
I v a n G a m s 

O INTENZIVNOSTI RECENTNEGA PREOBLIKOVANJA 
IN O STAROSTI RELIEFA V SLOVENIJI 

Celotni efekt aplanaci je reliefa v daljši dobi j e v naših klimatskih 
razmerah izražen v tem, koliko materiala reke odnašajo bodisi s tem, 
da ga vale kot prod , p lav i j o ali prenašajo v raztopl jenem stanju. T o pa 
se da meriti. Zadnj i čas so postale meritve te vrste številnejše zaradi 
hidroelektrarn, ki nekatere meri jo zapolnjevanje vodnih bazenov. T a k o 
je bi lo mogoče sestaviti naslednjo tabelo. 
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Opombe k tabeli. Čeprav so za Dravo v Fali na razpolago podatki o pro-
donosnosti v dobi 1918—30, sem upošteval zasipavanje v letih 1918—21, ker se 
je tudi pri Dravi pojavil splošen pojav, da se v daljšem času razprostre akumu-
lacija po rečnem koritu izpred jeza tako daleč, da je meritve več ne zajamejo, 
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za kar pada izmerjena letna količina. (Pri Dravi je padla letna akumulacija 
od 85 m3/km2 v letih 1918—1921 na 25 m3/km2 v letih 1918—30 [1, str. 188].) 

Prodonosnost Save Dolinke so merili le 8 mesecev (od jeseni 1951 do po-
mladi 1952). Dobljene številke niso velike, če upoštevamo hudourniški karakter 
pritokov, posebno s Karavank. Nekoliko so razmere podobne pri gornji Neretvi, 
ki prenaša po danih mi podatkih Uprave gradbišča hidrocentrale Jablanica 
(1953) s pritoki vred s 4042 m2 porečja letno 1,960.000 m3 materiala. Ob letnem 
odnašanju 487 m3 materiala z 1 km2 porečja bi se relief znižal za 1 m v 2062 letih, 
od miocena dalje pa za 7274 m.1 

Podatki za Savo pri Radečah so povzeti iz elaborata Uprave hidrometeoro-
loške službe LRS (6), ki je merila kalnost v letih 1954—1955 in iz arhiva UHS 
LRS. Upoštevano je samo pia v je, ne pa prod, ki se ceni na 100.0001 letno.2 

Za morlologijo so rezultati dnevnega merjenja važni z več strani. Primerjava 
viškov vodnega pretoka in viškov prenesenega plavja, ki časovno prehitevajo 
prve navadno za 10—12 ur, potrdi staro znanje, da poplavna voda ob narašča-
nju predvsem erodira, že ob samem višku in posebno pri upadanju pa tudi že 
akumulira, Primerjava množin vodnega pretoka z množinami istočasnega pre-
našanja materiala pokaže, da reka ob visokih vodah ne plavi največ samo zato, 
ker ima največ vode, ampak tudi zato, ker je najbolj kalna. (Absolutni ekstremi 
koncentracije so bili 1. 1945 0,9 in 5008 g v lm® vode, povpreček pa 195,8 g/m3). 
Dejstvo, da je Sava samo od 4. do 6. junija 1954, to je v času katastrofalnih 
poplav v porečju Savinje, nesla skozi Radeče 372.600 t plavja, kar je okrog 
tretjine vse letne količine, potrdi, da so poplave daleč najmočnejši faktor v 
fluviatilnem preoblikovanju, kar so v ostalem pokazala tudi terenska prouče-
vanja katastrofalne poplave (7, str. 6). Razliki v tabeli nakazane akumulacije 
Soče pir Doblarju in pri Kanalu je morda kriva raztegnitev odlaganja po 
strugi pred jezom v Doblarju — kot smo navedli pri Dravi v Fali — verjetno 
pa tudi meritvene napake. 

Doslej navedene meritve so z izjemo Soče pri Kanalu, ev. Drave pri Beljaku 
in Save pri Sv. Jakobu in Radečah zajele akumulacijo proda in dobršen del 
plavja, ki se je odložil pred jezom hidrocentral. O neodložljivem, kemično 
raztopljenem materialu, ki ga prenašajo slovenske reke, so na razpolago po-
datki samo za Ljubljanico, kakor jih je objavil Oertli (8). Upošteval sem trdoto 
reke tam, kjer zapusti reka kras, to je v izvirih pri Vrhniki in Bistri. Če sta 
za isti izvir dva podatka, dobljena z merjenji v različnem času, sem vzel po-
vpreček in tako dobil za Bistro trdoto 17,5, za Ljubijo 12,25 in za Vrhniko 15,78 
francoskih trdotnih stopenj. Ker preteče ob visokem vodnem stanju, ko je 
trdota verjetno manjša, več vode kot ob nizkem vodnem stanju, so te trdote 
za naš namen malce previsoke. Ker znaša 1 francoska stopnja 10 mg CaCOs 
ali 8,4mgC03, sem izračunal posebej, koliko bi reka ob isti trdoti prenesla 
samega apnenca in koliko samega dolomita. Podatke o pretočnih količinah za 
posamezne izvire sem dobil pri Upravi Hidrometeorološke službe LRS v Ljub-
ljani (Bistra 1953/54 — 9 m3/sek., vrhniški izviri 4,8, Ljubija 8 m3/sek., to je 
skupno 41,8m3/sek.). Podatki so dobljeni s pomočjo konsumacijskih krivulj in 
so zato negotovi, predvsem za Ljubijo. Ker sem lahko pri isti ustanovi dobil 
na razpolago samo starejše podatke o porečju Ljubljanice ob sotočju z Bistro 
(1386,4km2), sem odštel porečje Podlipskega potoka (24km2) in ves Nanos 
(114km2), glede katerega je več verjetnosti, da se odmaka v Vipavo kot pa 
v Ljubljanico. Računal sem s specifično težo 2,4 za ves material. 

1 V nekaterih drugih jugoslovanskih hudourniških področjih z akutno 
erozijo prsti je odnašanje materiala še intenzivnejše in znaša n. pr. v porečju 
Trgoviškega Timoka (Vzhodna Srbija) 1170m3/km2, v Pečkem srezu (Metohija) 
do U00m3/km2, v porečju Gornje Morave pa mestoma skoraj 5000m3/km2 letno. 
(D. Petrovič, Borba protiv erozije zemljišta u Trgoviškom Timoku, str. 39, 
B. V. Mamontov + D. Babović, Borba sa erozijom na Kosmetu, str. 43. Prvo 
savetovanje o naučnim osnovama borbe protiv erozije. Beograd 1955.) — Za pri-
merjavo navajam, da odlagajo tekoče vode v švicarska jezera, kjer so merili 
akumulacijo, z 1 km2 porečja od 94,7 do 326 m3 materiala (5, str. 231). 

2 Po izjavi ing. Brusa, ki mi je dal na razpolago tudi elaborat, za kar se 
mu tudi na tem mestu zahvaljujem. 
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Pri kraški reki, kot je Ljubljanica, se pojavi pomislek, ali smemo računati, 
da povzroči določeno odnašanje materiala ustreza joče znižanje površja, ker izvira 
morebiti ves odneseni material iz votlikavega podzemlja. — Ni razloga za 
mišljenje, da niso bili votlikavi tudi tisti apnenčasti skladi, ki jih je v neogenu 
odstranilo vodno odnašanje. (Če trdimo, da so ohranjeni n. pr. pontski kraški 
ravniki, s tem priznamo, da je bil kraški odtok od takrat naprej podzemeljski, 
saj na površju ni več sledov kasnejših vodnih nadzemeljskih tokov, ki bi ravnik 
razrezali.) Za material, ki je prihajal iz votlin, se je zato hitreje zniževalo po-
vršje ob vdiranju stropov jamskih votlin. 

Da je poteklo po miocenu približno 13 milijonov let, sem povzel po novejših 
radioaktivnih merjenjih sedimentov, po katerih pripisujejo pliocenu trajanje 
12—13 milijonov let (9. 10. str. 521). 

A l i lahko p o teh podatkih, sklepamo na intenziteto posameznih 
morfogenetskih sil, ki , razen tektonike, v sedanjosti ob l ikuje jo površ je 
Slovenije? Zal nam manjka jo podatki , ko l iko neka reka prenaša vsega 
materiala, to j e proda, p lav ja in raztopljenih snovi. Toda čeprav bi j ih 
imeli, ne bi prikazali intenzivnosti tistih procesov, ki omogočajo , da 
pr ide jo mineralne snovi v tekočo vodo. De l raztopljenega materiala j e 
više v poreč ju bil še pesek in prod, ki ga je lahko spravilo v reko meha-
nično preperevanje , denudaci ja itd.3 Na zložnejšem poraščenem svetu 
omogoča odnašanje predvsem erozija prsti. Prst pa je produkt številnih 
raznolikih pedogenetskih procesov. D a pa je lahko ta, z različnimi 
procesi nastali material voda odnesla, omogoča pri primeru raztopl je-
nega materiala samo korozi ja, pri ostalem samo erozija. 

V tej luči so vel ike količine raztopljenega materiala, ki ga prenaša 
Ljubl janica, dokaz živahne kraške korozi je , ki ne zaostaja p o inteziv-
nosti mnogo za erozi jo rek ostalega sredogorskega sveta (na primer za 
Idri jco) . Pri tem moramo še upoštevati, da nismo vračunali p lav ja , ki 
je predvsem odplavl jena kraška ilovica.4 Ta pa je predvsem produkt 
korozi je (II , 12). T o odnašanje omogoča živahno preobl ikovanje kraškega 
površja , v znatni meri v obliki lokalnega grezanja stropov nad votlinami 

3 S tega gledišča je zanimivo merjenje kalnosti Meže na ustju pri Dravi 
v letu 1953 (3, str. 41—43). Kljub temu da tukaj suspendirani material Meže 
pomnoži še Mislinja, so ga namerili mnogo manj (98.4671), kot ga je v istem 
času odvrgla v Mežo pri Žerjavu flotacija mežiškega rudnika (248.800 t). Terenski 
ogled je pokazal, da v strugi Meže ni veliko tega materiala. Ker je odvrženi 
material predvsem zdrobljeni apnenec in dolomit, je verjetnost, da ga je spo-
toma voda obilo kemično raztopila. 

4 O razmerju med raztopljenim materialom in plavjem lahko navedemo 
samo cenitve. A. Hrovat (13, str. 10) ceni, da odnaša Prečna letno okrog 700.000 m3 

blata. Ker ima ista reka pod vasjo Prečna po podatkih Uprave hidrometeorolo-
ške službe LRS 160 km2 porečja, bi odnašala voda z 1 km2 porečja letno 4142 m3 

blata. Če primerjamo to številko z istovrstnimi v naši tabeli, vidimo, da je zelo 
velika. Če cenimo trdoto Temenice na 14 francoskih trdotnih stopenj, potem 
odnaša Temenica s povprečnim pretokom 3,07 m3/sek. (1949—54) 31,97 m3/km2. 
Razmerje med prenašanim raztopljenim materialom in blatom, kot ga je izra-
čunal prof. Hrovat (31,97 m3 :4142 m3/km2), se mi ne zdi pravilno, posebno če 
upoštevamo, da preostane ob kemičnem raztapljanju apnenca malo preostankov; 
po mnenju ekstremnih trditev (14, str. 143) bi po raztopitvi 800 m čistega apnenca 
ostalo samo 1 dm terre rosse. 

Eksaktna merjenja prenašanega raztopljenega in suspendiranega materiala 
v kraških vodah bi osvetlila razmerje med tvorbo in erozijo kraške prsti. Gornje 
številke nakazujejo verjetnost, da je erozija prsti večja od tvorbe in da prihaja 
zato do recentnega razkrivanja skalne kraške osnove, o čemer je obilo podatkov. 
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in vrhnje zemlje, kar je že bilo poudarjeno kot važno v morfologiji 
slovenskega kraškega sveta (13, 15). 

Po dosedanjih meritvah (2, 8, 16) niha po svetu trdota kraških rek 
manj kot pa količina padavin. Y tej luči je množina padavin oziroma 
indeks odtoka eden glavnih činiteljev, ki narekujejo intenzivnost 
kraškega odnašanja in s tem preoblikovanja površine vobče. 

Navajeni smo, da iščemo korozijo samo na apnencu. Kemične analize 
nekraških voda kažejo na njeno živahnost tudi na neapnenčastem 
svetu.5 Čeprav naj bi bil dolomit dvajsetkrat teže topljiv kot apnenec 
(17, str. 164), ima Cerkniščica, ki teče po pretežno dolomitnem porečju, 
prav tako trdoto kot bližnji Stržen, ki priteče iz podzemlja pretežno 
apnenčastega sveta. Nanoščica, katere porečje je v veliki meri na flišu, 
ima prav tako znatno trdoto (8). Zal nimamo meritev korozijskega 
materiala slovenskih nekraških rek.8 Ker j e tudi tu intenziven bio-
kemični proces,7 nam da že preprost račun o tem, koliko drevja je že 
zraslo in odmrlo na starejših nivojih (glej tudi 18), slutiti, kako 
močno pripomore pri preoblikovanju tudi vegetacija in z njo zvezano 
korozijsko delovanje mikroorganizmov, kar vse nam osvetli šele 
analiza tekočih voda. 

Y koliko smo upravičeni na podlagi recentnega odnašanja mine-
ralne substance sklepati na znižanje reliefa v preteklih geoloških dobah, 
konkretneje, od miocena dalje? 

V znatnem delu pliocena je bila pri nas reliefna energija verjetno 
manjša in zato odnašanje snovi v obliki proda in morebiti tudi plavja 
manjše. 

Ni bilo toliko ogoličenega površja, bodisi zaradi višjih višinskih 
vegetacijskih meja, bodisi zaradi odsotnosti kulturnih krčevin, kar danes 
pospešuje prodonosnost rek. Nasproti tem zmanjševalnim okoliščinam 
pa je pliocenska klima, bodisi mediteranskega (19), bodisi vlažno-toplega 
tipa (20, str. 287), intenzificirala korozijo. Zato in pa ker v naše račune 
nismo mogli zajeti vsega materiala, ki ga danes prenašajo reke, dobljeni 
zaključki o količini materiala, odnesenega po miocenu, ne morejo biti 
daleč od resnice. 

Izračunana debelina odnesene plasti je seveda povpreček. V dviga-
jočih se delih je moralo biti odnašanje večje, v zastajajočih ali greza-
jočih se kotlinah in podoljih pa manjše. Kolikor je ostalo na Slovenskem 
pliocenskih skladov, so vsi na vrhu erodirani, tako da lahko samo 
akumulacijo brez odnašanja v pliocenski dobi kot celoti izključimo. 

5 Na Švedskem, kjer je kras izjemen, variira količina solucijskega materiala 
v i litru rečne vode med 20 in 200 mg, tako da doseže letno odnašanje do 40, 
izjemno tudi več ton z i km2 porečja (16, str. 16). Kraške vode ZDA vsebujejo 
od malo manj kot 200 do 400 mg raztopljenih snovi v 1 litru vode. Cenijo, da je 
povprečno na svetu količina prenašanega proda in plavja le dvakrat večja od 
količine prenašanega raztopljenega materiala (2, str. 98). 

6 Po izjavi univ. prof. ing. Sketelja iz Ljubljane so pokazala merjenja Save 
Dolinke pri HC Moste 7—8 stopinj trdote. Seveda je znaten del njenega porečja 
apnenčast. 

7 Na Švedskem variira količina organskega solucijskega materiala od 20 do 
40 mg/i (16, str. 16). Velik del tega materiala daje listje, ki ga odpade letno 
v lha iglastega gozda okrog 3000 kg, v bukovem gozdu pa tudi do 10.000 kg. 
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Ce skušamo z izračunanim odnesenim materialom zasuti vse vdolbine 
v slovenskem reliefu, nam ostane še vedno toliko snovi, da je upravičen 
dvom v reliefne ostanke predpliocenske dobe. 

Poudariti je treba, da se drži uporabljenih podatkov in računov 
dokajšnja mera netočnosti in verjetnostnih napak, zaradi česar so tudi 
rezultati še netočni in nezanesljivi. Toda povsem isto lahko rečemo za 
drugo, skoraj edino uporabljano metodo za določevanje starosti reliefa, 
ki jo nekateri imenujejo geološko. 

* 

Do nedavna so se slovenski morfologi naslanjali pri določevanju 
starosti slovenskih nivojev največ na trditve avstrijskih avtorjev, da so 
bile v Centralnih Alpah največje uravnave od oligocena do v pliocen. 
Višje nivoje naših razmeroma nizkih Alp so stavljali v miocen, nižje 
pa v spodnji pliocen in jih označevali za »pontske« v mišljenju, da je 
bila v pontiku zadnja dolgotrajna doba mirovanja na obodu Panonskega 
morja — jezera, ko je bilo le-to še globoko in ko se je s transgresijo 
celo razširilo. Y sredogorju so tako à priori pripisovali najobsežnejšim 
nivojem pontsko starost, nivoje nad njimi označili za predpontske, nižje 
nivoje in terase pa za postpontske (n. pr. 28, str. 15). 

Poglejmo si pomen in razvoj terminov »pontik« in »panon«! 
Naziv »pont« izvira iz območja pontskega dela Paratetisa in pomeni 

v prvotnem smislu dobo sedimentacije apnenca pri Odesi (B. de Marny) 
oziroma apnenec sam. To označbo so kasneje prevzeli tudi številni geolo-
ški proučevalci sedimentov Panonske kotline in to predvsem za dobo 
sedimentacije kongerijskih skladov, ki so se po takratnem mišljenju 
odkladali istočasno s pontskimi v Pontskem bazenu (21, 22, 23). Y glav-
nem pod vplivom Suessa, Klebelsberga in drugih se je ta naziv udomačil 
in pri nas do nedavna obdržal v geomorfološki literaturi o Alpah za 
označbo pontskih nivojev. Po proučitvah avstrijskih morfologov (na pri-
mer 24, 25, 26) smo tako pojmovanje sprejeli v slovensko morfologijo, 
ki je s pokrajinskimi študijami izpopolnila shemo miopliocenskih nivojev 
po vsej gorati Sloveniji. (Glej pregled v 27, str. 119—134.) 

S »panonom« je kot prvi označil geolog L. Roth (1879) sklade, ki 
leže lokalno v Panonski kotlini med sarmatskimi in kvartarnimi. Ko so 
ugotovili,, da gre predvsem za kongerijske sklade (I. Lörenthey, 1903), 
je začel termin »panon« vedno bolj izpodrivati »pont« in že pred drugo 
svetovno vojno je večina geologov Panonske kotline uporabljala za 
spodnjepliocenske sedimente Panonske kotline naziv »panon«, medtem 
ko so nekateri že takrat oba termina zaradi neenotnega pojmovanja 
namerno opustili. Kmalu je namreč postala sporna istočasnost sedimen-
tacije panonskih skladov v Panonskem in pontskih sedimentov v Pont-
skem bazenu. Edinosti ni bilo tudi glede vezi med obema morjema (22, 
23). Razlike v mišljenju o starosti pontskih in panonskih skladov so 
dobile zadnji čas že skoraj regionalen značaj. Številni ruski, kasneje 
sovjetski in drugi (Laskarev, P. Kolesnikov, Davitašvili) geologi, torej 
proučevalci vzhodnega dela nekdanjega Paratetisa, menijo, da spadajo 
spodnji deli serije panonskih kongerijskih skladov v miocen. Takega 
mišljenja je tudi eden najvidnejših jugoslovanskih geologov terciera, 
P. M. Stevanović, ki je ohranil naziv panon za dolnjekongerijske, naziv 
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pont pa za gornjekongerijske sklade. Prvi naj bi zaključili miocen, drugi 
začeli pliocen (21, 22). 

Proučevalci zahodnejšega Panonskega bazena prištevajo večinoma 
panon še k pliocenu (Veit, Paap itd.), čeprav se nekateri med njimi že 
strinjajo z njegovo uvrstivijo na konec miocena. Edinosti tudi ni med 
jugoslovanskimi geologi (glej diskusijo po Stevanovičevem referatu — 
22). Stevanović opira svoje trditve na to, da imajo proučevalci neogena 
v Pontskem bazenu po mednarodni navadi prioriteto glede stratigraf-
skega določanja horizontov pred proučevalci zahodne Panonske kotline, 
ker so skladi na vzhodu bolj popolno razviti. 

Ob današnji neenotnosti mišljenj se mi zdi potrebno, da v morfo-
loški literaturi pri uporabljanju geoloških terminov, kot so pont, panon, 
spodnji pliocen, zgornji miocen itd., pojasnimo, katere s fosili dokazane 
horizonte oziroma sklade označujemo s temi besedami oziroma mnenje, 
katerega geologa povzemamo. Saj v geološki literaturi ni edinosti niti 
glede osnovne delitve pliocena na spodnji, srednji in gornji pliocen (glej 
tabele v 22, str. 126—127, 10). 

Y nadaljnjem tekstu bom uporabljal te termine v smislu sproti 
citiranih avtorjev. 

Če priznamo Stevanovićevo klasifikacijo, potem bi višje oziroma 
starejše pontske nivoje dali na konec miocena, nižje na začetek pliocena. 

Zgoraj nakazano večanje starosti nivojev na Slovenskem bi bilo 
v nasprotju z modernimi tendencami v sosednji avstrijski morfološki 
literaturi, ki pripisuje alpskemu reliefu vedno manjšo starost. Do 
teh tendenc je prišlo zaradi novih geoloških dognanj, po katerih so 
nekateri notranjealpski neogeni sloji, ki so bili po sedimentaciji nagubani 
in na njih površje uravnano, mlajši kot se glase stare trditve. Mišljenje, 
da so sedimenti mlajši, je pripeljalo do tega, da so pričeli tudi orogenezi 
in nivojem pripisovati manjšo starost (30, str. 162—163). Po drugi strani 
pa so na tak razvoj vplivali rezultati naftnih vrtin, ki so odkrile v 
Panonski nižini in v alpskih depresijah izredno debele neogene sklade. 
Na Zgornjem Štajerskem so našli na primer 1000 m debele srednjemiocen-
ske sklade, pri St. Mareinu v Labuški dolini 800 m, na severozahodnem 
Štajerskem 500 do 600 m tortona. Y Ogrski nižini so odkrili 2500 m 
burdigala in helveta (31, str. 244—250). Na robu Male Ogrske nižine naj bi 
bilo ob Graški nižini najmanj 1200 m staropliocenskih skladov, ob Dunaj-
ski kotlini do 2500 m; v osrednji nižini jih je čez 2000 m (10, str. 519—521). 

Spričo takih ugotovitev je A. H. Winkler, ki je zadnji čas največ 
pisal o starosti alpskih nivojev, postopoma nižal starost najvišjih in 
nižjih vzhodnoalpskih nivojev, ki jih je stavljal prvotno še v oligocen 
(25, 32). V razpravah po letu 1933 (31, 32, 33, 34, 10) zastopa mišljenje, 
da lahko iščemo v Vzhodnih Alpah samo pliocenske nivoje ali, če raču-

. namo staropanonske sklade še k miocenu, nivoje iz najmlajšega miocena 
(10, str. 522). Na alpskem obrobju kažejo po njegovem sedimenti na štiri 
glavne orogenetske cikle, ki so se vršili od srede oligocena dalje (sredi 
òligocena, v starejšem miocenu, na meji med helvetom in tortonom in 
po sarmatu). Dvig Alp v prvih treh ciklih je erozija že zabrisala in 
današnje Alpe oblikuje zadnji ciklus, ki ima šest delnih faz (gornji 
sarmat, spodnji panon, srednji-gornji panon in tri faze med gornjim 
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pliocenom in kvartarjem — 10, str. 507). Po zadnjem dostopnem Winkler-
jevem delu pa naj bi doživele Alpe v terciaru pet glavnih razvojnih, 
ciklov, ki vsak obsega gubanje, uravnavanje, epirogenetska dviganja in 
grezanja. Sedanje Alpe preoblikuje zadnji ciklus, ki ima osem delnih 
faz (35). 

Y novejši avstrijski gemorfološki literaturi sicer še ni edinosti glede 
starosti vzhodnoalpskih nivojev, kakor tudi ne o tem, ali je bil erozijski 
razvoj policiklični ali ne. Konkretno še ni enotnega mišljenja o tem, ali 
so najvišji nivoji Centralnih Alp (Firnfeldniveau), ki dosegajo višine 
od 3000 do 4000 m, nastali istočasno z vrhnjimi, izredno obsežnimi, pre-
težno apniškimi nivoji Severnih Apneniških Alp (Raxlandschaft), ki so 
v višinah od 2000 do 3000m. Tudi še ni jasno, kako različen je bil 
tektonski dvig pri obeh (30. 34, 35, 36, 37, 39). Vendar zagovornikov 
staromiocenskih ali še starejših alpskih nivojev v novejši literaturi ni več. 

Zgoraj nakazane spremembe v presoji starosti geološkega in morfo-
loškega razvoja v našem sosedstvu nam narekujejo kritičnost glede 
dosedanjega datiranja neogenih nivojev na Slovenskem, v kolikor so se 
ta naslanjala na danes zastarele postavke tujih avtorjev. Zdi se mi, da 
je potrebna tudi diskusija o samih metodah za določevanje starosti 
nivojev in za njih rekonstrukcijo po današnjih ostankih. Veliko važnost 
za nastajanje nivojev so pripisovali dobam transgresij, ki bi bile dobe 
peneplenizacije, medtem ko bi bile dobe regresije dobe živahnega raz-
členjevanja površja. Pri tem se pozablja, da se je v pliocenu obala 
panonskega jezera premikala samo po Panonski kotlini sami, kar pa 
na fluviatilno preoblikovanje gorate Slovenije ni moglo imeti večjega 
direktnega vpliva. Erozija v porečju Save na primer tako dolgo ni 
reagirala na »pontsko« transgresijo, ki je segla do Sevnice (28, str. 52), 
dokler ni Sava zasula zaliva tako, da je zvišala ustje in pričela akumu-
lirati višje v porečju. Tudi absolutno nihanje morske gladine (po Corne-
liusu [30] naj bi bila gladina miocenskega morja za 500 m višja od 
današnje) ni imelo važnejšega učinka, če reke še niso dosegle tako 
imenovanega ravnotežnega profila. Skratka, za tvorbo nivojev se mi 
zdi primarna tektonika in šele sekundarno nihanje morske ali jezerske 
gladine. 

Dobe tektonskega mirovanja in živahne tektonike skuša ugotoviti 
korelacijska teorija z analizo teksture istodobnih sedimentov. Da ta 
metoda za manjša področja ni zanesljiva, nam pokažejo naslednji pri-
meri iz sedanjosti. V največjem, vzhodnem delu Aralskega jezera se 
danes odlagajo bolj grobi sedimenti rek Amu-Darje in Sir-Darje, ki 
imata po vir j e v daljnem visokogorstvu. V majhni zahodni kotanji, 
ki ima slabo zvezo z ostalim delom, pa se sedimentirajo globokomorski 
sedimenti (40). Po osušitvi jezera bi po korelacijski metodi ugotavljali, 
da je bilo na vzhodni strani gorovje, na zahodu pa nižina. Dejansko pa . 
je danes obsežno nižavje na obeh straneh. — V severozahodnem Jadranu, 
kamor pritekajo reke z visokogorskih Alp, lahko pričakujemo bolj grobe 
sedimente, kot na primer pod Velebitom, od koder pritekajo kraške vode 
podzemeljsko in odlagajo samo ilovico. Spet je nevarnost, da bi po istih 
principih iskali gorovje, kjer je danes Padska nižina, in nižavje, kjer 
je danes Velebit. — Globoka jezera in morske zalive v območju Alp 
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v nižjem dnu zapolnjujejo finejši sedimenti, višje obrobje pa bolj grobi 
nanos rek z okoliškega gorovja. Po osušitvi in po erodiranju vrhnjih 
plasti so od podobnih jezer iz starejših dob ostali samo spodnji skladi, 
ki bi spet kazali na okoliško nižavje. 

Grobost sedimentov je namreč varnejši kriterij šele takrat, kadar 
upoštevamo hidrografske, petrografske (z gorovja, zgrajenega iz drobno-
zrnatega materiala, ne moremo pričakovati debelozrnatih sedimentov!) 
klimatske in druge razmere. 

Dvomljiv je kriterij, po katerem so pri nas uvrščali med pontske 
nivoje dominantne nivoje sredogorja samo zato, ker so najbolj obsežni. 

Zamislimo si, da bi na primer v Posavju nastopila dolga doba 
tektonskega mirovanja oziroma stabilnosti erozijske baze. Nastal bi 
obsežen nivo, ki bi v celoti izravnal predvsem vzhodnoslovensko nizko 
tercierno gričevnato Posavje. Y alpskem sredogorju razsežnost novo 
nastalega nivoja ne bi bila mnogo večja od starejših, medtem ko Sava 
Dolinka in Sava' Bohinjka ne bi uspeli znatno razširiti globoke in 
ozke doline, tako da bi še vnaprej ostali dominantni današnji nivoji 
na Mežaklji, Jelovici, Pokljuki in Komni, ki so jim pripisovali pontsko 
starost. Po metodi povezovanja samo po obsežnosti bi dali novonastali 
ravnik v Vzhodni Sloveniji in pontske nivoje v isto dobo. 

Ce bi nato sledilo znižanje erozijske baze Save, za njim pa spet 
prav tako dolga doba mirovanja, kot je bila prejšnja, bi se novo nastali 
nivo uveljavil predvsem v najnižjem reliefu, to je predvsem na račun 
predhodnega nivoja, od katerega bi ostali samo majhni ostanki. Po 
opisani metodi bi jim napačno prisodili kratkotrajno dobo uravnavanja. 
Če pa bi po prvem nivoju sledilo hitrejše postopno spuščanje erozijske 
baze, bi ostal v Vzhodni Sloveniji daleč najbolj dominanten prvi novo-
nastali nivo. 

Ti primeri kažejo, da so za današnjo razprostranjenost istega nivoja 
važne razmere po uravnavanju prav toliko kot razmere ob nastanku 
nivoja. Za razsežnost prvotne uravnave same so poleg dolžine mirovanja 
erozijske baze važne tudi reliefne, petrografske, hidrografske in druge 
razmere, ki vplivajo na ohranitev nivoja. 

Po zgoraj nakazanih načelih so najobsežnejši ohranjeni nivoji v 
sredogorju nujno mlajši kot dominantni nivoji v visokogorstvu v istem 
porečju in ob enakih ostalih pogojih. 

Po dosedanjih rezultatih naj bi bili v Sloveniji pontski nivoji 
v raznih nadmorskih višinah (v Posavju: v Triglavskem pogorju na 
Pokljuki, Mežaklji, Komni in Jelovici nekako med 1100 in 1600 m, nakar 
bi se proti vzhodu zniževali, tako da bi bili okrog Kuma v višini 800 do 
900 m, med Mirensko dolino in Krko samo še v višini okrog 550 m (10, 
kjer je navedena izvirna literatura). V Beli Krajini naj bi segla pontska 
transgresija in pustila nivoje v višini do 400 m (41, str. 20). Vzroke za 
različno višino so iskali v tektoniki. 

Ce napravimo reliefni profil čez Savsko dolino in čez Kum, kjer 
so pontski nivoji v n. v. 700 do 800 m (28), proti jugu na Dolenjsko, torej 
v smeri, v kateri se isti nivo znižuje, tako da ima med Krko in Mirno 
višine med 500 do 560 m (52), in nato napravimo podoben profil čez 
savske doline v Triglavskem pogorju (na primer Crna prst—Kepa), 

317 



Ivan Gams 

vidimo, da je bi]o odnesenega od tako imenovane pontske dobe v sredo-
gorju več materiala kot v visokogorju. To pa bi bilo v nasprotju z 
ugotovitvami, da je odnašanje materiala v visokogorstvu znatno večje 
kot v nižjem svetu. 

Osnova računom, za koliko je tektonika dvignila razkosane kose 
pontskega nivoja, bi morala biti oblikovitost oziroma nagnjenost nivoja 
pred razčlenitvijo. Glede tega pa ni edinosti. Vprašanje strmca prvotnega 
nivoja je povezano s problemom podolžnega profila rek, ko prenehajo 
te globinsko erodirati. Z Jovanovićevo metodo je Ilešič izračunal, da 
naj bi bil profil pretočne vode in skladni profil Save pod Kumom za 
okrog tri sto metrov nižji kot pri sotočju obeh Sav pri Radovljici (53). 
Če bi torej imela Sava ob nastajanju pontskega nivoja tak strmec sklad-
nega profila, kot ji ga pripisujejo danes, bi bil istočasni nivo na primer 
ob robu Jelovice za okrog 300 m višji kot na Kumu. Ker se na Jelovici 
prične v nižjih etapah v n. v. okrog 1100 m, bi bila v postpontski dobi po 
teh računih oba nivoja enako visoko dvignjena. Prevladuje pa mišljenje, 
da je bilo dviganje visokogorskega sveta najintenzivnejše še v naj-
mlajši dobi. 

* 

Pri določevanju starosti slovenskega reliefa moramo nujno nasloniti 
korelacijsko metodo na geološke razmere panonskega Podravja in 
Posavja. Oprli se bomo predvsem na količinsko primerjanje odnesenega 
materiala z nanesenim. 

Ob skopih geoloških podatkih lahko navedemo debelino neogenih 
sedimentov na Slovenskem samo v Pomurju (42, 43, 29), medtem ko je 
v nizkem hrvatskem Posavju in Podravju dalo 185 vrtin vpogled v širši 
teritorij. Tukaj se bom omejil samo na sarmat in na postsarmatski neo-
gen, ker iz navedenih razlogov ne pričakujem večje starosti slovenskega 
reliefa. 

Sarmata so našli v vrtini pri Radgoni 400 m (31, str. 247—250), 
v ormoško-selniški antiklinali 150 do 200 m (42, str. 90), v Medjimurju 
do 200 m (29, str. 480), v Slavoniji znatno manj (29). 

Postsarmatski neogen v glavnem po Ožegovičevi klasifikaciji skladov 
(29) v metrih: 

Hrvatsko (29) 
Skladi Pomurje (42) Podravje Posavje 

prevalencienezijski 
skladi 250 200 30—100 

plasti abichi 500—600 600—750 600—750 
rhomboidea skladi 400—650 330—560 260 
horizont Unio 

wetzleri 400—650 
paludinski skladi 900 

m 1550—2150 1030—1510 1790—2010 

Gornje debeline so več ali manj povprečne. Lokalne debeline so 
znatno večje. Winkler meni, da je v Slovenskih goricah panona okrog 
2000 m (44), pri kraju Rakičanu so naleteli na 1175 m panona (42, str.54), 
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debelino rhomboidea skladov cenijo pri Čakovcu na 1000 m (29, str. 457), 
pri kraju Rešetari so navrtali 600 m prevalencienezijskih skladov (29) 
in tako dalje. 

Ker med slovenskim Pomurjem in hrvatskim Posavjem in Podrav-
jem debelina panonskih skladov ne koleba bistveno, lahko sklepamo, 
da upoštevane vrtine niso prikazale samo lokalnega stanja. Ker so v 
Pomurju in hrvatskem Podravju delno erodirani že rhomboidea skladi, 
skoraj v celoti pa paludinski skladi, so za nas najbolj merodajni skladi 
hrvatskega Posavja, kjer je v Gojlu še 900 m paludina. 

Primerjava obsežnosti sedimentacijskega in erozijskega področja 
Podravja in Posavja (v današnjem obsegu) je lahko samo približna, tudi 
zato, ker ne vemo, v koliko je segla akumulacija obeh rek na sever in 
na vzhod. Za približno orientacijo primerjajmo površino obeh rajonov 
in vzemimo za akumulacijsko območje današnje več ali manj sklenjeno 
postsarmatsko neogeno območje južne Panonske kotline do Drave na 
severu in do črte Osijek—Brčko—Tuzla na vzhodu. Od erozijskega 
področja, ki danes hidrografsko teži v ta predel, odštejmo Muro, ker je 
Mura dravski pritok verjetno šele od mlajše dobe. Površini obeh območij 
sta v grobem razmerju 2 : 5 . Če razdelimo okrog 1600 do 2000 m debele 
postsarmatske sklade po erodiranem ozemlju, vidimo, da je bila odne-
sena s tega okrog 1100 do 1300 m debela odeja. 

Pripominjam, da so računi po današnjem odnašanju (večinoma 
gorskih) slovenskih rek pokazali, da bi te odnesle od miocena dalje s 
slovenskega reliefa povprečno 800—2000 m debelo plast. Ob upoštevanju 
pripomb o manjšem odnašanju v pliocenu po dveh poteh dobljeni za-
ključki niso bistveno različni. 

T o p o t r j u j e m n e n j e , d a t u d i v s o r a z m e r n o v i s o k i 
S l o v e n i j i n e m o r e m o p r i č a k o v a t i o s t a n k o v p o v r š j a 
i z m i o c e n s k e d o b e i n d a so c e l o še o s t a n k i i z n a j -
s t a r e j š e g a p l i o c e n a d v o m l j i v i . 

Iz teh razlogov je močno dvomljivo, če na našem ozemlju rekon-
struirajo predpliocensko paleografsko dogajanje samo na podlagi 
današnje razprostranosti sedimentov, ne da bi ga naslonih na detajlno 
proučitev slojev samih, ki so ostali neerodirani zaradi grezanja ali rela-
tivnega zaostajanja v splošnem dviganju. 

Če hočemo nasloniti korelacijsko teorijo, glede katere smo že navedli 
nekaj pomislekov za manjše predele, na proučitev grobosti postsarmat-
skih skladov v nizkem Posavju in Podravju, se lahko poslužimo nasled-
njih novejših geoloških podatkov. 

Nekoliko v nasprotju z detajlnimi študijami panonskega robnega 
morja drugod (na primer v Dunajski kotlini —23, Graški nižini —33, 
v severni Srbiji —21), ki so ugotovile v panonu živahno premikanje obale 
in s tem v zvezi sedimentacijo različno grobega materiala, so panonski 
skladi slovenskega Pomurja (42) in hrvatskega Podravja in Posavja 
drobnozrnati. Sestavlja jih največ glina, ilovica in zlasti pesek. V spod-
njih panonskih skladih ormoško-selniške antiklinale v območju Sloven-
skih goric so v primeri s petišovskimi bolj sladkovodni fosili, ker je bila 
obala bliže (42, str. 79), medtem ko so mlajše panonske plasti pri obeh 
krajih enake, ker je bilo takrat sladkovodno jezero tudi že v obsegu 
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današnje petišovske naftne strukture (42, str. 82). Enako drobnozrnati 
so panonski skladi tudi severovzhodno od Brežic (46, str. 244). 

Y hrvatski nižini je bil razvoj naslednji. Na sladkovodnih sarmat-
skih skladih slede sladkovodne prevalencienezijske plasti, njim pa abichi 
skladi, katerih favnistična enoličnost' kaže na dolgo dobo ustaljenih 
razmer. Y času sedimentacije izredno debelih rhomboidea skladov je 
enotno jezero že razpadlo (29, str. 486), vendar je bilo še v zvezi z osta-
limi morji, saj se je po Stevanoviću v tej dobi še učvrstila zveza preko 
Karpatov s Pontskim bazenom (22, str. 136). Po njihovi odložitvi so 
nastopile važne spremembe. Karpati so začasno prekinili zvezo med 
vzhodnim in zahodnim bazenom, ki se je razkrojil v paludinska jezera 
(o. c., str. 487). V hrvatski nižini je med rhomboidea skladi in paludinom 
vidna diskordanea (29, str. 487). V Sloveniji je » n e o p a z e n p r e h o d 
r h o m b o i d e a s k l a d o v v s l a d k o v o d n e p l a s t i s p e s k i , g l i n a m i 
in p r o d o m , k i p r e k r i v a j o s k o r a j v s e p l i o c e n s k o o b m o č j e « 
(podčrtal G.) (46). 

Iz tega pregleda sledi, da je na Slovenskem čas sedimentacije izredno 
obsežnih rhomboidea skladov (po mnenju večine geologov na meji med 
spodnjim in srednjim pliocenom) zadnji, ki je utegnil biti ugoden za 
razvoj zelo širokih, ako ne splošnih uravnav, naj bo to v obliki nivoja 
pediplena, peneplena ali pa podobno, kot to nekateri trde za avstrijske 
Alpe (30), v obliki nizkega hribovja ali sredogorja. 

Sledi sedimentacija srednjepliocenskih skladov, ki so v slovenskem 
Pomurju diskordantno naloženi na podlago (45, str. 83). Na prekmurskem 
Goričkem spada sem tako imenovani prod Srebrnega brega, ki je povsem 
kremenčast in ki so ga reke naložile do debeline 200 m na vzhod do 
povirja Zale (33, str. 469). Dakijski prod Slovenskih goric ima primeša-
nega več apnenca. Podobno grobi kot na Goričkem, kjer so prodniki 
debeli do debeline pesti, so prodi te dobe tudi severovzhodno od Brežic 
in dosežejo do 15 cm dolžine (45, str. 252). 

Srednje- in mladopliocenskih skladov v notranjosti Slovenije še niso 
podrobno raziskali, kolikor pa so raziskani, kažejo celo bolj drobno 
zrnatost kot omenjeni na vzhodu. Sedimente Dravinjskih goric severno 
od Slovenske Bistrice sestavljajo pretežno glina, ilovica in pesek do 
proda (47, str. 176), v premogovnih skladih šaleške kotline je največ 
ilovice, gline in peska. 

Po korelacijski metodi bi vsaj za Podravje po tem sklepali, da se 
je v srednjem pHocenu v celoti povečala reliefna energija, vendar brez 
velikih razlik med vzhodno in bolj notranjo Slovenijo. 

Kako živahna je bila še v pliocenu tektonita in prav tako erozija 
(v širšem smislu besede), pokažeta naslednja profila, ki so jih dali re-
zultati vrtin. 

Ormoško-selniška antiklinala (tudi »Koška«, imenovana po Kogu), 
ki je najvzhodnejši izrastek alpskega karavanškega gubanja, naj bi po 
Winklerju doživela prvo gubanje v predtortonski dobi, po Pleničarju 
pa naj bi bila osnova mlajše gube v tortonu dvignjena gruda (42, str. 63). 
Po mnenju obeh pa je bilo glavno gubanje pliocensko, od zgornjega 
panona do srede pliocena (48, 42, str. 68). Winkler poudarja, da je bilo 
glavno gubanje postpanonsko oziroma v starejši dakijski dobi (44), kar 
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potrjuje tudi priloženi profil antiklinale (glej skico 1 a!), kjer leže še 
kongerijske plasti konkordantno z zgornje tortonskimi, medtem ko šele 
neznatna diskordanca spodnjih rhomboidea skladov dopušča istočasnosi 
dviganja antiklinale. Z vrha temena so bili torej v celoti odneseni sar-
matski in spodnjepanonski skladi, ki so v območju iste antiklinale drugod 
150 + 800 m, to je okrog 900 m debeli, verjetno pa v dokajšnji meri še 
rhomboidea skladi, ki so v okolici 400—650 m debeli. 

Antiklinala danes v reliefu ni vidna in se gričevje neopazno dviga 
od vzhoda proti zahodu, tvorec tudi okrog Koga (327 m) zelo pogoste 
ostanke slemenskih nivojev v višinah okrog 300 m. 
* N 

Sp. Salovci Pftsiko. 

* soo <oo» woo looo m 

SI. 1 a (po Pleničarju, 42, str. 66) 
1 — spodnji torton, 2 srednji torton, 3 — zgornji torton, 4 — sarinat, 5 — 
kongerijski ostrakodni in kardijski laporji, 6 — spodnji del plasti rhomboidea 

Primer še mlajše intenzivne tektonike in erozije je antiklinala 
Gojla (slika lb) . Še srednjepaludinske plasti so na profilu konkor-
dantne z abichi skladi, do neke mere pa tudi še spodnje zgornje 
paludinske plasti. Guban j e se je torej pričelo po odložitvi srednje-
paludinskih skladov in so po tem času bili odneseni s temena anti-
klinale dolnji, srednji in eventualno spodnji gornji paludinski skladi, 
ki so ostali v bližini 200 + 100 + 300 m, to je 600m debeli (29, str. 461—462). 

Izredno debele paludinske plasti v hrvatskem Posavju pričajo 
o najmlajšem grezanju najjužnejšega dela Panonske kotline, dočim je 
zajela erozija nizko Podravje še znatno prej. Verjetno je tudi to vzrok, 
da so lahko na Slovenskem ugotavljali v višjih nivojih ostanke rečnih 
strug, po katerih je tekla voda proti severovzhodu, dokler je niso pre-
točili pritoki južnega porečja, ki se je tako povečalo na račun sever-
nejšega. Tako so na Goričkem pritoki Mure obglavili povirje Zale (49), 
pritoki Savinje so se zrinili preko nadaljevanja karavanškega gorovja 
na vzhod v porečje Drave (50); v Kamniških Alpah so sledovi, da se 
je porečje Savinje razširilo na račun dravskega, savsko pa na račun 
savinjskega (glej skico v 51, str. 33). Naravnost proti vzhodu tekočo 
Savinjo je Sava pretočila na jug; tudi sama je tekla prvotno severno 
od Krško-Brežiške kotline (28). 
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Na podlagi doslej navedenega je mogoče napraviti naslednje za-
ključke : 

1. Ob novih geoloških ugotovitvah na našem ozemlju in morfo-
loškem napredku v področju Vzhodnih Alp je vprašanje starosti pred-
kvartarnega reliefa na Slovenskem še bolj odprto. Verjetno so neogeni 
nivoji mlajši, kot se glase dosedanje trditve. To velja tako za visoko-
gorski svet,8 še bolj pa za sredogorski svet v panonskem porečju. 

SI. l b (po Ožegoviču, 29, str. 461) 
1 — abichi sloji, 2 — rhomboidea sloji, 3 — spodnji paludinski sloji, 4 — srednji 

paludinski sloji, 5, 6 gornji paludinski sloji 

2. Če so na našem ozemlju ohranjeni spodnjepliocenski nivoji 
(kot korelati prej za zgornji panon označevanih skladov, ki začenjajo 
v smislu novejših naziranj pliocen), so imeli že ob nastanku velike vi-
šinske razlike. Po izredno debelih srednje in zgornjepanonskih (po 
Paapu) odn. pontskih (po Stevanoviću) skladih v južnem delu Panonske 
kotline, je povsem verjetno, da so najvišji nivoji, ki so pri nas pogosto 
v dveh serijah z absolutnimi višinami med 2300 in 2500 m in med 
1900—2100 m, iz istega spodnjega pliocena. 

3. Nimamo izdelanih metod za povezovanje nivojev med visoko-
gorskim in sredogorskim svetom, da bi lahko na tej osnovi računali 
različno intenzivno tektonsko dviganje. 
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THE INTENSITY OF THE RECENT TRANSFORMATION AND THE AGE 
OF THE RELIEF IN SLOVENIA 

I v a n G a m s 

The author collected in the Table I the results of the measurements so far 
made of the disintergrated anorganic material carried by the Slovene rivers. 
The measurements included the quantity of the gravel carried by the rivers, 
and in the Karstic river Ljubljanica only the dissolved material. The compara-
tively high numbers for this corrosional material (180 tons of lime for 1 km2 

of the river system in one year) is explained by the author to be due to the 
considerable rain-falls falling over the Karst in the Inner Carniola (Notranjsko). 
The final column in the Table I shows the thickness of the sediments that would 
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be carried by the rivers in 13 million years if the intensity of the transportation 
of the material by the rivers would be the same as it is nowadays, that is in 
the period as the Post-Sarmatian epoch is considered to have been lasting. Since 
the measurements in no case comprise all the material carried by the rivers, 
so the author thinks that the Slovene rivers have in fact not carried much 
less material during the Post-Sarmatian period as the quantity given by the 
measurements. 

In the second part the author deals with the methods that have so far been 
used to determine a higher age for the Slovene relief as that which may be 
arrived at by the consideration of the present transportation of the material 
by the rivers. He finds the determination of the relief energy on basis of the 
coarseness of the simultaneously accumulated material and of the transgressions 
and regressions of the Pannonian Sea to be uncertain. He finds the least certain 
to be the method to connect the simultaneous levels and terraces according to 
their present dimensions. Since the author considers to be best to compare 
quantitatively the brought material with that carried away, so he collected in 
the Table II all the data about the thickness of the Post-Sarmatian sediments 
established in the naphta borings at Lendava and at Gojlo. He thinks this to be 
the average thickness of the Post-Sarmatian sedimentation in the low Croatian 
Posavje and Podravje and that this area of sedimentation is in comparison with 
the sphere of the simultaneous carrying away of the material in proportion 
2 : 3 pro area. 

So the author by two different ways came to the conclusion that the rivers 
have carried away during the Post-Sarmatian period from the Slovene relief 
in average a more than 1000 m thick cover of sediments. He therefore doubts 
that in Slovenia older levels than the Pannonian could be found. 

The unexpectedly strong tectonic and carrying away of the material during 
the Post-Sarmatian period have been shown by some profiles, two of whom 
are reproduced on the annexed sketch. 
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