formation plus ancienne de celles de formation plus récente.
Les matériaux des plus récentes sont bien conservés et recouverts d'une
couche mince de terre végétale. Les moraines supposées de date plus
ancienne sont recouvertes d'une couche épaisse de terre végétale. Les fins
caillous de moraine ont été, par endroits, emportés par l'eau. Entre la
Kranjska dolina et Mrzli Studenec, il y a une moraine dont les matériaux
forment un conglomérat compact.
Les matériaux déposés par les glaciers des montaignes de Pokljuka
sont moins arrondis de ceux déposés par le bras du glacier de Bohinj
et celui du glacier de Radovna. Parmi les matériaux des glaciers des
montagnes de Pokljuka on trouve plusieurs variétés de calcaire coloré.
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