
K o k o l e V l a d i m i r 

MORFOLOŠKI RAZVOJ PODROČJA MED SAVO IN SOTLO 

Na zahodu se na tem področju končuje ozemlje tako imenovanih 
posavskih gub, na jugu je omejeno s tektonsko enoto Krške kotline in 
na vzhodu s terciarnim področjem zahodne Hrvatske, s katerim je po-
vezan tudi niz Rudnica-Desinička gora. 

Posavske gube na našem ozemlju že ne kažejo več svoje tipične 
izoblike. Trojanska antiklinala namreč že pred posegom na to ozemlje 
izgine pod terciarnimi plastmi južno od št. Jurja pri Celju.1 

Litijska antiklinala, ki tvori Bohor, pa tudi izgine pod terciarnimi 
plastmi vzhodno od Podsrede.2 Pač pa se na našem ozemlju terciarni pas 
laške sinklinale silno razširi in združi na eni strani £ terciarjem ob 
Savinjski dolini, na drugi strani s terciarjem rajhenburške kadunje 
vzhodno od Podsrede. Laška sinklinala tako rekoč preide v sklenjeno 
mladoterciarno področje Hrvatskega Zagorja. Prav tako so tudi facielni 
sestavni deli terciarja mnogo manj ostro ločeni kot na zahodu. Faciesi 
komaj opazno prehajajo drug v drugega.1 Orografski, pretežno triadni 
niz Rudnice in Desiničke gore, ki prekinja na vseh straneh obdajajoče 
terciarne sklade, nima nobene zveze s trojansko antiklinalo, pač pa se 
proti vzhodu nadaljuje v Kuni gori in Ivanjščici.4 Južno od tod se vleče 
nov antiklinalni niz Orlica s Cesargradom kot nadaljevanje Krškega 
hribovja. Prav na jugu je to ozemlje omejeno s tektonsko enoto Krške 
kotline, vgreznjeno med Orlico in Krškim hribovjem ter Gorjanci. 

Mladoterciarno področje na vzhodu, v nadaljevanju laške sinklinale, 
južno od Rudnice in Desiničke gore, je po ogromni večini iz pliocenskih 
sedimento<v, razen nekaj zaplat, kjer pridejo na dan starejše kamenine. 
Na žalost pa za ta del skoraj popolnoma manjka podrobna stratigrafska 
razčlenitev, prav za morfološko proučevanje tako zelo važna/' V plio-
censkih skladih Zagorja sledijo sivim pontskim laporjem (Rhomboidea 
nivoja) rumeni peski s konkrecijami.6 Ista je zapovrstnost pontskih 
skladov v Krški kotlini južno od Orlice.7 

1 Rakovec, Morfološki razvoj v območju posavskih gub. Geografski Vest-
nik 1931, str. 8. 

г Isto. 
3 Dreger, Erläuterungen zur geolog. Karte, Blatt Rohitsch-Drachenburg, 

str. 6. 
4 Rakovec, 1. c., str. 8. 
5 Gorjanović-Kramberger , Tumač geologi jske karte Rogatec—Kozje , str. 8. 
6 Isto, 1. c „ str. 18. 
7 Sukl je Franc, Prilog geologij i Hrvatskog Zagorja i jugoistočnog dela 

Slovenije. Vesnik geol. inst. Kr. Jugoslavije za god. 1932, knj iga 2, str. 44. 
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Razčlenitev pliocenskih sedimentov v horicontalni smeri manjka po-
polnoma, pač pa je za Krško kotlino južno od Orlice ugotovljen prehod 
iz pontskih kongerijskih peskov v tako imenovani belvederski prod.8 

Terciarni skladi laške sinklinale, na široko razširjeni, so zastopani 
od oligocena dalje, vendar se pojavi oligocen na površju v zelo malih 
kompleksih. Naslednja serija že miocenskih skladov so peščenjaki (Sand-
steine von Gouze), ki obkrožajo' triadno jedro Rudnice. Naslednjo vrsto 
skladov predstavljajo trši peščenjaki z močnim deležem apnenca in 
groha ter njim istodobni mehki marinski laporji in lapornati peščenjaki, 
ki so le facielno različni od prvih.9 Prvi se širijo v pasu južno od Rogaške 
Slatine in naprej, kjer sestavljajo Macelj. Druga skupina teh skladov 
zavzema nekaj, kilometrov širok pas od Kalobja do Sotle pri Nimnem, 
v ožjem pasu pa tudi ob Rudnici. Poleg tega pa se pojavi še vzhodno 
od Bohorja na obeh straneh Orlice. Zelo razširjeno in reliefno dobro 
izraženi so srednje-miocenski litavski apnenci in sorodne, v glavnem 
litoralne tvorbe (nulliporni apnenec, apniški konglomerat in peščenjak) 
v različno debelih polah. Dva obširna pasova teh skladov spremljata 
Rudnico na obeh straneh, prav tako pa tudi Bohor in Orlico. Po sredi 
razširjene laške sinklinale se vleče pas najmlajših miocenskih skladov; 
sestavljajo ga peščeno-lapornati sarmatski sedimenti, mestoma s polarni 
lapornega poroznega apnenca vmes. Strnjen kompleks sarmatskih sedi-
mentov se vleče od Planine pa vse do Sotle, spremlja pa tudi severni 
rob Orlice. 

Miocenski sedimenti so bili še v polni meri vključeni v gubanje, 
sicer pa je nagnjenost slojev vendar razmeroma majhna in le redkokje 
dosega 45°.10 

Pliocenski kongerijski skladi zavzemajo ves predel vzhodno od Sotle, 
kakor že omenjeno, in tudi precejšen del rajhenburške kadunje, s katero 
pa niso več v zvezi, v topografskem stiku. Tudi v rajhenburški kadunji 
slede pontskim sivim laporjem navzgor rumenkasti peski. 

Dokaj bolj pomanjkljiva je geološka literatura o tektonskih prilikah 
obravnavanega področja. Posavske gube so doživele gubanje že na pre-
hodu med oligocenom in miocenom, glavno gubanje pa je bilo v pre-
hodni dobi med sarmatom in pontikom.11 S tem pa gubanje še ni bilo 
končano. Tako navaja Petraschek v rajhenburški kadunji diskordanco 
med miocenskimi plastmi in kongerijskimi, Munda pa je za rajhenburško 
kadunjo ugotovil še mlajše gubanje — rodansko fazo. Levantinski-belve-
derski prod leži namreč tu z vidno diskordanco čez mejo panon-trias.12 

Prav tako mlada diskordanca je bila ugotovljena v Marijagoričkih gričih. 
Belvederski prod leži tu diskordantno na paketu konkordantnih miocen-

8 Šuklje, Prilog geologi j i Hrvatskoga Zagor je i jugoistočnog dela Slo-
venije. Vesnik geol. inst. Kr. Jugoslavije, 1933, knj . II, str. 50. 

" Dreger, 1. c., str. 26. 
10 Dreger, I.e., str. 30. 
11 Rakovec, 1. c., str. 12. 
12 Munda, Stratigrafske in tektonske prilike v rajhenburški terciarni ka-

dunji . Ljubl jana 1939, str. 108. 
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eko-pontskih skladov.13 Diskordanco belvederskega proda, z ozirom na 
starejšo osnovo so ugotovili tudi v zahodnem delu Krške kotline.14 

Vsa navedena dejstva kažejo, da so gorotvorne sile delovale še do 
najmlajše dobe in močno podpirajo Winklerjevo domnevo o počasni, 
a trajni orogenezi.16 Posebno važen je tektonski položaj Krške kotline, 
ki je bila v kasnejši postpontski dobi erozijska baza za pritoke od obeh 
strani, tudi Save in Sotle. Tektonsko-stratigrafski razvoj kotline nam je 
znan iz študije Heritscha in Seidla. Po udoru kotline in po odložitvi 
marinskega-miocenskega litavskega apnenca in nato sarmatskih skladov 
sta ugotovila naslednje faze v razvoju:16 

1. premik miocena na koncu sarmatske dobe, 
2. sedimentacijo pontskih skladov, 
3. premik pontskih skladov, 
4. nasipanje belvederskega proda in končno 
5. ugreznjenje ob obeh glavnih prelomnicah. 
Da pa so se vršili tektonski premiki tudi še v najmlajši geološki 

dobi, je ugotovljeno na več krajih v sami kotlini in v njeni bližini. 
Heritsch in Seidl omenjata, da so v Krški kotlini premaknjene celo 
diluvialne odkladnine.17 Premaknjene diluvialne sedimente je ugotovil 
tudi Gorjanovic-Kramberger ob bližnji Medvednici.18 

Področje ob izlivu Sotle je bilo torej tektonsko aktivno vse do naj-
novejše dobe, premiki, zlasti v vertikalni «meri, so bistveno vplivali na 
erozijo vodovja, ki je imelo tu svojo erozijsko bazo. Nekoliko drugačne 
so bile prilike severno od tod. Pontski skladi hrvatskega Zagorja v na-
daljevanju laške sinklinale so naloženi konkordantno na starejše mio-
ceniske sklade (sarmatske in mediteranske), pač pa so bili pontski skladi 
premaknjeni v postpontski dobi, deloma celo še nagubani.19 Seveda velja 
to le za predel nizkega Zagorja. Že ob Sotli in zahodno od nje so bili 
sarmatski skladi — pliocenski niso ohranjeni — še precej močno na-
gubani.20 Da je bilo nizko Zagorje od sarmata do levantinske dobe 
področje sorazmernega mirovanja, priča tudi čisto postopno prehajanje 
pontskih sedimentov od laporja spodaj do finih kongerijskih peskov 
zgoraj. Vsaj v velikem lahko rečemo, da so ti sedimenti gotovo korelat 
sosednjim, tedaj bolj ali manj uravnanim področjem. Gre tu za pontski 
ravnik, ki je bil že ugotovljen na področju posavskih gub.21 

13 Jenko Kurt, Geološki rad na listu Samobor i : 75.000. Vijestnik Hrv. drž. 
geol. zavoda, II—III. Zagreb 1944, str. 22. 

11 Heritsch-Seidl: Das Erdbeben von Rann. Wien 1919, str. 116. 
15 Winkler : Über die Beziehungen zwischen Sedimentation. Tektonik und 

Morphologie in der jungterziären Entwicklungsgeschichte der Ostalpen. Wien 
1924, str. 576. 

16 Heritsch-Seidl, 1. c., str. 75. 
17 Heritsch-Seidl, 1. c „ str. 75. 
18 Gorjanovic-Kramberger , Tumač geolog, karti Zagreb. Zagreb 1908, 

str. 59. 
19 Isti, Tumač geol. karti Rogatec—Kozje. Zagreb 1904, str. 25. 
20 Isti, J. c „ str. 18. 
21 Rakovec, Morfološki razvoj v območ ju posavskih gub. Geografski Vest-

nik, 1951, str. 18—55. 
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Ostanki stare uravnave 

Obravnavano ozemlje obsega pretežno predel zelo živahnega reliefa, 
razen brežiško-krške ravnine seveda. Večjih ostankov uravnjenih po-
vršin iz pontske dobe, ki so bile v večjem delu Slovenije izhodišče 
poznejšega, še danes trajajočega razrezavanja, na prvi pogled vobče ni 
opaziti, vendar so dosedanje geomorfološke proučitve, ki so se vsaj 
deloma dotikale tudi tega ozemlja, pokazale, da jih moremo ugotoviti 
tudi tukaj. Rakovec je pri proučevanju morfologije Posavskega hribovja 
prišel do zaključka, da so se na Bohorju ohranili celo starejši miocenski 
nivoji.22 Ostanke velike pontske uravnave je na Bohorju ugotovil v 
obširnih terasah v nivoju cca. 770 m. Ohranjene so res v tako dominantni 
obliki nad nižjimi in višjimi nivoji, da pač res niso mogle nastati v kaki 
drugi dobi.23 

Prav tako smatra Rakovec, da so sicer mnogo skromneje ohranjeni 
uravnani ostanki v nizu Rudnice v višini cca. 620 m pontske starosti.24 

Uravnane ploskve so izoblikovane nasproti nižjim sicer res manj 
dominantno, vendar so to najvišji uravnjeni predeli na Rudnici. Če že 
ne datirajo prav v pontsko dobo, so vendar gotovo nastali tik za njo. 
Podobne so prilike na Orlici. Tudi tu so ohranjene najvišje uravnjene 
ploskve v višini cca. 640 m. Rakovec jih smatra, se zdi za upravičeno, 
za pontske,25 Sidaritsch je sicer smatral, da datirajo v pontsko dobo na 
Orlici še terasni nivoji v višini cca. 480 m.26 Glede na terasne nivoje v 
bližnji okolici Orlice, ki so približno v isti višini, je videti, da trditev 
ni vzdržljiva. Sicer pa jo je ovrgel že Rakovec.27 Uravnjene ploskve 
najdemo tudi okrog Boča na severu obravnavanega ozemlja v višini 
cca. 800 m v dominantni izobliki nasproti nižjim. Zdi se, da jih smemo 
šteti tudi še k p oil t ski m. Na vsem področju med Celjsko kotlino in 
Bohorjem vzbuja pozornost, da se tu pogosto pojavljajo najvišje urav-
njene površine oziroma zaobljeni vrhovi v višini cca. 620 m. Y tem nivoju 
so ohranjene terase nad zaleskom Završje severno od Planine, dalje okrog 
zaselka Za Škarnicami in severno odtod. Precej jih najdemo tudi okrog 
Kalobja. Uravnjenim ploskvam v tej višini lahko sledimo tudi dalje 
proti vzhodu. Najdemo jih okrog Dobja, pri zaselku Suho, okrog Zegra, 
nadaljujejo pa se tudi v vzpetinah nad Zusmom ter dalje proti vzhodu 
v Rudnici. Bolj proti jugu so precej razširjeni terasni ostanki v tem 
nivoju okrog Planinske vasi in nad Topolovem. Iz tega nivoja, ki tako 
na široko prevladuje, se le tu in tam dvigajo osamljene vzpetine nekaj 
deset metrov više. Široka razprostranjenost tega najvišjega terasnega 
nivoja priča, da je moral nastati v dobi zelo obsežnega uravnavanja. 
Odpira se vprašanje, ali ne pripadajo uravnjene ploskve v tem nivoju 
tudi pontskemu ravniku. Ob severnem vznožju Bohorja moremo ugoto-

22 Rakovec, 1. c., str. 14. 
23 Rakovec, 1. c., str. 25. 
24 Rakovec, 1. c., str. 27. 
25 Rakovec, 1. c., str. 25. 
28 Sidaritsch, Alte I/andschaftsformen im Orlica-Zug. Mitteilungen des 

«aturwissenschaftl. Vereines für Steiermark, Band 62, Graz 1926, str. 15—18. 
27 Rakovec, 1. c., str. 25. 
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viti namreč še višje ostanke obširnega uravnavanja v višini cca. 700 do 
720 m, prav tako tudi v apniškem grebenu vzhodno od Planine okrog 
zaselka Lipa. Šele nad tem nivojem so ohranjene uravnjene ploskve 
v višini cca. 770 m, ki jih šteje Rakovec k pontskim. Zdi se pa, da to 
dejstvo ne nasprotuje domnevi, da gre pri nivoju v višini cca. 620 m, ki 
je tako na široko ohranjen na področju severno od Bohorja, tudi za 
ostanke pontske uravnave. Predpostavljati namreč smemo, da se je 
antiklinalno področje Bohorja v postpontski dobi dvigalo nekoliko bolj 
intenzivno kakor pa področje vzhodnega dela laške sinklinale in tudi 
bolj kakor Rudnica, ki leži že povsem na obrobju posavskega hribovja, 
kjer je bilo postpontsko dviganje neenakomerno. Rakovec je že pokazal, 
da je bilo najbolj intenzivno vosredju in je pojemalo proti vzhodu.28 

Vsekakor je res, da so vsi ti pontski nivoji zelo skromnega obsega, 
vsaj v primeru z mnogo' obsežnejšimi v osrednjem in zahodnem delu 
posavskega hribovja. Zdi se, da temu niso vzrok le večji deli apnenca 
tam, ki bi jih bolj konserviral, temveč tudi drugačni pogoji v samem 
procesu razrezavanja. Winkler smatra, da so temu vzrok tektonske, 
konkretno orogenetske sile, ki so pontske nivoje uničile.29 Svoje trditve 
opira na ugotovitve zelo mladih, postpontskih premikov, ki so bili res 
ugotovljeni na področju vzhodne Slovenije in zahodne Hrvatske in o 
katerih je bilo že govora. Nivo cca. 500—520 m v Desinički gori in njenem 
nadaljevanju proti vzhodu izkazuje podobno izobliko kot nivo cca. 620 m 
na Rudnici. Najvišji vrhovi tod, in sicer Špičak, Koštrun, Kuna gora, 
so močno zaobljeni in vsi v isti višini. Postavlja se vprašanje, če nemara 
tudi ti ne spadajo k pontskem nivoju, čeprav so okrog 100 m nižji kot 
pontski nivo na Rudnici. Če že ni pontski, se zdi pa zelo verjetno, da 
ni nastal dosti za njim, nemara v neki fazi zastoja splošnega umika 
pontskega morja proti vzhodu. Pri tem je bilo lahko vravnano ozemlje 
v bližini, čeprav seveda v mnogo manjši meri kot na višku pontskega 
zastoja. Ne smemo namreč pozabiti, da se je v velikem erozijska baza 
stalno zniževala in kakšno večje uravnanje onemogočila. 

Razvoj spodnjega toka Save 

Y dobi tvorbe pontskega nivoja je morje zavzemalo še rajhenburško 
kadunjo vse do Sevnice kot morski zaliv iz področja Hrvatskega Zagorja 
in kot dediščina že prej obstoječega miocenskega zaliva. Podoben zaliv 
je segal od vzhoda tudi v vzhodni del Krške kotline. Po končani pontski 
dobi se je morje začelo umikati in reke so mu sledile. "V Krški kotlini 
pliocenska Krka, v rajhenburški kadunji pliocenska Sava in v laški 
sinklinalna reka. O fazah umika ne vemo mnogo, tako da je težko ali 
nemogoče vsaj približno določiti dobo umika. Najprej je bilo brez dvoma 
ločeno področje rajhenburške kadunje od umikajočega se morja oziroma 
jezera v Hrvatskem Zagorju. Nato pa je sledil končni udor Krške kot-
line.30 Orlica, ki je gledala iz morja oziroma jezera kot ozek polotok, 

28 Rakovec, 1. c „ str. 32. 
28 Winkler, 1. c „ str. 375. 
s° Heritsch-Seidl, I.e., str. 118. 
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je bila takrat vravnana. Ko se je začel zopet dvig, so se začele reke 
vrezavati. Terase postpontskih faz mirovanja v savski dolini moremo 
lepo slediti vseskozi pod Bohorjem od področja pri Sevnici do Podsrede. 
Opisal jih je že Rakovec v svoji razpravi o morfološkem razvoju posav-
skih gub. Ugotoviti je mogel v glavnem 9 terasnih nivojev v višinah 
700—720 m, 620 m, 580 m, 480—500 m, cca. 450 m, 400 m, 320—502 m, 
280 m in 220 m nadmorske višine.31 

Pozornost vzbuja nivo v višini cca. 480—500 m, zasledimo ga nad 
Vranjem, pri zaselkih Rebro in Osredek, okrog Stranj ter vzhodno od 
Velikega kamna okrog Božičnega vrha in okrog vasi Slatina. Področje 
krškega hribovja med rajhenburško kadunjo in Krško kotlino je moralo 
biti v tej že močno uravnano. Sledovi močne uravnave v dobi tega nivoja 
so opazni tudi na Orlici. To je oni nivo, za katerega Sidaritsch upra-
vičeno poudarja njegovo dominantno izobliko nasproti višjim in nižjim 
nivojem. Posebno lepo je razvit v srednjem delu Orlice okrog zaselka 
Vrhovnice (po katerem ga Sidaritsch tudi imenuje).32 

V tej dobi močne bočne erozije so se, kakor je domnevati, izvršile 
v rečnem sistemu Save velike spremembe. Nižji nivoji na južni strani 
Orlice so le malo obsežni. V splošnem sledijo nivoju od cca. 480 m na-
vzdol strma pobočja, ki pričajo o prevladujoči globinski eroziji. Ta faza 
v morfološkem razvoju ustreza končnemu ugrezanju Krške kotline, vsaj 
je prav to sprožilo globinsko erozijo. Iz tega se da sklepati, da se je 
tedaj izvršila pretočitev Save iz njene struge, ki je bila v bistvu še 
dediščina sinklinale, po močneje vrezujočem se pritoku pliocenske Krke. 
Ta nivo ima Rakovec najbrž v mislih, ko pri premotrivanju razvoja 
savskega porečja omenja na kratko- to pretočitev.33 V isti dobi je najbrž 
drug pritok pliocenske Krke pretočil tudi Dramlo iz njenega toka 
proti severu na jug. S pretočitvijo Save je bila razbita hidrografska 
enotnost rajhenburškega sinklinalnega področja in njegovega nadalje-
vanja na vzhod. Preostanek sinklinalne reke vzhodno od Rajhenburga 
oziroma Senovega je pač še obdržal nekaj časa svoj tok, toda zgubil je 
svojo veliko erozivno moč. Zaradi tega ni mogel več kljubovati močnej-
šemu dviganju na področju med Bohorjem in Orlico in je bil prisiljen 
urezati se v globino v prej široko dolinsko dno. Ta preostali del reke 
tvori danes spodnji tok Bistrice, bivšega glavnega pritoka pliocenske 
Save vzhodno od bohorske skupine. Na ta način je pojasnjena epigenet-
ska deberska dolina Bistrice med Podsredo in Šempetrom. Ozko sleme 
hriba Bukovce severno od Bistrice, ki je petrografsko in orografsko del 
Orlice, ima najvišjo vzpetino 426 m. Zdi se, da potek srednjega toka 
Bistrice jasno kaže, da se je razvila kot pritok pliocenske Save, v katero 
se je izlivala nekako na področju pri Podsredi. Sicer nam je sporeden 
tok srednjega dela Bistrice in Sotle le težko umljiv. S tem je podana tudi 
razlaga za tako obširno ohranjen nivo v višini cca. 480 m oziroma za 
nekoliko nižji v višini 440—450 m med srednjo Bistrico in Sotlo. Pri 
nastanku epigenetske doline Bistrice je sodelovalo prav gotovo postopno 
umikanje toka pliocenske Save na jug do onega mesta, kjer jo je zajelo 

31 Rakovec, 1. c., str. 36—40. 
32 Sidaritsch, 1. c., str. 15. 
33 Rakovec, 1. c., str. 30. 
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močnejše dviganje. Smatram, da se je epigeneza začela prav v dobi 
nivoja v višini cca. 450 m. Y tej višini so namreč ohranjene izrazito 
uravnjene ploskve severno od spodnjega toka Bistrice med Kozjem in 
dolino Sotle. Prav dobro so zaznavne v Olimjski gori in okrog Križanega 
vrha. Dokazati nagnjenost tega nivoja proti jugu proti Bistrici ni bilo 
mogoče, ker je predel v okolici navedenih vrhov močno razrezan, zlasti 
pod naslednjim nivojem v višini cca. 400 m, ko se začnejo ob potokih, 
ki predel razrezujejo, strma pobočja. Poleg tega pa je okolica mestoma 
zakrasela, o čemer pričajo številne vrtače na Olimijski gori in male 
suhe dolinice, obvisele v nivoju okrog 380 m nad precej globoko ureza-
nimi potoki. 

Dejstvo, da ima Orlica rečno mrežo usmerjeno proti jugu, je posle-
dica tega, da je bilo na južni strani po pretočitvi Save urezavanje mnogo 
močnejše. Erozija enega izmed potokov na južni strani Orlice je tedaj 
pretočila Dramlo na jug. Še v dobi nivoja 480 m je morala Dramla teči 
proti severovzhodu, in sicer čez Sedlo med Rožco in Sveto goro, ki leži 
prav v nadaljevanju zgornjega toka Dramle. Ob vsem zgornjem toku 
Dramle se namreč proti temu sedlu vlečejo uravnjene ploskve v tem 
nivoju, na kar je opozoril že Sidaritsch.34 Nivo 480 m je ohranjen na 
Orlici v izrazitih ostankih, najdemo ga pa tudi ob savskem prodora, 
kjer so na Sremiču precejšnje vravnjene ploskve v višini ca. 470 m. 
Tako izrazito ohranjeni nivoji bodisi na Orlici kakor pod Bohorjem 
pričajo, da je bila to doba precej dolgotrajnega bočnega vrezavanja in 
vravnavanja. 

Y dobi, ko je bil izdelan ta nivo, je bila najbrž preitočena tudi 
Brestanica oziroma njeni pritoki. Dolina Brestanice kaže zanimivo iz-
obliko. Najprej teče v glavnem vzporedno z Dovškim potokom, ki se 
danes skupaj z Brestenico izliva v Savo pri Rajhenburgu. Pri Anžah 
zavije Brestanica v pravem kotu proti zahodu. V smeri zgornjega toka 
Brestanice pa se širi v višini cca. 320 m med Sremičem in Orlico široko 
podolje proti krški kotlini. Smatram, da je to podolje ustvarila Bresta-
nica, ki se je prvotno izlivala v Savo šele vzhodno od Vidma. Pretočitev 
Brestanice si razlagam z zakrasevanjem tega podolja, ki ga je ustvaril 
potok s svojimi pritoki. Zakraselost se prav izdatno pozna. Vse področje 
tega podolja med Anžami, Ponikvami in Zdolami je posejano s številnimi 
vrtačami, med katerimi sta dve med Anovcem in Zdolami že pravi mali 
uvali. Ali gre tu za triadni ali litavski apnenec, kar je verjetneje, nisem 
mogel ugotoviti. Vsekakor se na tem področju ne razprostirajo pliocenski 
lapori in peski, kakor kaže rokopisna geološka karta Krško—Brežice. 
S tem, da je Brestanica s pritoki ustvarila v tem apniškem svetu ravno 
ploskev, je dala osnovo za zakrasevanje. Da pri tem podolju ne gre za 
staro dolino pliocenske Save, je kljub njeni širini utemeljeno s tem, da 
so obsežne terase v tem nivoju (cca. 320 m) ohranjene tudi v višjih delih 
nad dolino Save med Rajhenburgom in Krškim (pri zaselku Gunte). 
Razen tega ni misliti, da bi tako lokalno zakrasevanje moglo vzeti vodo 
oziroma erozivno moč veliki reki kakor je Sava. Po drugi strani pa je 
to prav razumljivo za Brestanico, ki je komaj večji potok. Brestanico je 
moral tedaj pretočiti levi pritok Dovškega potoka, ki teče od Senovega 

34 Sidaritsch, 1. c., str. 16. 
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naravnost proti jugu in ki se danes v zgornjem delu trga Rajhenburg 
združi z Brestanico. 

S tem mislim, da so razčiščena glavna vprašanja okrog doline Save 
med Rajhenburgom in Krškim in prihajam na mlajše terase, ki sem jih 
zasledoval od okolice Rajhenburga pa do področja med Gorjanci in 
Marijgoričkim gričevjem. 

Kot izhodišče sem izbral že omenjeni nivo v višini okrog 320 m. Pri 
pregledu teh teras sem zasledoval predvsem nagnjenost teras v smeri 
toka in razlike v relativni višini med njimi. 

Primer zaporedja mlajših teras so terase na Libni vzhodno od Vidma. 
Tu so terase v litavskem apnencu izredno razločno izražene, čeprav niso 
obsežne. Najvišji nivo je izražen v položnem vrhu griča v višini ca. 360 m, 
navzdol preide nivo v položnih pobočjih v teraso v višini ca. 310 m. 
Ta je navzdol ločena s strmim pobočjem od prav ozke, a zelo izrazite 
terase v višini med 250 in 260 m. Še nižji nivo v višini 200 metrov 
je ločen od zgornjega s strmim pobočjem in je v celoti vrezan v živo 
skalo. Navzdol se spušča ta terasa s strmo ježo do prodne savske terase 
v višini 165 m. Pod vtisom tega jasno izraženega zaporedja sem zasle-
doval mlajše terase Save na vsem področju od Sevnice do Sotle. Pokazalo 
se je, da terase na Libni niso lokalne, marveč imajo ekvivalente povsod 
na tem področju, čeprav so marsikje v malo odpornih pliocenskih in 
mlajših odkladninah močno deformirani. 

Izhodiščna terasa, ki je na priloženi karti teras označena s šte-
vilom IX, je razvita zelo izrazito v okolici Rajhenburga. Tukaj sta na 
njej Lomno in Gornje Dole (ca. 325 m), proti vzhodu se nadaljujejo terase 
nad Pijavškim in okoli zaselka Gunte ter dalje pod Trško goro nad 
Krškim. Tudi nad Leskovcem so terase v tem nivoju (na eni je zaselek 
Selce). Severno od Save zasledimo to teraso pri zaselku Krajna brda, ki 
stoji na njej, in po položnih slemenih okrog Presladola. Na levem bregu 
Save pod Sremičem se pojavi terasa šele nad Vidmom in nato na Libni. 
V ta nivo spada tudi že omenjena zakrasela planotica med Ponikvami 
in Zdolami. Isto teraso moremo zasledovati povsod južno od Orlice v 
najvišjih delih slemen, ki .spremljajo doline ob potokih, ki teko z Orlice 
proti jugu. Pod Gorjanci zasledimo to teraso nad Cerino, nad Podgračeno 
in okoli Bregane. V isti nivo smemo šteti tudi položne vrhove v Marija-
goričkih gričih. Tu je ta nivo že nekoliko nižji, približno v višini 300 m. 

Naslednjo teraso (X) je mogoče zaslediti od Blance do Rajhenburga 
v višini ca. 270 m. Na njej stoji pristava bivšega trapistovskega samo-
stana v Rajhenburgu, izražena pa je tudi zahodno odtod v položnih 
slemenih ob Savi. Na desni strani Save ta terasa skoro popolnoma 
manjka, prav tako v dolini med Rajhenburgom in Krškim. Znova se 
pojavi pri Krškem in Vidmu, nadalje na vzhodu pod Orlico. Ob Gor-
jancih je ohranjen ta nivo že ob Spodnji Krki južno-zahodno od Krške 
vasi pa tudi nad Čatežem. Nivo te terase se tu zniža že do 250 m. Izražen 
je tudi v dnu suhe doline, ki gre od Žejnega do Cerine, ohranjena pa je 
tudi niže ob Savi. Sem spada zakrasela planotica nad Ribnico, dalje 
ponikovska planotica med Bregano in Malo Dolino. Na nasprotni strani 
je v mladoterciarnih skladih med Harmico in Ladučem slabše ohranjena. 
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Rakovec35 in Sidaritsch36 smatrata, da gre pri tem nivoju (X) za 
sistem vrnjenih ploskev v višini 250—280 m, ki sledi nivoju v višini 
ca. 320 m. Sodeč po terasah okrog Rajhenburga in na Libni se mi zdi, 
da smemo položna slemena in kope v Bizeljskih goricah v višini 
ca. 280 m prej šteti za znižane, močneje denudirane dele nivoja ca. 300 m 
kakor pa za višje dele terasnih nivojev v višini od 250 do 280 m. V Bi-
zeljskih goricah dominira pod nivojem ca. 300—320 m na obrobju Orlice 
le nivo v višini ca. 250—260 m. Četudi lokalnih teras tu ne manjka, jih 
je pri močno razrezanem terenu težko zanesljivo uvrstiti v višji ali nižji 
terasni nivo. Na nasprotni strani Save je mogla Rakovec-Lipoglavškova 
ugotoviti od izrazitega nivoja v višini 300—320 m navzdol do nivoja v 
višini 220 m dva terasna nivoja. Poudarja pa, da je prvi od teh dveh, 
oni v višini 270—280 m, le malo izrazit in slabo ohranjen. Zdi se, da 
moremo nivo v višini ca. 250 m v Bizeljskih goricah prej vzporejati z 
naslednjim nivojem v krškem hribovju, ki ga je ugotovila Rakovec-
Lipoglavškova v višini 230—240 m.37 

Naslednja terasa (XI) v neposredni okolici Rajhenburga na desni 
strani Save ni več zastopana, pač pa jo moremo zaslediti na levem bregu 
Save, kjer stoji na njej Kladje. Y dolini med Rajhenburgom in Krškim 
manjka ta terasa popolnoma. Zopet jo zasledimo na obeh straneh Save 
pri Krškem v višini 210—220 m, na nasprotni strani Save pa je v isti 
višini izražena nad Vidmom. Ekvivalent tej terasi ob zunanjem robu 
Bizeljskih goric je v višini 215—220 m. Na njej je vas Artiče ter nekatere 
hiše naselij Mali vrh, Piršenbreg in Bojsno. V isti višini so tudi najvišja 
zelo položna slemena Kapelskega griča nad Sotlo. Terasa je tu dozdevno 
nekaj višja, toda pozabiti ne smemo, da je odrezana mnogo dalje od 
povprečnega toka Save, torej bliže svojemu zgornjemu robu. V Gorjancih 
jo zasledimo razmeroma slabo ohranjeno nad Krško vasjo, nad Čatežem 
in nad Prilipami v višini med 180—190 m. Tej terasi moremo slediti tudi 
med Jesenicami in Samoborom v višini okrog 190 m. Kakor pri Krškem 
ji sledi navzdol že nasuta oziroma v prod vrezana diluvialna terasa. 

V široko razprostranjen nivo v višini ca. 320 m so vrezane tudi 
^oline, po katerih teko pritoki Orlice proti Savi. Večina teh potokov 
izvira ob južnem robu Orlice na meji med apnenci in nepropustnimi 
plastmi pod njimi v nižjih legah. Med njimi ima Gabernica prav tipičen 
kraški izvir, kjer izdatna množina vode nikdar ne presahne. Izvir je 
v višini ca. 320 m, tedaj v istem nivoju, v katerem so najvišji vrhovi 
in slemena Bizeljskih goric. 

Na tem širokem nivoju se je razvila rečna mreža potokov, ki od-
makajo Orlico in se stekajo deloma v Savo, deloma pa v Sotlo. Porečje 
Sotle je moralo biti sprva obširnejše kakor je danes. Današnje razvodje 
je namreč izrazito asimetrično, ker se savski pritoki Sotli pri Zupelevcu 
močno približajo. Na prvotno usmerjenost potokov v vzhodnem delu 
Bizeljskega gričevja v smeri proti Sotli kaže zgornji del nekaterih dolin. 
Gabernica s svojimi pritoki je usmerjena v svojem gornjem toku proti 
jugovzhodu, torej proti Sotli in se šele pri Dedni vasi obrne v ostrem 

35 Rakovec, 1. c., str. 41. 
36 Sidaritsch, 1. c „ str. 19. 
37 Rakovec-Lipoglavšek, Krška kotlina. Geografski Vestnik, 1950, str. 97. 
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kolenu proti jugozahodu, proti Savi. Podoben zaokret napravi pritok 
Gabernice med Slopnim in Bojsnim. V nadaljevanju teh pritokov je 
tudi najnižji prehod med Bojsnim in Kapelskim gričem v višini 180 m. 
Očitno so ga izdelali potoki, ki so tekli v Sotlo. V najvišjem nivoju 
Kapelskega griča je precej na široko izdelan nivo v višini ca. 225 m, 
prav tako kakor nivoji okrog Slop nega in Bojsnega. Zato je morala 
nastopiti ta pretočitev šele potem, ko je bil nivo že izdelan. Ti pritoki 
so tudi s tem ločili Kapelski grič od ostalih Bizeljskih goric. 

Kaj je tedaj sprožilo močnejšo erozijo savskih pritokov, ki so ob-
glavili nekatere prvotne pritoke Sotle? Brez dvoma je bilo to močnejše 
vrezavanje Save, ki pa je moralo biti posledica vgrezanja Krške kotline. 
Da je tako vgrezanje trajalo še vse v diluvij, pričajo premaknjene plasti 
gline na severnem obrobju krške kotline.38 

Kljub majhni odpornosti sedimentov, ki sestavljajo Bizeljske gorice 
(pliocenski peski in gline, deloma prodi), so potoki v njih vrezali le 
razmeroma ozke doline, četudi so sicer izhodiščno uravnjeno ploskev 
v višini ca. 300 do 320 m skoraj povsem razrezali. Danja ravnica je pri 
vseh teh dolinah povečini bolj ozka, širši sta edino dolini Močnika in 
Dramle, ki sta se v zgornjem delu vrezali daleč nazaj v osrčje Orlice, 
od koder prinašata več drobirja, ki je tudi mnogo bolj grob. Vzporedno 
s tem je bila tudi njuna erozivna sila v poznopliocenski dobi znatno 
večja kakor pri drugih potokih, ki izvirajo v glavnem že na meji malo 
odpornih pliocenskih sedimentov. Erozivna sila teh potokov je pač ne-
primerno manjša, danje ravnice pa so nasute z mnogo bolj drobnim in 
manj propustnim drobirjem, zaradi česar so tudi dosti bolj vlažne kakor 
doline Močnika in Dramle. 

Naslednja terasa (XII) je tista, ki v bolj ali manj sklenjeni ploskvi 
zavzema področje brežiško-krške ravnine na obeh straneh Save. Med 
Blanco in Rajhenburgom je ta terasa v višini okrog 185 m, na njej je 
zaselek Sv. Kocjan pri Rožnem. Relativna višina nad Savo je ca. 30 m, 
v ožjem pasu je ohranjena tudi onkraj Save. V deberski dolini med 
Rajhenburgom in Krškim terasa ni izdelana oziroma ohranjena. Pri 
Krškem jo zasledimo le malo znižano okrog Leskovca v višini 175—180 m. 
Približno v tej višini spremlja, seveda deloma že razrezana, brežiško rav-
nino na severu oziroma vznožje bizeljskih goric. Zlasti lepo je izražena 
nad Starim gradom in Dolenjo vasjo. Tu se razširi, a postane prav malo 
izrazita. Potoki s severa so jo že precej razrezali, njena ježa proti vzhodu 
postaja vedno manj izrazita. Pri Pesjem je še dobro ohranjena, vzhodno 
od Zgornjega Obreža pa prehaja v nižjo teraso le v zelo položnem pre-
gibu. Obenem se v smeri proti Savi tudi vedno bolj znižuje. Dalje proti 
Brežicam je prekinjena, toda proti mestu se zopet pojavi v višini cca. 
165—170 m med Zakotom, Črncem in Brežicami. Tukaj terasa ostro pada 
na zahod proti Vrbini, poplavni ravnici ob Savi, na vzhodu pa proti 
močvirni dolini Gabernice. Ta brežiški pomol, kakor ga lahko imenu-
jemo, je le skrajni rob te višje diluvialne terase, ki je tukaj odrezana 
na najnižjem mestu. Teraso v ustrezajočem nivoju zasledimo dalje proti 
vzhodu pri Velikem Obrežu v višini 166 m. Skoraj strnjeno zavzema 
tudi večji del z gozdom poraščene Dobrave med Globokim in Kapelskim 

38 Heritsch-Seidl, 1. c „ str. 73. 
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gričem, se pa proti severozahodu začne dvigati. Dobrava torej ne spada 
povsem v isti geomorfološki tip kakor Krakovski gozd na drugi strani 
Save v Krški kotlini, ki je nižje, vlažno, zajezitveno področje. Brežiške 
Dobrave spadajo bolj v tip onih prodnih teras, ki so prav tako pod 
gozdom in so znane predvsem iz Ljubljanske kotline. Ob spodnjem robu 
je Dobravska terasa v višini 165 m, proti severovzhodu pa se do Župe-
levca za oko neopazno dvigne do višine 180 m. Pod Brežicami, pod 
Gorjanci in Marijagoričkimi griči je terasa skoraj povsem erodirana, 
samo pri Čatežu je nekoliko večji ostanek. Na desnem bregu se pojavi 
sklenjena zopet pri Jesenicah, kjer je njen rob nad ježo v višini 160 m, 
torej le še slabih 20 m nad aluvialno ravnico. Proti jugovzhodu se na-
daljuje terasa med Bregano in Samoborom, kjer pa je že precej raz-
rezana. Bolj izrazito pa se pojavi zopet vzhodno od Sv. Nedelje. Tu pada 
z izrazito ježo proti aluvialni ravnici ob Savi. 

Poleg opisane višje, v glavnem v prod vrezane terase moremo za-
slediti v brežiško-krški kotlini še eno nižjo diluvialno teraso. Pojavi se 
pri Vidmu in Krškem v višini okrog 160 m in se vleče pod Libno proti 
Staremu gradu, kjer pa se že združuje s poplavno ravnico, od katere 
je le nejasno ločena. Dalje proti vzhodu poteka pod ježo višje terase 
pri Gornjem Obrežu proti Zverinjaku oziroma Sv. Lenartu. Proti severu 
preide pod Artičami brez izrazite ježe v višjo teraso. Na področju med 
Sv. Lenartom in Cundrovcem, kjer je višja terasa prekinjena, je ta terasa 
v višini 155 m. Proti vzhodu ji moremo slediti še do Dobove oziroma do 
Gaberja. Na njej stoje raztresene hiše naselja Sela. Proti poplavni rav-
nici pri Mostecu pada v prav izraziti ježi, medtem ko preide v višjo 
teraso v Dobravi v mnogo bolj položni ježi, ki je lepo opazna zlasti tam, 
kjer se cesta iz Dobove proti Bukovšku obrne v ostrem kotu proti 
zahodu. Višja terasa je tu skoraj 10 m nad nižjo. Dalje proti vzhodu je 
nižja terasa slabo izražena med Dobovo in Harmico. Onkraj Sotle pa je 
vobče ni mogoče več zaslediti, ker izgine pod današnjo aluvialno' ravnino 
Save. Nad Savo je ohranjena le še višja prodna terasa pa tudi predvsem 
na desnem bregu, medtem ko jo moremo pod Marijagoričkimi griči komaj 
določiti, ker je zelo razrezana. V nivoju nižje terase se širi tudi mokroten 
svet med Globokim, Artičami, Brezino in Cundrovcem, ob Sromeljici in 
Gabernici. Proti poplavni ravnici Save, ki sega ob spodnjem toku Ga-
bernice do Cundrovca in Bukovška, ne pada terasa v izraziti ježi, temveč 
je njen rob živahno razrezan v položne vzpetine, ki se dvigajo dobri 
5—10 m nad poplavno ravnico v nivoju te terase. Le deloma se poplavno 
ozemlje širi dalje na sever in združuje z mokrotnim ozemljem ob Ga-
bernici. 

Sama aluvialna ravnica je v različni višinski razdalji pod nižjo 
teraso, kakor daleč od savske struge je bila ta pač odrezana. Pod Krškim 
preide nižja terasa v aluvialno ravnico skoro neopazno, pri Zverinjaku 
dalje od povprečne struge Save pa je nižja terasa že 5—7 m nad alu-
vialno ravnico (Vrbino). Kako počasi se aluvialna ravnica dviga proti 
robu nižje terase, je najlepše razvidno v delu savskega toka v delu med 
Brežicami in Sotlo, kjer je pod ježo nižje terase pod Selami okrog 4 
do 5 m nad povprečno gladino Save. 
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Višja in tudi nižja diluvialna terasa je med Vidmom, Artičami in 
Zverinjakom na splošno precej bolj sušna kakor pa vzhodno odtod. 
V zahodnem delu višja terasa razmeroma naglo pada od severa proti 
jugu. Glavni vodni tok tukaj je Močnik, ki priteka iz osrčja Orlice, 
iz področja, ki ga sestavljajo pretežno apniške kamenine. V diluviaìni 
dobi, ko je nosil mnogo več drobirja kakor sedaj, je Močnik mnogo bolj 
nasipaval, ko je izstopil iz gričevja. Drobir je bolj grob apniški prod 
in zato je terasa dosti bolj sušna. Drugače je bilo s potoki, ki pritekajo 
iz južnega pobočja Orlice, ki so krajši, deloma celo kraškega izvora 
kakor Gabernica, ki izvira kot močan izvir prav v podnožju. Ti potoki 
tečejo dalj časa po malo odpornih pliocenskih kameninah: peščencih. 
laporjih in deloma po glini, ki vsi dajejo mnogo bolj fin material za 
sedimentacijo. Ta fin glinast material je odložen povsod pod Bizeljskimi 
goricami južnovzhodno od Artič. Dejansko je bila peščena glina ugo-
tovljena celo pri Brežicah, kjer pa v severnem delu mesta že izgine pod 
apniškim prodom. Omenja jo že Tornquist,39 ki je tudi že postavil do-
mnevo, da se je sedimentirala v nekaterih delih savske ravnine med 
diluvialno ojezeritvijo. Glina je sivorjave barve, njena debelina pa na-
rašča proti severu, kakor so mogli ugotoviti pri izkoriščanju gline v 
opekarni za brežiško železniško postajo. Na mnogih mestih severno od 
proge se v nižji terasi, ki te glinaste sedimente reže, pokaže tudi na 
površju. Na žalost o razširjenosti gline in njeni debelini ni na razpolago 
podrobnejših geoloških podatkov. Domnevajo, da sega glina vse do 
vznožja gričevja pri Artičah. Vsekakor je kompleks, kjer je glina na 
površini ali malo pod površino, tako obsežen, da se zdi, da je imela 
ojezeritev v diluviju znaten obseg. 

Zdi se, da morajo biti vzroki za ojezeritev ob Savi le tektonski, kajti 
glina ni le v pasu med Artičami in brežiško postajo, temveč pod samimi 
Brežicami. Tvorbo gline neposredno pod gričevjem bi lahko povzročilo 
tudi močnejše zasipavanje Save v njenem toku med Libno oziroma med 
vrša jem ob Močniku in Kapelskim gričem, ki bi zajezilo pritok iz gri-
čevja na severu. Toda dejstvo, da je glina tudi pod samim mestom 
Brežice, kjer je morala tudi v diluvialni dobi teči Sava, kaže, da so 
morali biti vzroki za ojezeritev drugje. To ni moglo biti drugo kakor 
močnejše dviganje vzhodnih Gorjancev vzdolž prelomnice ob južnem 
robu Krške kotline. Tornquist izrecno* izraža domnevo, da so se Gorjanci 
dvigali še v diluviju,40 Heritsch in Seidl pa sta premik diluvialnh plasti 
ob severnem robu Krške kotline celo dejansko ugotovila:41 Dviganje 
Gorjancev tudi še v diluviju je faktično pomenilo zastajanje Krške 
kotline. Sava med Gorjanci in Marijagoričkimi griči ni mogla erodirati 
v toliki meri, da bi šlo vrezavanje v korak z dviganjem, zaradi česar je 
začela savska voda severno odtod zastajati in ustvarjati zajezitveno 
jezero. Zato se zdi, da je bila glina odložena še prej ko je Sava do-
končala svoj vršaj pod Krškim. V nasprotnem primeru bi namreč do 
ojezeritve vobče ne prišlo. To potrjuje tudi dejstvo, da je tudi pri 
Brežicah glina še prekrita s prodom. 

-9 Tornquist, Das Erdbeben von Rann, I. Teil, str. 75—76. 
40 Tornquist, 1. c., str. 105. 
41 Heritsch-Seidl, 1. c „ str. 73. 
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Dolina Sotle 

Za razumevanje nastanka srednjega dela doline Sotle sta značilni 
prevsem dve dejstvi: prvič njen tok v smeri sever—jug, drugič pomanj-
kanje večjih pritokov z leve strani. 

Nastanek srednjega dela toka Sotle se zdi, da tolmači že sama smer 
z ozirom na geološko-tektonski okvir. Sotla teče namreč tukaj na stiku 
med mladim pliocenskim področjem Hrvatskega Zagorja na vzhodni 
strani in višjim svetom iz miocenskih in starejših kamenin na zahodu. 
Pričakovali bi, da se bo tukaj pokazal razvit dolinski sistem od zahoda 
proti vzhodu, v smeri nekdanjih predpliocenskih zalivov, ki so segali 
s področja današnjega Hrvatskega Zagorja na zahod. Dolina Sotle pa je 
urezana pravokotno na to smer. Smatram, da SO' si ta dejstva le na videz 
navzkriž. Skušal sem že dokazati, da je bil prvotno hidrografski sistem 
na tem področju res usmerjen od zahoda na vzhod. To je bil rečni sistem 
pliocenske Save in sinklinalne reke laškega podolja severno od Bohorja. 
Sotla se je morala razviti po umiku pontskega morja na vzhod kot 
direkten pritok Save s severa, podobno kot številne rečice nizkega Za-
gorja južno od Desiničke gore in Stahinščice. S tem seveda vprašanje 
nastanka gornjega toka Sotle in doline med Rudnico in Desiničko goro 
nima neposredne zveze. Le tako, kot pritok Save, se je mogla tukaj 
uveljaviti smer toka Sotle od severa proti jugu, spričo dejstva, da je bil 
sektor ob Sotli že podvržen močnejšemu dviganju nego ostalo nizko 
Zagorje. V zvezi s tem je tudi neenakomernost porečja Srednje Sotle 
na splošno. Pomanjkanje večjih pritokov z leve strani se da razlagati 
le z neenakomernimi dviganji na obeh straneh Sotle. Področje Hrvat-
skega Zagorja (nizkega Zagorja) je predstavljalo še v pontski dobi pod-
ročje mladega sedimentiranja, medtem ko je bil predel zahodno od Sotle 
vsaj v velikem že od sarmatske dobe dalje kopno in podvržen erozij-
skemu procesu. V pontski dobi je moralo biti zaradi tega nizko Zagorje 
v glavnem področje mirovanja ali vsaj relativnega zastoja z ozirom na 
sosedne predele. Pa tudi za poznejšo dobo veljajo te trditve vse do levan-
tina. Tektonske sile, ki so se takrat izražale v nagubavanju in vertikalnih 
premikih, so bile vendar tudi takrat le malo intenzivne. Vse področje 
zahodno od Sotle pa je še zajelo predpontsko gubanje in pozneje še 
epirogenetsko dviganje posavskih gub. Razumljivo je, da je morala biti 
erozija v tem krepkeje dvignjenem delu mnogo bolj močna in s tem 
tudi tvorba hidrografske mreže bolj intenzivna. Reke nizkega Zagorja 
v nasprotju s Sotlo ne kažejo nikake posebne asimetrije, pač pa je 
zanje značilen paralelizem rečnih tokov. Ta močno spominja na rečno 
mrežo pritokov velikih ravninskih rek. Kakor sem že omenil, smatram, 
da je res dediščina rečne mreže, ki se je razvila na komaj odloženih 
pontskih sedimentih, pri postopnem umikanju morja oziroma jezera s 
podaljševanjem svojih tokov proti osrednji hidrografski žili — pliocenski 
Savi. Faze umika, ni mogoče navesti, ker pliocenski skladi zlasti v" hori-
contalni smeri za Hrvatsko Zagorje še niso stratigrafsko razčlenjeni. 
Dejstvo, da so tu pontski sedimenti še nagubani, tega ne ovrže. Prvič so 
bila ta gubanja — vsaj v nizkem Zagorju — le manjšega obsega, drugič 
pa so mogla tokove le nekoliko odriniti, ne jih pa popolnoma spraviti iz 
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njihove smeri, kakor je pokazal Gorjanović za Strugačo.42 Tudi Winkler 
navaja podoben primer iz tega področja za Ivanjščico, kjer so se po-
toki ohranili v antecedentnih dolinah še pri mnogo večjih višinskih 
razlikah.43 

Mirovanje tektonskih sil v področju Zagorja je dokazano vsaj za 
podnožje Desiničke gore pri Pregradi, kjer so naloženi pontski skladi 
v konkordantnem paketu s sarmatskimi in mediteranskimi skladi. Pre-
maknjeni so bili šele v postpotnski dobi.44 Z ozirom na to je zelo zani-
mivo dejstvo, da so najvišji vrhovi in slemena v pliocenskem področju 
nizkega Zagorja v presenetljivo enaki višini (300—320 m). Zdi se, da so 
ostanek mlajšega ravnika onega tipa, ki ga Walter Penck naziva »Pri-
märrumpf«. Kakor se zdi, je bil ta izdelan med samo dobo postpontskili 
nagubavanj oziroma malo za tem pri daljši prevladi bočne erozije, ki je 
manjše, pri nagubavanju in premikih nastale vzpetine v malo odpornih 
pontskih peskih in laporjih hitro' uravnala. Prav instruktivno potrjuje 
io domnevo tudi dejstvo, da reže ta nivo tudi starejše miocenske in celo 
karbonske sklade v Marijagorički antiklinali. Y sosednjem, tektonsko 
in orogenetsko aktivnejšem področju Rudnice in Desiničke gore in po 
ostalih osamelcih Hrvatskega Zagorja pa so se istočasno tvorile mlade 
erozijske oblike. O močnejšem nagubavanju v postpontski dobi priča 
tam mnogo večja nagnjenost pontskih skladov.45 Uravnavanje nizkega 
Zagorja se je lahko izvršilo seveda že v postpontski dobi, najbrž ob 
prehodu v levantin. Značilno je, da so bile podobne istočasne uravnave 
ugotovljene tudi drugod na obrobju vzhodnih Alp, predvsem na Sred-
njem Štajerskem.46 Res pa je, da tam postpontskih premikov že ni 
bilo več. 

Končno je treba osvetliti še nastanek spodnjega toka Sotle in njene 
doline med Kunšperkom in Cesargradom v soteski Zelenjak. Dolina 
Sotle je v Zelenjaku najožja v vsem njenem toku od izvira do izliva in 
ima značaj prave debri. Ne na levi ne na desni strani niso ohranjene 
nobene terase, oziroma vobče niso bile izdelane. Šele v višini ca. 420 m 
postanejo pobočja proti vrhu cesargradskega hriba in Kunšperka mnogo 
bolj položna. Y tej višini so na desnem pobočju opazne prve terase, ki 
ustrezajo podobnim drugod ob srednji Sotli. Yse d° dobe tega nivoja, 
se zdi, da spodnji tok Sotle kot tak sploh še ni obstajal, marveč je bilo 
področje severno od Orlice hidrografsko še ločeno od Krške doline. Y 
tej dobi je moral pritok iz Krške kotline — tedaj že pritok Save, ki se je 
močneje ugrezala — pretočiti srednji del današnje Sotle na jug. Da je 
prišlo do pretočitve prav tukaj, pojasnjuje dejstvo, da je Zelenjak na 
prelomnici, ki jo je ugotovil Gorjanović.47 Tudi dejstvo, da v Zelenjaku 

42 Gorjanović-Kramberger, Strugača i njezin zapadni nastavak. Rad Jug. 
Akademi je , knj . CXXI (mat. prirod, razr.), str. 38—40. 

43 Winkler, 1 c „ str. 376. 
44 Gorjanović-Kramberger, Geološki snošaji okoline klanjačke i pregrad-

ske. Rad Jugosl. Akademije , knjiga СХХ, str. 90. 
45 Gorjanović-Kramberger, Tumač geologi jske karte Zlatar—Krapina, 

str. 20. 
46 Winkler, 1. c „ str. 403. 
47 Gorjanović-Kramberger, Geološki snošaji okoline klanjačke i pregrad-

ske. Rad. Jugosl. Akadeli je , knjiga СХХ, str. 88. 
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niso ohranjene mlajše terase od omenjenega nivoja v višini 420 m, je zelo 
verjetno v zvezi z lokalno tektoniko. Poleg tektonske linije, ki gre čez 
Zelenjak, je namreč Gorjanovic ugotovil še drugo prelomno linijo, ki 
prvo seka. To je krapinska termalna linija.48 Ob teh dveh se je morala 
v mlajši dobi ugrezniti kotlinica ob sotočju Bistrice in Sotle. Niz Orlica— 
Cesargrad med to kotlinico in področjem Krške kotline pa se je zadržal 
v relativnem dviganju, zaradi česar terase tu niso bile izdelane. Na pod-
lagi vsega omenjenega moremo smatrati, da dolina Sotle v Zelenjaku 
vsaj v začetku tvorbe ni antecedentna, marveč je posledica rečnega 
obglavljenja. 

Za dolino Spodnje Sotle v njenem toku med Kapelskim gričem in 
Marijagoričkimi goricami je Gorjanovic mislil, da je nastala na ta način, 
da je Sotla zgolj erodirala vmesne pliocenske sedimente. To vsekakor 
drži, toda novejše geološke študije so ugotovile, da razvoj le ni bil tako 
preprost. Jenko je dokazal, da je spodnji tok Sotle zasnovan tudi tek-
tonsko ob prelomnici, ki poteka v smeri njenega najbolj spodnjega toka 
od jugovzhoda proti severovzhodu in se je uveljavila že pred odložitvijo 
pliocenskega proda. Prelomnico je ugotovil Jenko tudi ob južnem robu 
Marijagoričkih gričev. Tu poteka prečno na že omenjeno prelomnico 
druga v smeri savske doline, ki je tedaj med Gorjanci in Marijagoričkimi 
goricami prav tako tektonsko zasnovana. Stik obeh prelomnic je pri 
Harmici ob Sotli. 

O poteku mladega vrezavanja pričajo terasni nivoji, ki spremljajo 
dolino Sotle ob njenem srednjem in spodnjem toku. Zasledoval sem jih 
v glavnem le od Podčetrtka navzdol vse do izliva Sotle v Savo. Y na-
slednjem podajam pregled mlajših teras, ki jih lahko za trdno ugotovimo 
v tem predelu. Najvišji nivo v dolini Sotle, v sektorju med Rudnico in 
Desiničko goro, zasledimo v višini okrog 500 m. To je oni obširni nivo, 
ki v sklenjenem nivoju vrhov zavzema najvišje dele Desiničke in Kune 
gore. 

Naslednji nivo, ki ga moremo zaslediti ob Sotli, je v višini ca. 460 m. 
Ta nivo, kakor tudi naslednja dva nižja, zasledimo navzdol ob Sotli le 
na desnem bregu, razen seveda pri Podčetrtku. Terase v tem nivoju so 
ohranjene pod vrhom Špičak v Desinički gori ter na nasprotni strani v 
slemenu hriba nad Podčetrtkom, razločno pa zlasti okrog Male Rudnice. 
Ob Sotli navzdol ga zasledimo v položnih planoticah nad Lastničem in 
Križanim vrhom (kota 442). 

Sledečo teraso v višini 400—410 m moremo opaziti bolj razločno v 
več terasnih pomolih okrog Podčetrtka, pri Virštanju in pod Križanim 
vrhom. Nižji nivo v višini 350—360 m je ohranjen v manjšem obsegu na 
zahodnem pobočju Desiničke gore, dalje nad Bučami in pod Križanim 
vrhom. 

Nivo 300—320 m je zastopan pri Podčetrtku v manjših terasnih 
ostankih na obeh straneh doline. Navzdol ob Sotli je zastopan na levi 
strani vseskozi v položnih vrhovih in slemenih. To je oni nivo, ki je za 
nizko Zagorje tako značilen in o katerem je bilo že govora. Na desni 

48 Isto. 
49 Jenko Kurt, Geološki rad na listu Samobor 1 : 75.000. Vijestnik Hrvat-

skog drž. geol. Zavoda, knj. II in III (1944), str. 21. 

17 



Vladimir Kokole 

strani Sotle preide ta nivo v višjega (v višini 350—360 m) v prav po-
ložnih pobočjih. Nemara je le mlajša faza daljšega obsežnega uravna-
vanja. Zdi se, kakor da bi se v tej višini nadaljeval oni nivo, ki med 
Bočem in Rudnico ter Desiničko goro tvori sklenjen horizont vrhov v 
višini ca. 360 m, ki pa je tam na vseh straneh ob robu obdan od višjih 
nivojev. Obširna terasa v višini ca. 300—320 m je v dolini ob Srednji 
Sotli izražena v položnem slemenu Imenske gorce, nato pod Bučko gorco 
in nad Lastničem ter Dekmarco. Tudi nad Srebrnikom je ohranjena. V 
tem nivoju sta tudi slemeni z zaselkom Ples in raztresenimi hišami na-
selja Hrastje. Južno od Zelenjaka moremo ta nivo zaslediti v terasah 
pod Orešjem in Bukovjem, sicer pa spadajo k temu nivoju vsa najvišja 
slemena v gričevju na obeh straneh Spodnje Sotle. 

Naslednja terasa je pri Podčetrtku jasno izražena v višini ca. 275 m. 
Dalje navzdol je ohranjena na desnem bregu Sotle v slemenih nad Go-
lobinjekom in Prelaskim ter dominira tudi v pobočjih nad Lastničem 
in Dekmarco. Lepo je ohranjena zlasti na obeh straneh ceste pri Sre-
brniku. Na levi strani Sotle moremo zasledovati to teraso v višini 260 do 
270 m, toda je močno razrezana in malo izrazita. Pod Orlico je ta terasa 
ohranjena le nad Kunšperkom v višini 260 m. Pod Zelenjakom jo zasle-
dimo v širokih slemenih na desnem bregu Sotle od Zgornje Sušice do 
Zupelevca, ohranjena pa je tudi pri Orešjem. Na levem bregu je ohra-
njena le malokje bolj na široko (predvsem med Lepoglavcem in Movra-
čem). Mnogokje pa se opazi ta nivo tudi v več ali manj razčlenjenih 
slemenih, ki so Sotli najbližja. 

Še nižja terasa v višini 230—240 m je okrog Podčetrtka ohranjena le 
v manjših ostankih. Sledimo pa ji lahko še naprej po dolini Srednje 
Sotle, predvsem pri Prelaskem, pa vseskozi pod Lastničem, katerega 
spodnje hiše stojijo na njej. Bolj razločno je izdelana tudi med Raz-
vorjem in gričem s cerkvijo sv. Križa v višini ca. 225 m, kjer je vrezana 
v litavski apnenec. Razločno se pojavi tudi v terasi pri Šempetru. Pod 
Zelenjakom je ta nivo precej slabo izražen. Bolj razločne terase v tem 
nivoju so ohranjene na desnem bregu pod Bukovjem in okrog spodnje 
Sušice. Naprej ob Sotli je opazna terasa sem pa tja med Staro vasjo in 
2upelevcem. Na nasprotni strani doline je terasa slabo izražena. Y re-
liefu izstopi bolj le pri Lepoglavcu in Lukavcu, nato pa nad Kraljevcem. 
Lepo je izražena zopet v Lugarskem bregu. Prav ob spodnjem toku Sotle 
je mogoče opaziti to teraso pri Gornjem in Spodnjem Kraju in pod 
Bukovim sedlom v višini ca. 200 m, kjer se združi z ustrezajočo savsko 
teraso v isti višini. 

Naslednji dve terasi sta vrezani že v prodno nasipino. Višja je v 
reliefu marsikje prav izrazita, čeprav je razrezana, mlajša pa je ohra-
njena le v zelo skromnih ostankih. Spričo močne bočne erozije v naj-
mlajši dobi je Sotla svojo aluvialno ravnico na račun teh dveh teras že 
močno razširila, tako da sta marsikje le prav slabo ohranjeni. Velik del 
razmeroma široke doline Sotle je še poplavno ozemlje, o čemer pričajo 
tudi travniki, ki so na nekaterih sektorjih popolnoma v prevladi. 

Višjo diluvialno teraso, vrezano v prod, moremo zaslediti ob sred-
njem toku Sotle slabše ohranjeno kakor ob spodnjem. Najdemo jo že pri 
Vonarjih severovzhodno od Podčetrtka v relativni višini le kakih 10 m 
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nad aluvialno ravnico. Nato se pojavi znova v ovinku Sotle vzhodno od 
Podčetrtka, kjer pa je vrezana v miocenske sedimente. Izrazito se pojavi 
ta terasa na levi strani Sotle nad mlinom nasproti Golobinjeka. Neka-
tere hiše raztresenega naselja Plavić stoje na njej. Terasa je tu v rela-
tivni višini ca. 15 m nad aluvialno ravnico. Nižje spodaj je razvidna pod 
naseljem Sela v višini okrog 15—20 m. Tudi na desnem bregu je opazna 
pri Sedlarjevem, vendar je nekoliko nižja. V približno isti višini je 
izražena ta terasa ob cesti od Kumrovca do Zelenjaka pod naseljem 
Brezje. V samem Zelenjaku manjka, pač pa je razvita v zelo široki 
ploskvi na levem bregu Sotle od Klanjca pa vse do Kraljevca. Je precej 
močno razrezana, toda lepo je izražen njen nivo v relativni višini 25 do 
30 m nad aluvialno ravnico. Prav v spodnjem toku je ta terasa ohra-
njena le v zelo položnem pomolu pod Kapelskim gričem. Na njej sta 
naselji Jereslavce in Slogonsko. Tu je v relativni višini 25 do 30 m. 
Osnova, na katero je ta terasa vrezana, je fin pesek, ki se ne razlikuje 
dosti od onega v Kapelskem griču. Vsa terasa ob srednjem in spodnjem 
toku Sotle kaže izrazito divergenco z ozirom na aluvialno ravnico. Ob 
spodnjem toku je precej višja kakor ob zgornjem. 

Naslednja nižja terasa, vrezana v prod, je ohranjena v zelo malih 
ostankih. Južno od Prelaskega pa do Sedlarjevega se vleče v relativni 
višini okrog 8—10 m nad aluvialno ravnico. Nekoliko je izražena tudi ob 
cesti med Sedlarjevim in Dekmarco. Drugod v dolini ob srednji Sotli 
je skoraj ni mogoče opaziti, ker je bila erodirana. Pač pa prehaja aluvi-
alna ravnica v višjo teraso na obeh straneh v zelo položnih oblikah. 
Višje navzgor ob Sotli nižje terase sploh ni mogoče več opaziti. Tam 
sledi višji diluvialni terasi navzdol neposredno aluvialna ravnica, na-
vzgor pa terasa v višini 220—230 m, ki je povsod vrezana v pliocenske 
ali starejše sklade. Južno od Zelenjaka je izdelana nižja terasa v višini 
ca. 10 m nad aluvialno ravnico na obeh straneh Sotle pri Suhem dolu in 
pod Klanjcem. Nekoliko slabše ohranjeno zasledimo še okoli Gregovec. 
Še nekaj nižja je ta terasa pri Lukavcu na levem bregu Sotle, kjer je v 
relativni višini komaj dobrih 5 m nad aluvialno ravnico. Nižje navzdol 
ob Sotli pa je skoraj ni mogoče več opaziti v obliki, ki bi jo lahko ime-
novali terasa. V področju južno od Rakovca preide aluvialna ravnica 
navzgor skoraj neposredno v precej strma pobočja. Ves predel od Ra-
kovca do Velikega Obreža je močno močvirnat, porasel s kislo travo. 
Po pripovedovanju domačinov je pod tenko plastjo prsti modra glina. 
Šele pri Obrežu se začne zopet prodnat svet, ki je rahlo napet in tako 
nekaj višji od te zamočvirjene ravnice. V tem sektorju doline Sotle med 
Rakovcem in Velikim Obrežem gre očitno za področje, ki ga je v dilu-
viju Sava zajezila, tako da se je razvilo malo jezero, o čemer pričajo 
glinasti sedimenti pod prstjo. 

Po relativni višini in po svoji dominantni izobliki nad diluvialno 
ravnico, ustreza višja terasa povsem savski terasi v isti višini na brežiški 
ravnini. Toda medtem ko izkazuje terasa na brežiški ravnini povsem 
normalen padec v smeri toka, se višja diluvialna terasa po dolini Sotle 
navzgor znižuje. Domnevam, da je vzrok temu v drugačnih pogojih 
nastanka teh dveh sicer ekvivalentnih teras. V savski dolini je ta terasa 
v bistvu zastopana že od ljubljanske kotline. Tu seveda ni mesta, da bi 
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Vladimir Kokole 

THE MORPHOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE REGION BETWEEN 
THE RIVERS SAVA AND SOTLA 

V l a d i m i r K o k o l e 

From the morphological point of view the area comprises the eastern part 
of the Krško basin, the plain of Brežice, and in the northern part the eastern 
offsprings of the hills along the river Sava between Rudnica in the north 
and Sava in the south, or from the geological-tectonic point of view the 
Rajhenburg-Sevnica or Senovo tertiary syncline, the anticlinal region of 
Bohor and Orlica, the eastern part of the Laško syncline, and the isolated 
anticlinal ridge of Rudnica. The present forms were developed from the vast 
Pliocene, probably Pontic peneplain after the terrain had been dissected by 
the rivers Sava and Sotla and their tributaries. This process of erosion caused 
in the post-Pontic era the uplift of the hilly region along the river Sava and 
the sinking of the Krško basin, which is the basis for the erosion of the whole 
hydrographical net in this area now. The remnants of the great Pontic level-
ling are still preserved high on Bohor in the spacious levels in a height of 
about 770 m and on Orlica and Rudnica of about 620 m. The preceding 
investigations have shown that the uplift in the post-Pontic era was less 
intensive in the vicinity of the margin of the hilly region along the river Sava 
and the remnants of the Pontic peneplain are traceable at lower levels. 

The course of the late Pliocene and Pleistocene dissection of the original 
peneplain can be seen in the terraces still preserved under the Pontic levels. 
It was possible to ascertain a successive series of the corresponding terrace 
levels along the two main hydrographical lines, along the Pliocene Sava in 
the syncline of Senovo, and along the Pliocene river which drained the water 
from the Tertiary syncline of Laško towards the east. The basis of erosion 
of the two rivers was during the first post-Pontic era the Pliocene sea in the 
region of the present Croatian Zagorje. 

During the later Pliocene era the moving of the Pannonian sea from 
Zagorje farther towards the east into Posavina, and the repeated sinking of 
the Krško basin together with the simultaneous uplift of the folds along the 
river Sava, have caused essential changes in the geomorphological and hydro-
graphical developments of this region. 

Already during the early period after the beginned dissection of the 
Pontic peneplain has the river Sava in the area of Kozjansko obviously taken 
over the much smaller river of the lower part of the Laško syncline and 
conducted it towards the south in the direction of the present central section 
of the river Bistrica between Pilštajn and Podsreda. Simultaneously new 
tributaries were developed farther towards the east because of the recession 
of the Pontic sea. Sotla in the sector between Podčetrtek and Št. Peter was one 
of them. Approximately in the period when the river-net in the eastern part 
of the Laško syncline and in the Croatian Zagorje has reached the present 
form, the sinking of the Krško basin has taken place. In this basin the Pliocene 
river Krka had already been developed before the sinking. One of its tri-
butaries has in that time captured the river Sava in the region between 
Rajhenburg and Krško towards the south. In the direction of the old valley 
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of the river Sava a new valley of Bistrica has been formed between Podsreda 
and St. Peter. Almost simultaneously with the river Sava the Pliocene Sotla 
has been conducted into the Krško basin. Since then the hydrographical net 
underwent no essential changes. From a level in a height of about 480 m 
downwards one can trace both along the river Sava and the river Sotla a 
series of terrace levels that correspond exactly. In the whole nine Pliocene 
levels have already been found in the syncline of Senovo and the same num-
ber can be found along the river Sotla. 

The Pleistocene development was somewhat different. During the trans-
itional period from Pliocene to Pleistocene the river Sava started to fill up 
with gravel the Krško basin, below Krško in the form of an fluvial fan. 
It dammed therefore the tributaries from the north and f rom the hills of 
Bizeljsko, and here the water was stopped by its brink. Thus in the vast region 
in the north of Brežice c lay was deposited. Only along Močnik, a brook coming 
from the centre of the limestone Orlica, the gravel prevails. The western part 
of the Brežice plain is therefore much more dry than the eastern one. Even 
the sinking of the Krško basin has contributed to the stopping of the e f f lux 
in the region of Brežice. This sinking has continued during the Pleistocene, 
at the same time when the southern border (Gorjanci) has been relatively 
slightly raised. All these gravel and c lay sediments were later cut b y the 
river Sava into two terraces at a relative height of 25 to 30 m and 10 m. To -
wards the east the two terraces converge and the lower one disappears in 
Croatia under the recent gravel sediments. It is possible to trace the two 
terrace levels along the lower Sotla too, but the upper terrace gets relatively 
lower in the direction towards the upper Sotla. This proves that it has been 
formed b y the sedimentation b y the river .Sava, where the sedimentation has 
been more marked at its lower course. The lower terrace shows a normal 
inclination and is therefore equivalent with the corresponding terrace of the 
river Sava. 
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