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J u r i j K u n a v e r 

VISOKOGORSKI KRAS VZHODNIH JULIJSKIH 
IN KAMNIŠKIH ALP 

1. Julijske Alpe pričakujejo še sistematičnega raziskovan ia. ki bo 
imelo dognati podrobno morfogenetski razvoj pokrajine, proučiti v vsem 
obsegu sledove diluvialne poledenitve in naposled opisati in raztolma-
čiti kraške oblike ter jih primerjati s kraško morfologijo v drugih 
predelih. 

(Anton Melik: Morfologija in gospodarska izraba tal v Bohinju, 
Geografski vestnik 1927, str. 93.) 

2. Kako različen je apnenec v raznih klimatih po svoji odpornosti 
in kako različna je zato njegova vloga: medtem ko pri nas velikokrat 
ustvarja pust, skalnat kraški svet, so v sneženo hladnih področjih edino 
njegova tla pokrita z debelo prstjo ter bujno porastla s cv.etno travo. 

(S. Ilešič v poročilu o knjigi J. Corbela, Geografski vestnik 1959, 
str. 196.) 

Težko bi našel pr imernejše besede za uvod k temu prispevku 
o slovenskem visokogorskem krasu. Gre namreč za tisti ded sloven-
skega reliefa, ki j e bil deloma zaradi težje dostopnosti, deloma pa iz 
drugih vzrokov dos le j v drobnem proučen zelo skromno. V ostalem 
pa pomeni prav posebno vrsto kraškega površ ja , za katerega j e zna-
čilna množica različno mikro- in makro-reliefnih oblik, k i n a s t a j a j o 
v posebnih pogoj ih nivalnega gorskega podnebja v zmerno toplem 
podnebnem pasu. Zavedam se sicer, da bo s tem prispevkom proble-
matika našega visokogorskega krasa komaj dobro načeta; moj (namen 
j e sani,o predstaviti to površ je z vso problematiko ipogojev, v katerih 
nasta ja , kakor tudi podaiti sistematičen pregled do sedaj ugotovljenih 
visokogorskih kraških pojavov in oblik. 

A. UVOD IN OPREDELITEV PROBLEMA 

Pri proučevanj il in obravnavanju tega tipa reliefa j e bilo treba 
v marsičem orati ledino, sa j v s lovenski l iteraturi kras v alpskem 
svetu še ni podrobneje obravnavan. Vsi pisci in proučevavci sloven-
skega ailpskega sveta ga sicer večinoma omenja jo m naš te je jo neka j 
njegovih tipičnih oblik, vendar brez g lobl jega razmotrivanja o nji-
hovi s istematit i iin genezi. To tudi ni bil njihov namen. K l j u b temu 
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j e nekolika nenavadno, da j e geografsko oziroma geomorfološko ostal 
nezapažen in neobdelan ta tako samosvoji in zanimivi relief. Zato se 
j e . L i l o pr i proučevanju in o:b pr imer jan ju lastnih opazovanj mogoče 
nasloniti skoraj edino na tujo literaturo, predvsem avstri jsko, švicar-
sko, nemško in francosko. 

Visokogorski kras so med prvimi začeli raziskovati Avstri jci . Zelo 
j e zanimivo, da j e 'bilo prav naše osrednje ađps'ko pogor je eno izmed' 
prvih alpskih področij , k j e r so brile že zelo zgodaj «pisane nekatere 
visokogorske kraške obl ike iin sicer konte. To j e š tudi ja o geologi j i 
centralnih Jul i j sk ih Alp Car la Diener ja , ki j e izšla že leta 1884. (6) 
Lahko rečemo, d a j e Diener prvi, ki j e znanstveno odkril ta naš viisokri 
kraški svet in ga celo primerjal z drugimi, njemu znanimi podobnimi 
visokimi površji . Zapisal je , da zasluži gorska pokra j ina severno in 
severozahodno od Bohinjskega jezera še bo l j irne »kamenito moirje« 
kot Steinernes Meer mad Königssejem na Boreh tetsgadensk em. Ali pa, 
da so tako d iv j i škra pi j asti podi kot na Kom ni le še na Totes Gebirge 
v severni Avstri j i . Diener omenja tudi značilne velike k r a š k e kotanje 
— körnte s Pokl juke in « j ih nastanek povezuje iz velikimi prelomni-
cami. Od tega proučevavca da l j e se v smeri s istem atiziram j a in pro-
učevanja visokogorskega k r a s a ni istorilo mnogo več. Poudariti j e 
treba, da tudi nimamo pravilnega izrazoslovja za vso množico različ-
nih površinskih oblik, pri čemer se nit i na jbol j znani termini za 
žlebiče ter za škrap l je največkrat ne uporab l j a jo v pravem pomenu 
in ob pravem času. 

Zdii se nam razumljivo, da se j e proučevanje visokogorskega krasa 
•posebno močno razmahnilo pri naših severnih sosed tih in ima tam 
tudi na jda l j šo tradici jo. Severne apneniške Alpe so znane po ze'lo 
dobro ohranjenih ostankih mladoterciarnih ravnikov, katerih število 
ni majhno. Tudi na tamošnjih golih površinah so podobno kot v našem 
apneniškem visokogorju vladale od začetka holocena do danes tipične 
ni valne podnebne razmeire. Zato so tako na južnem kot tudi -na sever-
nem apneniškem obrobju Alp makro- iin milkro-reliefne kraške oblike 
povečini med seboj zelo podobne, če ne cel o povsem enake. To vrsto 
kra sa so na jpre j opisali in j o opredelili p rav na primeru dachstein-
skih visokih planot, pozne je pa so v tem pogledu postale poznam e 
tudi obsežne razgibane kraške površine gorskih predelov Totes Ge-
birge, Tennen- in Hagen-Gebirge, Steinernes Meer, Sengsen-Gebirge, 
I.aten-Gebirge, Raiiter Alm, Übergössen e Alm (Gottesacker Plateau), 
Hocbsehwab, Sohneealpe, Schneeberg din Rax. Mogoče j e skora j trditi, 
da imajo v Avstr i j i najratznovrsinejše pogoje za izoblikovanje takš-
nega gorskega krasa od najnižj ih do najviš j ih planot okrog ločnice 
večnega snega. N ik je r drug je tudi mi bilo tem problemom posvečenih 
toliko razprav kot p rav v Avstri j i . Poudarim naj še, da ima večji 
del raiziprav dvojni značaj : teoretičnemu delu največkrat s ledi jo še 
ugotovitve o posledicah kraških pojavov na ekonomsko ž iv l jen je v 
gorskih predelih; z drugimi besedami, premoč riva se, kako napredu-
joč i kraški proces « labi pedološke in vegetaci jske razmeire v pod-
ročjih alpske živinoreje v Severnih apneniških Alpah (2). 
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Ker so pojavi in 'problematika krasa Severnih apnemiških Alp 
našim zelo blizu, bi balo najprimerneje izkušnje, pridobljene v teh 
pokrajinah in sistemati ko tamošnjih visokogorskih kraških pojavov 
aplicirati na naše razmere. Kljuib veliki sorodnosti obeh področij pa 
zahteva vsako od njih vendar poselimo obdelavo zaradi razlik v geo-
morfološkem razvoju in zaradi nekaterih manj pomembnih razlik v 
klimi. Posebna naloga j e tudi ustrezno prenesti nekatere tu je termine 
v naš jezik. To delo nikakor ni dokončno opravljeno, kajt i mars ik je 
bomo morda še našli naša domača imena in izraze za razne površinske 
oblike, k i j im doslej nismo posvečali dovolj pozornosti. 

Sodobna geomorfologija se pri proučevanju površinskih pojavov 
močno naslanja, poleg drugih, na klimatski faktor. Pri nekaterih pro-
cesih j e ta faktor, kot opozarja jo najnovejše ugotovitve, posebno 
odločilen. In prav preoblikovalni procesi na krasu se z ozirom na 
klimatske spremembe oziroma razlike med posameznimi predeli močno 
razl ikujejo med seboj in seveda tudi spreminjajo. Naravna posledica 
različnih procesov so brez dvoma- tudi razlike v značaju, genezi in 
funkciji kraških oblik. Nekatere novejše študije poljskih, nemških, 
švicarskih, poisebno pa francoskih kraških geomorfologov pregledno 
prikazujejo in dokazujejo, kako se na apnenčevem substratu v raz-
nih podnebjih in raznih legah razvi ja jo precej svojske oblike in po-
javi . Tudi visokogorski kras lahko najdemo v tem novejšem sistemu 
klimatske morfologije. J. Corbel, ki sodi med na jbol j prodorne no-
vejše raziskovavce in pisce o kraški klimatski morfologiji, j e visoko-
gorski kras v našem pomenu besede označil kot kras, ki nasta ja v 
sneženem nivalnem podnebju in ki se razvi ja hitro in globoko (5). 
Takšne razmere so več ali manj skupne za skoraj vsa pogorja zmerno 
toplega pasu srednje- in zahodno-evropskega tipa, še posebno za Alpe. 

Ze dosedanja opazovanja naših alpskih kraških pojavov so po-
trdila, da v bistvenih potezah, to j e glede geneze in oblikovitosti, 
niso mnogo različni od tistih, ki nasta ja jo oziroma so se razvili v 
drugih alpskih pokrajinah. Toda prave enakovredne primerjave med 
našim in tujim visokogorskim krasom še ni mogoče podati. Naša pro-
učevanja t ra j a jo šele kratko dobo, pri čemer tudi še niso bila obiskana 
vsa področja tega tipa reliefa niti nliso bile izvršene sistematične 
kemične meritve. Na današnji stopnji razvoja klimatske geomorfo-
logije pa so se poleg klasičnih metod uveljavili prav eksaktnejši na-
čini konkretnih kemičnih in drugih meritev na terenu, z njimi vred 
pa tudi laboratorijski preizkusi. Z vsem tem žal pri nas še nismo dosti 
napredovali V zvezi z visokogorskim krasom bi balli silno dragoceni 
podatki o kemični aktivnosti atmosferske vode, še bol j pa primerjalni 
podatki o trdotah visokogorskih voda, oziroma o stopnjah korozije 
v različnih pogojih. To so nujni pogoji, katerih izpolnitev bo šele 
omogočila, da bomo v enakovrednih primerjavah govorili o našem 
alpskem k rasu, ki ni prav nič manj razvit in tipičen kot drugod. Na 
njem j e mogoče najti večino že drugod ugotovljenih oblik, poleg tega 
pa vsebuje celo nekatere prav svojstvene. Lahko trdimo, da imamo v 
Juli jskih in Kamniških Alpah številna izredno tipična in izrazita pod-
ročja, ki se po intenzivnosti, razvitosti iter raznovrstnosti površinskih 
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oblik lahko primerja jo s katerimkoli apnenčastim alpskim visoko-
gorskim svetom v Severnih apneniških ali Zahodnih Alpah. Zaradi 
več ali manj znanih tek tansko-geomorfoloških vzrokov so pri nas 
planote razvrščene tudi izredno lepo v različnih višinah. To j e situa-
cija, ki j e bila v mlajšem terciarju oziroma v kvartar ju kot nalašč 
za izoblikovanje tipičnih višinskih vegetacijskih pasov kakor tudi 
za izoblikovanje značilnih visokogorskih kraških con. Kraške oblike 
se namreč razl ikujejo med seboj tudi glede na nadmorsko lego in 
temu ustrezne različne pogoje nastanka. Comalnost visokogorskega 
krasa j e tesno povezana z geomorfološkim razvojem vsakega apni-
škega alpskega področja predvsem v mlajših geoloških dobah. Visoko-
gorski kras j e torej potrebno obravnavati v tesni povezanosti s kom-
pleksnim morfološkim razvojem gorskega reliefa, sa j se prav na tej 
vrsti površinskih oblik lahko lepo opaizujejo učinki sedanjih, kakor 
tudi nekdanjih klimatskih razmer, ker so se le-te mars ik je ohranile 
do danes. Ker vseh problemov visokogorskega krasa še ni bilo mogoče 
z usi pehom rešiti, naj bo ta prispevek le začetni korak na poti k njihovi 
rešitvi. Sa j se nam odpira v prihodujositi tudi velika naloga, da pro-
učimo kras v višjih nadmorskih višinah na vsem jugoslovanskem 
ozemlju. Tu se bodo prav gotovo pokazali še marsikateri zanimivi 
problemi, jugoslovanski kras pa bo tudi v tej vrsti kraških oblik 
postal primer idealnega kraškega področja v zmerno toplem pod-
li ehnem pasu. 

Če hočemo opredeliti pojem visokogorskega krasa, se moramo 
zavedati, da nastopa v toliko različnih variantah, kolikor različnih 
apneniških visokih planot j e v Alpah in drugod. Čeprav se zaradi po-
sebnosti lokailnih pogojev površinske oblike povsod več ali manj 
svojevrstno razvijajo, pa imajo vseeno v nasta janju in oblikovitosti 
skupne lastnosti, s pomočjo katerih jih, razvrščene v posamezne sku-
pine. lahko razlikujemo in primerjamo med seboj. Vse značilnosti in 
posebnosti visokogorskega krasa kot posebnega kraškega tipa lahko 
združimo in označimo v naslednji definiciji: visokogorski kras j e 
poseben tip kraškega površja, ki j e nastal na visokih uravnanih delih 
apnenčevih masivov, k jer so prirodno pomanjkanje vegetacije, goli 
apnenčev substrat in gorska nivalna klima zmerno toplega pasu po-
vzročili zelo intenziven in svojski razvoj ter nastanek nekaterih mikro-
in inakroreliefnih kraških oblik, ki so večinoma znane tudi iz krasa 
v nižjih nadmorskih višinah, a so tam večinoma sekundarnega po-
mena. To definicijo naj podkrepijo še nekatera konkretna dejstva. 

Za 'izhodišče pni karakteriziranju visokogorskega krasa lahko 
\zamemo v tem primeru naš Dinarski kras. Melik namreč pravi v Slo-
veniji (16, str. 186) v zvezi s krasom Juli jskih in Kamniških Alp tole: 
» Ги imamo vse, kar j e tipično za kras, samo pol ja manjkajo. Ponekod, 
zlasti v Bohinju, imamo predele, ki nas spominja jo na Dinarski kras, 
tako npr. med Vojami in Dolino Triglavskih jezeV. še bol j pa na 
Komni!« Res je, kras j e v naših Alpah, ki so pretežno iz apnenca, 
razvit v vsej popolnosti z velikim številom drobnih, predvsem kemično 
razjedenih oblik, kakor tudi z mnogimi vrtačami različnih velikosti 
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in oblik ter suhimi dolinami. Ze na (cm mestu j e potrebno še enkrat 
opozoriti, da v Alpah ne nastaja jo kraška polja. Razlike med tako 
imenovanim normalnim in visokogorskim krasom se izražajo še v 
drugih potezah. Tako j e velika reliefna energija visokih planot vzrok, 
da so površiuosko tekoče vode velika redkost. V Alpah ni pravih požiral-
nikov, panike v, bruha Inikov in drugih dokazov za vodoravni kraški vodni 
pretok. Vlogo kraških požiralnikov so tukaj prevzele številne razpoke 
kemičnega in mehaničnega nastanka. Navpični odtok vode s površja 
j e na površinah visokogorskega krasa izrazitejši, hitrejši in intenziv-
nejši kot na niže ležečem krasu. Pod površino tečejo vode nato z veli-
kim strmcem ter se zbirajo po razpokah v močnejše tokove, ki ob 
vznožju apnenčevih masivov bruhajo na dan v močnih kraških iz-
virih — kropah. V speleološke m ozi.ru so zato naše Alpe, vsa j v naj-
višjih legah, skoraj izključno področje navpičnih in zelo globokih 
brezen, kar so pokazala raziskovanja Društva za raziskovanje jam 
Slovenije na Malih in Velikih Podih pod Skuto v Kamniških Alpah, 
na Križkih podih in v neposredni okolici Triglava v Juli jskih Alpah. 
V tej zvezi bi tudi pričakovali sorodnosti med južno in severno apneni-
ško alpsko cono, l oda prav po speleološkom značaju se obe področji med 
seboj močno razlikujeta. Pri nas v Alpah še ni bila odkrita in raz-
iskana nobena obsežnejša vodoravna jama oziroma jamski sistem, 
medtem ko so take tvorbe v severni Avstriji in tudi v zahodnejših 
severnih apneniških pogorjih zelo pogost in znan pojav. Na j v ilustra-
cijo omenim le najbolj znane: Eisriesenwelt v Dachsteinu, Rieseneis-
höhle v Tennengebirge, Tantalova j ama v Hagengebirge, Hölloch v 
Verlorene Berge v švicarskem kantonu Schwyz itd. Te razlike izvirajo 
iz različnega geomoirfoiloškega razvoja, ki sta ga predvsem v pJioeenu 
doživljali obe apneniško alpski obrobji. Razvoj površinskih in glo-
binskih oblik v obdobjul po trajni pojedeni!vi j e v obeh primerih 
mnogo bolj podoben, ka j t i v Alpah so v tej dobi povsod vladali po-
dobnimi reliefni, klimatski in vegetacijski pogoji. Zato o sorodnosti 
med visokimi kraškimi področji v Alpah lahko govorimo le pri ob-
ravnavanju recentnih površinskih in globinskih kraških oblik. Te so 
zaradi relativne kratkotrajnosti razvoja večinoma majhnih dimenzij. 

Pri nadaljnjem karakteriziranju te vrste reliefa j e treba ugoto-
viti še druge elemente, po katerih razlikujemo visokogorski kras od 
nižjega dinarskega krasa. Za razvoj specifičnih reliefnih oblik j e v 
obeh primerih matični substrat isti, medtem ko v kemizmu vôdà in 
v procesih raztapl janja že nastopajo občutne razlike. Sorodnost vlada 
razen v osnovnem razvoju površja še v podobnosti pojavov, to j e v 
podobnosti nasta janja brezen, vrtač, gozdnih škrapelj , raznih koro-
zijskih izjeden in na goli skalnati podlagi (če ta v nižjem krasu ni 
rezultat antropogenih faktorjev), številne so tudi suhe doline, ostanki 
nekdanjega površinskega vodnega odtoka in. kakor že omenjeno, 
•močni kraški izviri ob vznožju. Vse druge oblike so specifične samo 
za visokogorski kras, oziroma nižji kras dinarskega tipa. V našem 
primeru gre za celo vrsto korozijskih izjedenin od žlebičev kot naj-
manjših in raznih vrst škrapelj do kotličev in velikih plitvih uval — 
kont. 
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SI. 1. Visokogorski kraški plato Velikih Podov pod Skuto. Pogled s slemena 
proti Kalškemu Grebenu. (Foto avtor) 

Že za nizki kras j e znano, da so površinski kraški pojavi najizra-
zitejši na bo l j uiravnamih površinah. Se posebej pa to vel ja za visoko-
gorski kras, k j e r so ostanki miladoterciarnih ravnikov prav zaradi za-
kra sevan ja zelo dobro obranjeni in so bili po epirogenetskih gibanj ih 
dvignjeni v velike višine. Te nivoje oziroma uiravnave poleg tega med 
seboj večinoma loči jo s trmejš i odseki oziroma lomi. Posebno izrazita 
j e večinoma prepadna od reza nosi kraških plato jev proti nižjemu svetu, 
značilen p o j a v tako v Južnih kot tudi v Severnih apneniških Alpah, 
kar j e rezultat kombiniranega učinkovanja mladoteroiarne tektonike 
in poledenitvenih procesov. Tako so astro ločene od niž jega pa tudi 
od v i š jega sosedstva skora j vse naše alpske planote, posebno Komna. 
Kaninski , Krnski, Kr ižki in Trig lavski Podi v Ju l i j sk ih Alpah, v Kam-
niških p a Veliki iin Mali Podi pod Skuto, Kalce pod Kalškim Grebenom, 
Dolga njiva, Dleskovška planota itd. T a posebnost apneniških gorstev 
poostru j e reliefno izoliranost; visokogorski kra s se že samoi zaradi 
tega odraža kot poseben tip kraškega površ ja . 

Že iz doslej navedenega j e razvidno, da j e p o j a v visokogorskega 
krasa navezan na na jveč j e višine v naših Alpah, vsekakor do ločnice 
večnega snega (2500 do 2700 m). Nad to višino pri nas niti ni uravnav, 
poleg tega pa v tako visokih legah prenehajo korozi jski in prevlada jo 
mehanični denudaci j ski oziroma eksaraci j sk i procesi. Še natančneje 
j e mogoče določiti zgornjo mejo pravih kemičnih visokogorskih pro-
cesov z ozkim višinskim pasom p o v r š j a tik pod ločnico večnega snega, 
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k j e r začenja prevladovati mehanično razpadan je kamenine nad kemič-
nim topljenjem. 

Nekoliko bol j problematično j e omejevanje področij visokogor-
skega k r a s a na spodnji strani. Zanj j e sicer značilno, da nasta ja na 
večinoma popolnoma goli apnenčevi podlagi, k j e r so vplivi vegetaci je 
lokalno omejeni ali j ih sploh ni. Toda ostre žlebiče in druge korozi j-
ske površinske oblike, k i j ih iz jeda padavinska voda, najdemo v izobi-
l ju tudi drugod na dinarskem krasu, posebno v obmorskem pasu. Y tem 
primeru j e treba ponovno opozoriti na značaj prirodno golih visoko-
gorskih površin, medtem ko j e og o lei os t dinarskega krasa v precejšnj i 
meri posledica pretiranih umetnih človekovih posegov v prirodno 
ravnotežje. Visokogorski kras se razvi ja samo pod vplivom kemično 
aktivnih atmosferil i j , medtem ko se v nižjih legah atmosferska voda 
navzame iz prstene odeje še raznih humoiznih kislin, s čimer se njena 
aktivnost prece j poveča. To j e še ena pomembna razl ika med pogoji , 
v katerih nas ta ja visokogorski k r a s in razmerami na krasu, ki j e v 
naših klimatskih pogojih normalno poraščen z gozdom. Spodnjo mejo 
visokogorskega k r a s a j e pravzaprav težko določiti, ker so vsi prehodi 
počasni ali nejasni. Gire pač za podobne prehode kakor v vegetaciji . 
S a j tudi gozd na svoj i zgornji meji zaradi poslabšanja živl jenjskih 
pogojev degradira v prehodni pas ruš ja in alpskih pašnikov, k j e r se 
že p o j a v l j a j o gola skalnata t la in z njimi vred tipične visokogorske 
kra ške oblike. Zgornjo gozdno mejo, ki j e pri nas v višinah 1550 in 
1900 m, j e zato mogoče smatrati za spodnjo ločnico gorskega krasa 
(17, str. 36, 37, 38, 142, 143, 145). 

B. POGOJI IN RAZVOJ VISOKOGORSKEGA KRASA 

Ce oba osnovna elementa kraškega procesa, to j e apnenec in vodo, 
pr imer jamo med seboj , " je treba predvsem ugotoviti zelo različni vlogi, 
ki j o imata v tem procesu. Medtem ko se atmosferska voda n a nekem 
bol j ali manj obsežnem področju p o j a v l j a povsod istočasno in v ena-
kih množinah, čeprav neredno, pa j e kamenina izpostavl jena atmosfe-
r i l i jam v neštetih različnih legah z različnimi kemičnimi in fizikal-
nimi lastnostmi. Zato ni mogoče govoriti o nekem idealnem tipu visoko-
gorskega kraškega reliefa, niti o naj lepši ali pa o najs labši razvitosti. 
Razvitost in znača j visokogorskega k ra sa oziroma bogastvo in izobli-
kovanost površinskih po javov j e povsod odvisna od lokalnih faktor jev , 
to j e od fizikalnih in kemičnih lastnostih apnenca, nadmorske višine, 
lege in izpostavljenosti površ ja , k l imatskega režima, vegetaci jskih 
razmer in končno tudi od antropogenih činiteljev. 

Med f i z i k a l n i m i l a s t n o s t m i a p n e n c a sta na jvažnejš i 
debelina plasti in značaj osnovne prepokanosti . Glavni začetki agens 
za zaikrasevanje so razpoke v apnencu. Od njih razvrstitve, velikosti 
in pogostnosti j e na jvečkrat odvisno., kakšna obllika se r azv i j a na 
nekem mestu (si. 2). L e na jmanj še korozi j ske izdolbine in žlebaste 
škrapl je , skratka vse tiste oblike, ki n a s t a j a j o zaradi učinkovanja 
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SI. 2. Primer navezanosti 
škrapljastih razpok na 
prelome. Cepin označuje 
smer nagiba zemljišča. 
(Foto avtor) 

malih vodnih tokov, ki tečejo po skalnati podlagi, se v glavnem raz-
v i j a jo neodvisno od razpokanosti kamenine. 

Čim bolj j e kamenina kompaktna in debelo skladovi ta, tem enako-
merneje se razvi ja j o kraške obl ike. Preveč 'močna prepokanost pa 
narobe povzroča, da se enakovredno uve l j av l j a mehanično prepere-
vanje, ki ruši koroizijsike oblike v ska lne razbitine in grušč. Razpoke 
jvotekajo v apnencu zelo pogosto vaporedno: takšne brahiklaze so 
lahko vzrok, da so žlebovi in zevi globokih škrape l j na jvečkrat pra-
vilno vzporedno izjedeni v skalno površino. Tudi sicer škrap l j e ne 
na s t a j a jo na apnencu kar brez reda. Vendar se večinoma poleg glavne 
smeri potekanja žlebov p o j a v l j a j o tudi po korozi j i in mehaničnem 
preperevanju razšir jene škrapi j a s i e poči in razpoke, ki so na glavno 
smer izjedene pravokotno ali postrani. Kr ižanja osnovnih kamenin-
skih razpok so na primer vzrok za nastanek večjih škrapl jast ih vod-
n jakov oziroma zametkov brezen. Na križanj ih večjih tektonskih raz-
pok nas ta ja jo tudi kotliči. T a k a mesta so primerna tudi za nastanek 
vrtač. Ob premočrtno potekajočih diaklazah in večjih prelomniških 
črtah tudi ni težko opazovati, kako lahko tam voda pronica v notra-
njost in v kako številnih podolgovatih kotličih, zasutih breznih in 
strmih vrtačah, nanizanih v eni vrsti, se izraža kraški proces (si. 3 
in 4). Osnovna razpokanost kamenine se zato vedno odraža v kraških 
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oblikah na ta ali oni način, nek je bolj , drugod manj močno. Kako 
pomembna j e tektonska predisponiramost za nastanek navpičnih in 
vodoravnih jamskih sistemov, pa j e danes splošno znano. 

V nekaterih primerih pospešuje jo zakrasevanje tudi leziike. Njihov 
vpliv prevlada takrat, kadar so plasti dovolj močno nagnjene, ko voda 
raz jeda kamenino poševno navzdol in ne navpično. V primeru verti-
kalnega položaja skladov prevzamejo leziike na sebe ves površinski 
odtok vode, vzporednost stikov med plastmi pa se odraža v zelo glo-
bokih vzporednih korozijskih razpokah. 

V obeh naših alpskih apneniških gorstvih j.e po visokih planotah 
mnogo nagnjenih apnenčevih plasti. Kako različne in zanimive so 
oblike, ki nas ta ja jo na njih. npr. lepi, neverjetno enakomerni, vzpo-
redno izjedeni žlebovi tako imenovanih žleba,stih škrapel j in drugih! 
Na nekem mestu v bližini bivaka na Malih Podlih pod Skuto j e voda 
izjedla ob leziki na dveh straneh odprto 15 do 20 cm enakomerno 
široko razpoko, ki j e s -Skladi vred nagnjena za okrog 35°. Zveza med 
zgornjim, površinskim skladom in naslednjim spodnjim j e enostavno 
prekinjena po širini in dolžini do 10 m. Na podoben način nas ta ja jo 
tudi znana »okna« v naših gorah: zato spada jo med pojave visoko-
gorskega krasa. 

SI. 3. Kotlići, vrtače in 
brezna nanizani ob močnem 
prelomu na Velikih Podih 
pod Skuto. (Foto avtor) 
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SI. 4. V kotliče in brezna 
razširjena razpoka na 
Malih Podih pod Skuto. 
(Foto avtor) 

Pri izoblikovanju kra škega površ j a mnogokrat soodloča tudi debe-
lina apnenčevih plasti, ki se spreminja med različnimi geološkimi 
stopnjami. Vpliv tega elementa j e tem pomembnejši , čim tanjši so 
skladi. Na tankih rdečkastih mal niskih apnencih v okolici V. in VJ. 
j ezera v Dolini Triglavskih jezer so se npr. škrapl jas t i žlebovi in 
druge vertikalne izjeden ine za jedle v globino ene do dveh površinskih 
plasti. Na globini približno 40 cm, k j e r j e prva lezika, pa se vertikalne 
korozi j ske razpok e razš i r j a jo v vodoravne izjedenine med površinsko 
in naslednjo plast jo . Površinska plast zaradi te vodoravne prevotl je-
nosti na mnogih mestih nima več prave podlage in se skalnato površ je 
razlaml ja v zaobl jene in čudno korozi jsko izoblikovane skalnate bloke 
(si. 5). Isto se ponovi pri naslednji globlj i leziki. Korozi j ske oblike, 
ki na s t a j a jo na takšni podlagi, zato niso tako tra jni pojavi . Povečano 
mehanično razpadanje v še višj ih legah ruši take plasti in korozi j ske 
oblike v oetrorobe skale in grušč. 

Vplivi različnega kemičnega im mehaničnega sestava apnencev na 
razvoj visokogorskih kraških po javov še niso do podrobnosti proučeni. 
Vsekakor so pomembni in j ih j e treba upoštevati predvsem zaradi 
teritorialnega spreminjan ja lastnosti kamenine. Podobno se menja-
vata še mehanični sestav in struktura kamenine. Vse te lastnosti se 
odraža jo v različni razpadi j i vosti in topljivosti apnenca. Različne pri-
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mesi in vložki povzročajo nepravilnosti v izoblikovanju obl ik : k ne-
normalno močnemu mehaničnemu preperevanju pripomore lahko tudi 
bol j g roba struktura kamenine, medtem ko se v čistejših anencih raz-
v i j a j o enakomernejše oblike zaradi enakomernejše in laž je topljivosti 
apnenca. 

Med najpomembnejšimi faktor j i sta p o l o ž a j s k l a d o v i n 
n a g n j e n o s t p o v r š j a . Posledice različne nagnjenosti se kaže jo 
predvsem v načinih zadrževanja in odtekanja padavin. Direktni vplivi 
različnih položajev so vidni v posameznih tipih visokogorskih korozij-
skih obl ik in sicer predvsem manjših. Nikakor ni vseeno, ali dežev-
nica odteka s površ ja hitro ali počasi. Še važnejše j e zadrževanje 
snega, ki lahko bl ižnjo okolico zelo dolgo zalaga s korozi j sko aktivno 
snežnico. S tem j e tesno povezana tudi pr i so jna in osojna lega. pri-
vetrna in odvetrna stran itd. V vdolbinah katerihkoli dimenzij se 
razumljivo nab i ra jo čez zimo večje količine enega kakor v viš j i oko-
lici. Zato pri nastanku in razvoju vrtač in kotličev vedno s pondarkom 
govorimo o pomembni vlogi velikih količin snega, k i se nabere jo v 
njih. 

Manjše visokogorske kra ške oblike do velikosti škrape l j bi bilo 
mogoče razdeliti v dve skupini z ozirom na značaj površ ja , na kate-
rem nasta ja jo . Žlebiči in žlebaste ali koritaste škrap l je ter še ne-
katere druge oblike n a s t a j a j o samo na različno nagnjenih, gladkih 
skalnih ploskvah. Za globoke — gravi tac i j ske škrapl je , kotliče, vrtače 
in brezna pa j e najprimernejš i raven svet, čeprav tudi položnejši bre-
govi niso brez njih. Visoke kraške uravnave so* v drobnem zelo vegast 
in razdrapan svet, k j e r ima v znača ju površ ja zelo važno vlogo po-

Sl. 5. Zaobljene škraplje in korozijske oblike v malmskih apnencih 
v Dolini Triglavskih jezer. (Foto avtor) 
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SI. 6. Mali Podi pod Skuto. V ozadju Turska gora in Planjava. (Foto avtor) 

ložaj apnenčevih skladov. Ponekod so popolnoma ravni in obl ikuje jo 
na površ ju dolge in ozke police ali lašte, ki se stopnjevito dv iga jo v 
viš j i svet. Na jpogos te je pa so skladi nagnjeni in so na površini iz-
oblikovani v ozke in dolge g ladke bregove, ki s e izklinijo kot ne-
kakšne »cneste« v strmo čelo skladov. Na nekaterih kra j ih j e videti, 
da j e takšna usmeritev plasti nekdaj odločala o smeri površinskega 
odtoka vode, posebno če so bili skladi nagnjeni tudi po osi. V nižjih 
legah, posebno na Lepi Komni, j e tako nastalo površje , ki ga sko-
raj v celoti se s tav l j a jo suhe doline, usmerjene proti Komarči, in 
vmesni nizki hrbti. Podobno oblikovanost povr š j a imajo Mali Podi 
pod Skuto, le da tam zaradi manjšega hidrografskega zaledja in viš je 
lege ni mogoče govoriti o nekdanjem močnejšem površinskem odtoku 
vode. Mali Podi so pirecej močno nagnjeni proti j u g u (si. 6). Valovito 
površje, ki ga us tvar ja jo plitve skalnate grape in nizki, toda ostri 
vmesni skladov ni grebeni, se na spodnjem robu prevesi v stene nad 
Žmavearji . Toda nniti Komna niti Mali Podi niso visokogorski svet, 
k jer bi bile samo nagnjene površine. Tudi na k ra j š e razdal je se po-
ložaj skladov lahko spreminja ali pa se njihov pomen spremeni za-
radi drugačne oblikovitosti j»ovršja. Zato j e razumljivo, da na skora j 
vsakem visokogorskem kraškem področju najdemo površinske oblike, 
kakršne na s t a j a jo na bol j ravnih kot tudi tiste, ki se r azv i j a jo na 
nagnjenih tleh. S tem pa ne trdimo, da povsod nastopajo vse kra ške 
oblike. 
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Visokogorski kras slovenskih Alp se j e razvil v glavnem na apnen-
cih srednje in zgornje triade. V Julijskih Alpah na splošno prevladu-
je jo gornjetriadni apnenci in dolomiti, in to predvsem debelo sklado-
viti ter kompaktni dachsteinski apnenec, ki je zaradi čistosti zel 
ugoden za razvoj kraškega procesa. Podobna j e geološka zgradba 
Kamniških Alp, k jer se nad temnim školjkovitim apnencem in dolo-
mitom vrstijo srednje- in gornjetriadni skladi, ki se v najvišjih pre-
delih končujejo s svetlim dachsteinskim apnencem (17, 21). 

Drugačno geološko zgradbo v nekoliko večjem obsegu ima le 
področje Doline Triglavskih jezer in sicer ód VI. do III. jezera. Prvo 
geološko različno področje j e zahodni rob Zlatenske plošče, to j e 
Jezersko pogorje, kjer prihajajo na dan čisti in malo skladoviti wetter-
steiinski apnenci. Še važnejši pa so že omenjeni rdečkasti in tudi siivi 
jurski apnenci, ki v ozkem pasu od VI. jezera po dolini navzgor se-
stavl ja jo podlago za zelo intenzivno razrezan in razjeden škrapljast 
visokogorski svet. Ta jurski apnenec, k i j e malmske starosti in so zain j 
značilni fosili amonitov Perisphinctes in Philoceras, ima v primeri z 
dachsteinskim in wettersteinskim precej tanjše plasti s povprečno de-
belino 50 do 75 cm. Jurski apnenec j e nagnjen v kotu 15° do 40° proti 
vzhodu; nekako na črti jezer izginja pod površino oziroma najprej 
pod obsežna melišča, nato pa pod nanj narinjeno Jezersko pogorje (22). 

Osnovni pri oblikovanju visokogorskega krasa so nadalje k l i -
ni a t s k i f a k t o r j i i il k e m i č n o u č i n k o v a n j e a t m o s f e r -
s k e v o d e v v i s o k o g o r j u . Med odločilnimi faktorji alpsko-
gorske klime nas zanimajo predvsem atmosferi! i j e v obeh glavnih obli-
kah, t ra janje snežne snežne odeje in temperaturne razmere. 

Naše Alpe. kot tudi ostalo alpsko gorsko pregrajo, označujejo kot 
mejo med mediteranskim in srednjeevropskim podnebjem (10, str. 241). 
Z aplikacijo Köppenove klimatske klasifikacije pa vidimo, da spada 
naš gorski svet glede razporeditve padavin v podrobnem v področje 
z modificiranim mediteranskim režimom, ki ima maksimum padavin 
jeseni, minimum pa pozimi (8, str. 55). Predvsem so pomembne zelo 
velike množine padavin, zaradi katerih označujemo tako gorsko klimo 
kot humidno-mivalno. Pri tem nastopajo razumljivo velike razlike za-
radi različne izpostavljenosti posameznih visokogorskih področij ozi-
roma obeh glavnih gorskih skupin. Kamniške Alpe dobivajo zaradi 
bolj odmaknjene lege od morja znatno manj padavin. Na Krvavcu so 
v opazovalnih letih 1955 in 1956 zabeležili le 1268 oziroma 1321 mm, 
kar pa j e verjetno prenizka vrednost zaradi vpliva močnih vetrov. 
Na Veliki planini j e postaja leta 1955 namerila 2056 mm, totalizator 
11a Velikih Podih pod Skuto pa je v prvem letu po postavitvi nabral 
kar 2329 mm. 

Precej večje so količine padavin v Juli jskih Alpah, posebno na 
jugozahodnem obrobju: v Ravnah 11a južnem vznožju Vogla pade 11a 
leto povprečno 2985 mm, 11a Komiii 3052 mm (opazovalna doba 1953 do 
1956), v Ukaneu še več in sicer 3112 mm. Kredarica j e v treh opazova-
nih letih od 1. avgusta 1954 do 31. ju l i ja 1957 zabeležila povprečno 
2140 mm. kar pa j e verjetno zopet precej prenizka količina (23). 
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Pomanjkanje kakršnihkoli natančnih m konkretnih podatkov za 
korozijsko jakost deževnice oziroma snežnice v naših gorah zaenkrat 
še ne dovoljuje nobenih zanesljivih trditev in primerjav. Začasno iz-
hodišče za domneve moire biti trditev Melika (16, str. 142), da j e smež-
nica zaradi večje množine CO2. ki j o Vsebuje , kemično aktivnejša od 
deževnice. To navedbo je mogoče podpreti z dejstvom, da se sneg 
lahko na vzame več CO2 iz zraka, zaradi bol j neposrednega in dal j -
šega stika z njim. Poleg tega odteka snežnica s površja počasneje od 
deževnice. Čim da l j časa se voda zadržuje na površini, tem več je 
možnosti, da se v tem času navzame maksimalne količine CO2 pri do-
ločeni temperaturi. To se lahko iz navedenih razlogov zgodi pre j pri 
snežnici kot pri deževnici. Y Švici so z merjenji ugotovili, da dosežejo 
pri zmernem topljenju snega in pri splošno nizki vodi kraški studenci 
na podnožju apnenčevih masivov okrog 10,5 trdotnih stopenj, pri vi-
soki vodi, ki j o povzročijo obilnejše deževne padavine, pa le 8,5 trdot-
nih stopenj (3). S tem bi deloma že bil dokazan veliki pomen snež-
nice pri raztapljanju apnenca; vendar moramo nujno dobiti v bližnji 
bodočnosti lastne podatke za jakost in značaj korozije v Južno apne-
niških Alpah. 

S pomočjo podatkov višinske simoptične meteorološke postaje na 
Kredarici (2515 m), ki dela od jeseni 1954. leta. ter meteoroloških po-
staj II. in III. reda na Kontni in ina Krvavcu, j e bilo ugotovljeno, da 
sestavl ja jo v višinah med 1500 in 2000 m snežne padavine eno tretjino 
do polovice vseh letnih padavin. Vse ostalo j e dež ali dež s snegom. 
Vsi znaki in meteorološki podatki pa kažejo, da pričnejo pri nas snežne 
padavine prevladovati v višinah nad 2000 m. Najpomembnejše pri tem 
odločujočem korozijskem činitelju j e njegovo dolgo zadrževanje v 
gorah v obliki snežišč na pobočjih in ravnih površinah ter še po-
sebno v konkavnih reliefnih oblikah. To zadrževanje t r a j a še precej 
da l j od dobe, v kateri padejo samo snežne padavine, in sicer tem dal j , 
čim viš ja j e lega. Povprečna doba tra janja sklenjene snežne odeje 
v visokih predelih Juli jskih in Kamniških Alp znaša 150 dni (7). Po 
računih E. Kossine pa t r a j a snežna odeja v višinah nad 1500 m 200 dni 
na leto, v višinah okrog 2000 m 260 dni, im v višinah 2400 do 2500 m 
okrog 520 dni na leto. Tako dolgega zadrževanja snežne odeje ne po-
vzročajo samio nižje temperature zraka, temveč v nemajhni meri ve-
like količine snega, katerega povprečna celotna debelina znaša na leto 
v Juli jskih Alpah 300 do 350 cm, v Kamniških Alpah 250 cm (12). V po-
sebno ugodnih in izpostavljenih legah na.Komni se nabere včasih 4 in 
5 m snega, vetrovi pa ga v kotanje in v višji svet okrog Triglava na-
nesejo še precej več (17, str. 143). 1. ma ja 1960 j e bilo nad srednjim 
Križkim jezerom na Križkih podih namerjemih čez 6 m snega. V viši-
nah od 1500 do 2400 m leži sneg najdal je v vrtačah, v kotličih in v 
breznih ter jih vse poletje enakomerno zalaga s snežnico. Zato se ni 
čuditi velikim globinam, ki j ih dosežejo ti pojavi. Sneg iz kotličev 
v višinah 2000 m in več večinoma sploh ne izgine, ampak se v njih 
zadržuje v obliki velikih snežno! edem i h čepov. 

V Kamniških Alpah je doba tra janja snežišč nekoliko kra j ša in 
sicer v najviš j ih legah okrog 2000 m približno 200 do 210 dni na leto. 
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Omenil sem že, da doslej v naših Alipah še niso bile izvršene siste-
matične meritve, ki naj bi ugotovile stopnjo in velikost korozije na 
različnih področjih in v različnih razmerah. Ker se tako ni mogoče 
opreti na avtentične lastne podatke o najosnovnejših značilnostih kra-
škega procesa v visokogorju, morajo nekatera teoretična vprašanja 
v zvezi z jakost jo in hitrostjo korozije začasno ostati še neobdelana. 
S temi problemi se v tujini intenzivno bavi jo že dolgo časa, vendar 
se zdi, da jih še niso povsem zadovoljivo rešili oziroma, d a oi njih. 
čeprav gre za eksaktne kemične metode, še ni povsem enotnega mne-
nja.. Že nekaj let lahko v literaturi zasledimo vedno bolj prevladu-
joče mnenje, da se z zniževanjem temperature zaradi večje sprejem-
ljivosti vode za CO2 povečuje njena sposobnost za topljenje apnenca 
(9, str. 184; 10, str. 189). Ugotovili pa so tudi, d a je korozijski proces pri 
nižjih temperaturah počasnejši in to pri znižanju za 20° dvakrat po-
časnejši. Zdi se, da se v atmosferskih vodah v višjih legah teže vzpo-
stavl ja ravnotežje med koncentracijo CO2 v vodi in v zraku. To ne-
gativno značilnost pa odtehtajo v Alpah velike količine padavin, pred-
vsem snežnih. Na jbo l j instruktivne podatke za primerjave med po-
sameznimi tipičnimi kraškimi področji glede jakosti korozije da je v 
svoji knj igi J. Corbel (5, str. 498). Od tam povzemam, da spada visoko-
gorski alpski kras z nivalno klimo v področje z najmočnejšo stopnjo 
korozije. Večja j e samo še v subpolarnem podnebju visoke Laponske. 
Na zahodnem Vercorsn v alpski Franciji , ki ima zelo eksponirano lego, 
se po Corbelovih navedbah z apnenčevega površ ja letno odstrani 240 
tisočink milimetra oziroma 240 mm v tisoč letih. Na Laponskem j e 
korozija še močnejša in znaša 250 do 400 tisočink milimetra letno. 
V zahodnih predelih Britanskega otočja znaša korozi ja 120 do 150 tiso-
čink milimetra, na našem krasu pa le 60. Ta avtor tudi navaja , da j e 
CaCOs šestkrat bol j raztopljiv pri 0° C kakor pri 40° C. Jasno je, da j e 
korozija v visokogorju najmočnejša v nekih določenih razmerah, ki 
so tem ugodnejše, čim večje so količine padavin. Toda tu j e še višina 
z zniževanjem zračne temperature. Zelo zanimivo bi bilo ugotoviti, 
v kateri višini j e korozija v visokogorju optimalna. Vercors kl jub 
svoji legi in alpskem značaju ne more biti področje, ki bi povsem 
ustrezalo za primerjavo z našimi. Ta apneniška planota, ki se dviga 
zahodno in jugozahodno od Grenobla. j e povprečno le 1500m visoka, 
torej precej nižja od našega alpskega sveta. V takšnih višinah so že 
možni vplivi vegetacije, pri čemer se nekoliko spremeni značaj visoko-
gorskega kraškega procesa. Ob razbit osti in razjede 11 osti površ ja v 
slovenskih Alpah ne dvomimo o visoki stopnji korozije. 

Ker pod pojmom visokogorskega krasa ne т а ш п е ш о samo golih 
skalnih podov, ampak tudi svet okrog drevesne in gozdne meje s pasom 
alpskih pašnikov, sta v teh legah tudi v e g e t a c i j a in p r s t po-
memba činitelja pri koroziji apnenca. Kot j e znano, preperelinska 
odeja na krasu odločilno vpliva na množino CO2 v pronicajoči vodi. 
Sproščanje CO2 povzročajo različni biokemični procesi, tem pa se pri-
družujejo pri korozijski aktivnosti še nekatere druge kisline. Morda 
so ti procesi visoko v gorah v prsti nekoliko ovirani, toda ne toliko, 
da se ne bi poznale močne razlike med kraškimi oblikami v zgornjem. 
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popolnoma golem in v spodnjem pasu visokogorskega krasa. Nj ihovo 
bistvo j e v tem, da direktno učinkovanje snežnice in deževnice na 
golo skalnato površino povzroča, kot že rečeno, ostrost in robat ost 
oblik. Ko pa se premaknemo v nižje predele, k j e r se med skalovjem, 
med škrapl jami in vrtačami zadržu je jo travnate r-uše ali pa ruševnati 
grmi, j e mogoče lepo opazovati, kako so v neposredni bližini takih 
vegetacijskih otokov vse korozi jsko izjedene kraške oblike bol j glad-
ke, zaobljene; nič več ni ostrih robov, vse profilile črte so lepo in 
gladko izpeljane (si. 7). V nižjih legah bi zato zaman iskali številnejše 
in občutl j ivejše man j še korozi jske oblike, razen na golih skladovnih 
čelih in skalnih blokih. V spodnjem pasu se torej poz na bol j ploskovno 
učinkovanje korozi j sko akt ivnejše vode, v višjih legah pa označimo 
korozi jo bolj kot selektivno in globinsko. 

Ko razpravl jamo o zakrasevanju v apneniškem gorovju, govorimo 
tudi o napredovanju oziroma nazadovanju kraškega procesa. Tu se 
kl imatska morfologi ja visokogorskega krasa na jbol j dotakne interesov 
planinskega gospodarstva. Iz Severnih apneniških Alp j e namreč znano, 
da se za opuščanje tamošnjih planin in pašnih področij v zadnjem 
stoletju iščejo vzroki na jpre j v begu z gora v dolino, ker j e planšar-
stvo na starih osnovah postalo nerentabilno, zatem pa tudi v poslab-
šanju pašnih površin na kraških tleh zaradi močnejšega odplakovanja 
prsti v notranjost. S tem so ponekod postala popolnoma gola nekda j 

SI. 7. Kotlića, izjeda v živ,o skalo po učinkovanju vegetacijske in prstne odeje 
(Spodnja Komna). (Foto avtor) 
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porastla tla. Še važnejše pri propadanju nekaterih planin j e bilo 
usihanje redkih studencev. 

Ni še popolnoma jasno, ali j e morda človek s pretiranim izkorišča-
njem tal kriv za intenzifikacijo zakrasevanja , ali pa j e le-ta posledica 
periodičnih kolebanj klime in geomorfoloških procesov. Pri nas še 
močno p r i m a n j k u j e zanesljivih podatkov, da bi lahko dovol j osvetlili 
obravnavani problem. 

C. VISOKOGORSKA KRAŠKA PODROČJA V SLOVENIJI 

Pri proučevanju visokogorskega krasa nais na jbo l j zanimajo čim-
bolj ravne ali le b lago nagnjene površine, ki v naših najviš j ih apneni-
ških gorah niso nič drugega kot ostanki mladoterciarnih ravnikov, 
razvrščenih po gorovju v različnih medsebojnih stopnjevitih legah. 
Pri obravnavanju pa pr ide jo v poštev le tisti nivoji, ki so nad gozdno 
mejo ali okrog nje . Kakor smo že navedli, zgornje meje naših večjih 
planot ni težko določiti, s a j jih nad ločnico tra jnega snega ni. Tež je 
j e s spodnjo mejo visokogorskega krasa oziroma planot, ki mu pri-
padajo. Točne meje sploh ni mogoče začrtati, ker j e prav drevesna 
in gozdna meja tisti prehodni pas v visokogorju, k jer se na jbol j po-
znajo močnejše klimatske spremembe s tem, da se ta meja znižuje 
ali pa ob ugodnejših pogojih prodira viš je v gorovje. Obenem z mejo 
se lahko selijo tudi kraške oblike, kot npr. med menjavanjem hladnih 
in toplejših dob v pleistocenu. Odraz prodiranja gozda in z njim vred 
prsti v višine so današn je zaobl jene š k r a p l j e na gozdni meji in tudi 
pod njo. Nekoč so nastale na goli skalnati površini in j ih j e po iz-
bol j šan ju klime več ali manj prekri la drevesna, grmičevnata in travna 
vegetacija. Najbol j š i primer za to so škrapi j aste površine v Dolini 
sedmerih Triglavskih jezer zahodno od V. in \ I. jezera. 

Iz dvomovr o spodnji mej i visokogorskega krasa nam pomaga jo 
konkretni primeri na planotah, ki j ih prištevamo med prava visoka 
kraška površ ja s pomočjo tehle kr i ter i jev : 

1. višina med 1500 in 2500 m, 
2. zadostni obseg in nagnjenost površja maksimalno do 20°. 
3. pripadnost k ravniku, 
4. povezanost oziroma odrezanost od višjih površi j , 
5. značaj in intenzivnost kraškega procesa ter oblik, . 
6. višinski položaj planot glede na gozdno mejo. 
Za na j s tare j še in na jv i š j e ostanke ravnikov v Jul i j skih in Kamni-

ških Alpah iz pozno mioeensike dobe ni težko reči. da pr ipada jo vsi 
visokogorskemu površ ju (2200 do 2400 m). Pliocenski nivoji so ohra-
njeni niže in sicer s e njihova višina manjša od zahoda proti vzhodu. 
Na zahodu so na jv i š j i (1600 do 1800 m), na vzhodu (1050 do 1250 m) 
najnižj i . 

V naše obravnavanje zaenkrat niso vkl jučene Z a h o d n e J u l i j -
s k e A l p e z velikim področjem visokogorskega krasa okrog Kanina. 
Kaninski podi so posebna, dovolj obsežna enota, vredni posebne ob-
delave in obravnave. 
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V V z h o d n i h J u l i j s k i h A l p a h pa spadajo v okvir visoko-
gorskega krasa tile ostanki najstarejšega površja razen najviš j ih gre-
benov. Najpre j so to Triglavski podi, ki s svojo drobno razgibanostjo 
in različno nagnjenostjo predstavl ja jo naše najviš je in na jbol j gole 
kraške planote (med 2400 in 2200 m). Kot prostrana terasa se razpro-
stirajo od Triglavskega ledenika preko najnižjega dela — Kotla nad 
Pragom — do razarane planote med Begun jskim vrhom (2459 m) in 
Dovškimi vratci t. j . Okrog Staničeve koče. Kraško površje se v močno 
vrtačastem svetu nadal ju je proti severovzhodu v Pekel (Zgornji Kot), 
na drugo stran pa med Begunjskim vrhom, Vrbanovo špico (2295 m) 
in Cniirom (2392 m). 

Manjši razmeroma ravni ostanki nekdanjega ravnika okrog Tri-
glava so še na južni strani okrog planinskega doma Planika ter na 
severozahodni strani okrog bivše italijanske kara vie Morbegno. Močno 
razgiban zakrasel svet se nadal ju je od Triglava proti Šmarjetni glavi 
in Doliču. K istemu nivoju prištevamo tudi prostrano planoto v viši-
nah od 2200 do 2450 m, ki se razprostira med zgornjim delom Doline 
Triglavskih jezer, Kanjavcem, zgornjo Velsko dolino, Skednjem (2323 
metrov), Ogradi (1967 m) in Planino v Lazu. 

Severni del tega visokega golega skalnatega sveta j e znano za-
kraselo razvodno področje — Hribarice, ki j ih s planoto južno od 
njih imenujemo Hribariški podi (17). Nagnjeni so proti jugu in tako 
razbiti, razjedeni in razriti zaradi glacialnega in kraškega delovanja, 
da j e to ena izmed naših najbol j divjih in pustih alpskih pokrajin. 
Hriba rice pa se po značaju kraških reliefnih oblik od južnih podov 
precej razlikujejo. 

Med nivoji, ki so za 200 do 400m nižji od prejšnjih, naj na jpre j 
omenimo terasi podobno Zgornjo Krmo. planoto južno od Rjavine, med 
Velikim in Malim Pšivcem (2049 in 1992 m) ter vzpetino Apnico (2017 m). 
Ni vo Zgornje Krme se na zgornji strani deloma nadal ju je v manjše 
zakraselo površje okrog prevala Konjska planina (2020m). Enake 
starosti in višine bi bilo tudi sedlo med Kanjavcem in Goriškim Ro-
bom oziroma najviš j i del Doline Triglavskih jezer. Kot terase ali 
krnice obda ja jo Komensko pogorje na jugovzhodni strani ne kdove-
ka j obsežni ostanki uravnav od Dola do Vogla (2348 m). To »o prav-
zaprav že najvišj i deli Gorenje Komne, k i so zaradi vodoravno leže-
čih plasti dachsteinskega apnenca izredno ravni in ozki jeziki viso-
kega kraškega sveta v višinah okrog 1850 m zahodno od doline Lopuč-
nice in pod Kalom (2001 m). Te uravnave se nadal ju je jo še t ja proti 
Lanževici in spremlja jo na jugu in vzhodu vse Spodnje Bohinjske 
goré. Ta višji planotaisti pas j e najobsežnejši vzhodno in jugovzhodno 
od Bogatina, posebno širok in vegast pa j e med Kukom (2085 m) in 
planino Govnjač (1502 m). Zadnjo širšo uravnavo pomeni kraški svet 
okrog planine Prvega Vogla in položnejša pobočja do vrha Bohinj-
skega grebena. 

Med na jv i š je mladoterciarne uravnave spada tudi ozki planotasti 
svet na vzhodni in severnovzhodni strani Krna z imenom »V Laštah« 
(si. 8). Sem spadajo tudi Križki podi in podi »Na Ruš ju« na obeh stra-
neh Križke stene. 
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SI. 8. Spodnji del Krnskih Podov z laštami v ozadju (v Laštah). (Foto avtor) 

V nas lednj i nižj i nivo prištevamo razen zakrasele zgornje Velske 
doline tudi na jveč j i del Doline Triglavskih jezer od VI. jezera na-
vzgor. Ta dolinski nivo j e ostro odrezan od lopučnlškega, k i j e 150m 
nižji. Vzhodno od Jezerskega pogor ja se širi s travno in rušnato vege-
taci jo ter v nižjih legah z gozdom porastla Fužinairska planota, ki j e 
na neštetih k r à j i h poglobljena z vrtačami in redkimi visokogorskimi 
u vaiami. 

Naslednje niž je uravnave in dolinski nivoj i so bili večinoma 
izoblikovani v spodnjem pliocenu. To so nižji deli Lepe Komne, suha 
dolina Lopučnice in p a Spodnja Komna. 

V zvezi z že omenjeno Fužinarsko planoto, znano po planinah in 
uvalah Ovčar i j i in Dednem pol ju, j e treba še povedati, d a njenih 
nižjih predelov k l jub njihovi močni zakraselosti in suhim dolinam ne 
prištevamo več k tipičnim visokogorsko kraškim planotam. Za takšna 
površ ja in še prostranejše planote Pokl juke in Jelovice bi morda 
ustrezal naziv »nivalni kras« , k i ga j e uvedel Corbel (4). 

Razen naštetih planot in nivojev j e v vzhodnih Jul i j skih Alpah 
še veliko število manjših krašk ih površin, k i j ih na tem mestu ni 
mogoče podrobneje opisovati. To so večinoma s škrapl jami razrezane 
ledeniške grbine oziroma živoskalne vzpetine na dnu nekaterih suhih 
dolin kot npr. pri planini Pol je (1530 m), v krnioi planine V Lazu, 
pri Mišel jski planini, okrog Velega po l j a in nižje planine Vrtače itd. 

V K a m n i š k i h A l p a h j e značilno, da so se uravnave zaradi 
posledic tektoni'ke in geomorfološkega r a z v o j a ohranile v veliki ve-
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čini samo na južni in jugo vzhod mi strani gorovja . Tudi skladi dachstein-
skega apnenca so povečini nagnjeni na jug , medtem ko se na severnih 
straneh glavnega grebena končuje jo v prepadnih stenah. 

Na j s tare j šega nastanka so planote južno od vrhov in grebenov 
Grintavca, Dolgega hrbta, Skute, Križa, Š ta je r ske lin Kran j ske Rinke, 
Turske gore ter Brane. To so predvsem Veliki in Mali Podi (si. 1 in 6). 
Vse ostale s tare jše uravnave so nižje od njih. Pomemben tak nivo so 
Dolge njive, južno od Kal škega Grebena. Sem s p a d a j o tudi manj še 
razkosane planotice okrog nekaterih kopastih in ploščatih vrhov v 
okolici Korošice: Beli vrh (1991 m), obsežna kra ška planota Vežica ali 
Vršiči južno od Korošice, uravnave vrha Deske (1972 m), Črnega vrha 
11934), planotasto sleme nad Moličko dolino (od 1800 do 2000 m) iin na-
zadnje razsežna Dleskovška planota, ki j e med uravnavami na vzhod-
nem obrobju Kamniških Alp največja . 

Izven gozdnega območja so še nekatere mla j še in nižje uravnave 
pa tudi dolinski nivoji, ki so močno zakraseli . To so na jpre j suhe do-
line okrog Korošice in Velikega vrha (2111 m). Posebno so izrazite 
med Dleskovcem in Velikim vrhom, med Desko in Belim vrhom ter 
iztočna podolja proti Vodolam in med Desko ter Vežico. 

Vzhodno od Kal škega Grebena se gorski relief po strmi stopnji 
uravna v nekoliko nagnjeni planoti Kalce v višinah med 1600 in 
1850m. Razen manjše gole nagnjene (površine južno od Rzenika 
(1833 m) j e to zadnja, na jn iž ja planota s tipičnimi lastnostmi visokega 
krasa v Kamniški Alpah (str. 60--62. 17, str. 42. 18, 19, 43, 52, 53. 54). 

Med tipična visokogorska področja Kamniških Alp ne prištevamo 
vel ike pliocenske uravnave na Veliki planini, ker j i m a n j k a večina 
najtipičnejših visokogorskih krašk ih oblik, čeprav so tudi tu vrtače 
in brezna pogost po jav . Verno tudi, da so današnj i pašniki nastali zelo 
ver jetno na račun gozda (17, str. 54). 

D. OPIS IN OZNAKA TIPIČNIH VISOKOGORSKIH KRAŠKIH OBLIK 

Po sistematski razdelitvi mikro- in makroreliefnih kraških oblik 
v tuj i literaturi (20) bi lahko razločevali: 

1. manjše kraške oblike in 
2. velike kraške pojave. 

Še bolj logična pa se zdi razdelitev na: 
1. visokogorske kraške po jave mla j šega nastanka itn 
2. visokogorske kraške po jave stare jšega nastanka. 

Precej ostra meja med obema skupinama j e upravičena glede na 
dolgotrajno stagnaci jo kraškega procesa v skora j vsem pleistoceni!, 
ko so bile dosledno uničene vse manjše in manj obstojne oblike. Dru-
ga razdelitev ustreza tudi v pogledu starih ostankov škrapel j , ki so 
se ohranili v nižjih legah, a spadajo po velikosti med manjše k r a š k e 
oblike. 
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i. Mlajše oblike 

a) Ena naj redkejših, popolnoma korozi j skih in obenem najmanj-
ših površinskih oblik so ž l e b i č i . Nj ihov nastanek j e vezan pred-
vsem na povsem golo skalnato površino, k j e r n e morejo priti do izraza 
vplivi dodatne og l j ikove kisline iz b l ižn jega humusa. Žlebiči so izred-
no drobna oblika, zelo občutl j iva za korozi j ske in druge izpremembe 
v okolici. Za zunanji videz kraškega povr š j a so ma lo pomembni. Na-
s t a j a j o le tam, kjer. so manjše skalne ploskve strano nagnjene ali celo 
navpične in k j e r more samo na tistem mestu padla deževnica ali odte-
kajoča snežnica dolbsti plitve in kra tke žlebiče. Taki k r a j i so npr. 
skladovna čela ali še pogosteje navpične razčlenjene stene podolgo-
vatih, ovalnih ali kako drugače izoblikovanih škrapel j . Predvsem j e 
pomembno, da na s t a j a jo žlebiči samo na gladki in nerazpokani kame-
nini. Nan je naletimo le redko, npr. n a Krnskih podih, na Osojnem 
kalu nad Lepo Komno, na Malih Podih in drugod. 

Y tej zvezi moram še opozoriti, da se j e dosle j ime žlebiči ali žle-
bič je uporabl ja lo za vse vrste škrapl jas t ih žlebov, ki nas ta ja jo na 
nagnjenih skalnih ,površinah. Ker j e ugotovljeno, da med posameznimi 
vrstami teh kraških oblik ini tako tesnih zvez in prehodov ter se po 
nastanku raz l ikuje jo med seboj , bomo uporabl ja l i za vsako izmed njih 
posebno ime. 

SI. 9. Polkrožne korozijske izjedenine pod Kalom (zgornji deli Lepe Komne). 
(Foto avtor) 
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b) Še redkejše, a toliko zanimivejše so tako zvane p o l k r o ž n e 
korozijske i z j e d e 11 i n e , ki se tudi po jav l j a jo izrecno le na neraz-
pokanem kompaktnem apnencu (si. 9). Doslej j ih sploh nismo poznali 
v naših gorah. Na jpre j so bile ugotovljene v Severnih apneniških 
Alpah; po jav l ja jo pa se tudi pri nas, zato lahko samo še enkrat pouda-
rim močno podobnost, predvsem med manjšimi površinskimi oblikami, 
ki so nastale na apnenca severnega in južnega obrobja Vzhodnih Alp. 
Najdba teh neobičajnih -plitvih korozijskih vdolbin z ravnini pol-
krožnim dnom in srpastim, dva ali več centimetrov visokim robom j e 
pomenila precejšnje presenečenje. Doslej sta sicer pri nas ugotovljeni 
samo dve skoraj ravni in gladki skalni površini, k j e r so nastale te 
izjedenine. Prva j e na zgornjih laštastih policah Osojnega Kala nad 
Lepo in Goirenjo Komino, druga pa na Križkih Podih, na položnih skla-
dih vzhodnosevernovzhodno nad Šplevtskim jezerom. V obeh primerih 
so skladi skoraj popolnoma vodoravni. Toda takšne oblike nasta ja jo 
na Dachsteinn tudi na nagnjenih skalnih površinah. Brez dvoma so 
eden redkih primerov horizontalne tendence v procesu kraške ero-
zije. V blago nagnjen skalni kvader, k i j e na robovih razrezan z glo-
bokimi škrapljami, j e oči vidno počasi pritekajoča voda, ki j e zasta ja la 
na nekaterih vodoravnih delih, s pomočjo svo je kemične aktivnosti 
izdolbla te izjedenine, ki so z odprto stranjo obrnjene v smeri njenega 
odtekanja. Vse niso enake, včasih niti po obliki, š e manj pa po dimen-
zijah. V povprečju dosežejo med koncem srpastih krakov velikost 10 
do 20 cm, na jveč ja širina oziroma polmer polkrožnega ravnega dna 
pa znaša približno 8 do 12cm. Na zgornji strani se te kotliće zaklju-
čujejo, kot že rečeno, z navpičnim, do 4 cm visokim polkrožniin oziro-
ma srpastim robom, ki se enakomerno znižuje na dve strani in iaklinii. 
Lahko so se izoblikovale posamič ali pa j ih j e več v isti višini, ena 
poleg druge, tako da oblikujejo rob večje ravne in gladke skalne 
površine. Če j e le-ta s takim korozijsko nastalim robom obdana 
od vseh strani, nastane p l i t v a in š i r o k a s k a l n a k o t l i ć a , 
v kateri se zelo dolgo zadržuje padavinska voda. Le-ta j e kemično 
aktivna; raztaplja apnenec na robovih dal je in širi obseg kotliće. 
Polikrožne izjedenine so se ponekod nanizale tudi v vrsti ena nad 
drugo in sestavl ja jo lahko nepravilno izoblikovan stopnjast žleb. 

Dva in več metrov široke plitve kotliće podobnega nastanka ter 
široke vodoravne gladke skalne ploskve se najdejo na kompaktnem 
apnencu visokogorskega krasa južno in jugozahodno od koče na Pre-
hodavcih ter Zadnje Lope (2097 m). V tem primeru preseneča neraz-
pokanost in nerazčlenjenost apneniške gmote na nekaterih kra j ih , 
medtem ko j e nekaj metrov vstran nastal v istih skladih globok in 
obsežen 'kotlić. 

c) Naslednja kraška oblika v naših apneniških gorah so ž l e b a -
s t e š k r a p l j e (si. 10). V nižjem krasu so redke, razen na več-
j ih razgaljenih skalnih površinah Dinarskega krasa, k j e r so bili zato 
dani pogoji. Tipične pa so za visokogorski kras, ker so za njihov na-
stanek potrebne popolnoma gole in gladke skalne ploskve, podobno 
kakor za že opisane manjše korozijske oblike. Za nastanek žlebastih 
škrapel j pa morajo biti te ploskve še nagnjene in sicer za 10 do 90°. 
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Predstav l ja jo j ih lahko skladovna čela, oziroma g ladke površine 
nagnjenih skladov. Ta mikroreliefna kra ška obl ika j e na eni strani 
'učinek kemične erozije, na dirugi pa pravzaprav učinek delovanja fluvi-
alne erozije. Deževnica ali še važnejša snežnica tečeta namreč v smeri 
na jveč jega nagiba in dolbeta v podlago vzporedne žlebove, ki so tem 
premočrtnejši, čim večji j e nagib im tem globlj i , čim več vode oiziroma 
čim d a l j e teče po njih. To ve l j a za vse številne različke teh škrapel j , 
ki se med seboj lahko razlikujejo tudi zaradi spremenjenih svojistev ka-
menine ali različnih leg. Primeri iz naših Alp so tudi pokazali , da se 
širina žlebov od vrha navzdol ne spreminja občutneje, pač p a so glo-
bine več je na spodnjem delu kot pr i vrhu. Globine so največkrat večje 
od širin. Razmer je med njimi pa se spreminja in j e zelo različno. 
Glavni vzrok za večje globine j e predvsem globinska korozi ja in ero-
z i ja po dnu tekoče vode, kar j e analogno mlademu normalnemu reliefu 
z globokimi in ozkimi dolinami. Razen takih primerov pa so nastali 
tudi drugi , k j e r s ta širina in globina lepo ipolkrožno oblikovanih žle-
bov enaki. Tudi pri obravnavanju žlebastih škrape l j j e treba ponovno 
poudariti, da bi zaman iskal i v sa j dve nagnjeni skalni ploskvi, na 
katerih bi nastala ista vrsta žlebastih škrapel j . Različne so predvsem 
oblike žlebov, na jpogoste j še pa značaj vmesnih reber. 

Vplivi prvotne razpokanosti sk ladov se kaže jo v tem, da so žlebovi 
ponekod prekinjeni s prečnimi razšir jenimi razpokami, ki so malone 

SÎ. 10. Žlebaste škraplje 
pri Planini Zadnji Vogel. 
(Foto avtor) 
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leden pojav na vseh podobnih kraških površinah. Žleb ob taki razpoki 
sicer preneha, toda v večini primerov se pod njo najprej nadaljuje, 
lo j e mogoče razložiti le tako, da po teh prečnih razpokah ne more 

odtekati v globino vsa voda, ki prihaja z vrha, ampak se j e velik del 
razliva čez rob v nadal jevanje žlebov (si. 10). Takšne globlje vrzeli 
v živi skali so zaradi ugodne lege mnogokrat sidrišča rastlin, ka j t i 
humus nastaja iz rastlinskih ostankov, ki so zašli v razpoko s pomočjo 
vetra in vode. Tako najdemo večkrat z debelo travnato rušo zapol-
njene žlebove in vrzeli tudi na večjii strmini; celo ruševnati grmi so 
zrasli na takšnih kraj ih (Zadnji Vogel, pod Krnskimi podi, Spodnja 
in Lepa Kotnima). 

Žlebaste škrapl je so zelo zanimiv in precej pogost pojav, posebno 
na Komini. Marsikje da je jo vtis, kot da v razvoju ne napredujejo več, 
temveč da se zaradi učinkovanja humusa im vegetacije pričenjajo 
na jpre j močno zaobljevat.i in tudi razpadati. Ponekod pa so očitno 
sredi razvoja z ostrimi robovi in neprekinjenimi žlebovi s polkrožnim 
profilom, kjer sta širina in globina enaki (.15 cm). Na nekem drugem 
mestu j e zopet globina žlebov enkrat večja (40 cm) od širine (20 cm). 
Nekaj metrov vstran pa se strmina skalne podlage poveča in žlebovi 
so ožj i in plitvejši. Globina in širina sta poleg ostalega mnogokrat 
odvisni tudi od obsega področja, od koder jima priteka voda. Vode pri-
teka več in bol j vztrajno, če j e površina večja in bolj poraščena ter 
obratno. To j e važen razlog za različne vrste žl ebasti h škrapel j na 
Kom ni in drugod. 

Primeri razpadajočih škrapelj so najpogostejši na severnem delu 
Kamne. Razen vegetacije in humusa ver j etno močno vpliva na proces 
njihovega razpadanja večja razpadljivost kamenine. Apnenec j e tu 
poln kalciinih vložkov in ponekod tako drobljiv, da že spominja na 
dolomitizirani apnenec. V primeri z južno stranjo Dol mikov j e sicer 
osnovna geološka zgradba v glavnem ista, z dolgimi in ostrimi plošča-
timi grebeni, na katerih severovzhodnih straneh, ki so položnejše, so 
se ponekod še ohranile žlebaste škrapl je. Vendar so to le redki ostanki 
na zgornjih delih pobočij, medtem ko so spodnji največkrat pokriti 
z gruščem, z razpadlimi bloki, ali pa so razpadlinski ostanki s sedaj 
hrapave gole skalne površine enostavno odneseni. Nič ni čudno, da 
j e zaradi večjih količin prepereliin ta del Kamne močneje poraščen. 
Po vzpetinah in pobočjih raste ruševje, \ dnu suhih dolin, vrtač in 
na položne j sem svetu pa uspeva trava, ki j e največjega pomena za 
živino s planine Na Kraju . Skalna pobočja osrednjega dela Lepe Komi-
ne da j e jo vtis, da so tu nedvomno po poledenitvi nastale na površju 
žlebaste škraplje, ki pa so danes zaradi prodiranja vegetacije in 
vplivov mehaničnega razpadanja v fazi uničenja in spreminjanja v 
grušč in preperelino. 

Od v s oh naštetih primerov pojavov žlebastih škrapel j lahko na-
štejem le najbol j karakteristične. Takšne so npr. škrapl je na strmih 
uglajenih skalnatih pobočjih ob poti s planine V Polju proti Krnu 
(si. 11). Opazimo jih lahko že od daleč, kajti razprostranjene so zelo na 
široko, tako da se zdi kot da bi bili bregovi enakomerno in drobno nagu-
bani. Presenetljiva j e enakomernost v olbliki in razvoju žlebov. Sko-
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raj geometrično natančno so žlebovi 15 cm široki, 10 cm globoki z 
vmesnimi, zaradi vplivov vegetaci je zaobljenimi in 10 cm širokimi 
rebri. Še bolj sredi razvoja so žlebaste škrap l j e na spodnj i sirani 
Krnskih podov na skladih, ki so nagnjeni za 20° proti vzhodu. Povr-
šine skladov so ozke in se s tav l j a jo tipično stopnjevito dviga joče se 
pobočje, ki ima domače ime »V Laštah«. Te nagnjene, popolnoma gole 
skalne police so v celoti razjedene z žlebastimi škrapl jami ; od daleč 
izgledajo kot poletna snežišča umazanega snega, na katerih nas ta ja jo 
v smeri strmca, tam k j e r j e odtok snežniice najmočnejši , črte najtem-
nejšega snega. 

Obsežne ploskve žlebastih škrapel j so še na številnih kra j ili Go-
renje Komne, ka j t i jur sk i in triadni apnenci so tam primerno nagnjeni 
za 15 do 40° proti vzhodu. Začenja jo se že ob šestem, petem in posebno 
ob četrtem jezeru, nato pa se nagnjena laštasta skalnata pobočja vzpe-
n ja jo t j a pod vrhove Ramenskega pogorja . Z žlebastimi škrapl jami 
razjedena gola skalnata pobočja so tudi tu od daleč podobna zapozne-
lim snežiščem sivo bele barve. Na jmarkantne j ša površina med njimi 
j e na severovzhodnih pobočj ih Debelega Lašta (1960 m). Snežnica in 
deževnica sta v to ogromno, enakomerno nagnjeno in popolnoma golo 
ploskev izdolbli takšno množico globokih in plitvih žlebov kot malo-
k j e drugod v naših Alpah. Dolga j e 250m, š iroka pa 150m. En meter 
globoki glavni dotočni žlebovi so talko veliki in dolgi, da se vidijo na 
dal javo. Po površini so razpostavl jeni lahko prece j skupa j ali p a 4 m 
daleč narazen. Od strani pritekajo mars ik je van je manjš i žlebovi, ki 

SI. 11. Žlebaste škraplje na gladkih pobočjih pod Krnskimi Podi. (Foto avtor) 
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j ih j e še več; njihovi profili v majhnem močno spominjajo na prave 
kan jonske doline z meandri v dnu. Med temi globljimi žlebovi pa j e 
površina drobno valovita in korodirana z neštetimi kratkimi in plitvi-
mi žlebovi, ki j ih med seboj dele ostra rebra z nosatimi odebelitvami. 
Vmesna rebra so večinoma razjedena z žlebiči. Celotno področje da je 
vtis najmočnejšega ploskovnega in globinskega korozijskega učinko-
vanja v'ode. 

V višjem svetu okrog Triglava žlebastih škrapel j ni. Pogostejše 
so le v zgornji Krmi na nagnjeni planoti pod Rjavino, pod Vemer jem 
pa so z njimi razjedene leden iške grbine. V manjši meri so žlebaste 
škrapl je vzporeden po jav z drugimi krajšimi oblikami na skalnih po-
licah med spodnjim in srednjim jezerom na Križkih podih. Zelo jasno 
in intenzivno izoblikovani so škrapl jast i žlebovi na strmejših pobočjih 
Ruš ja pod Križem (2409m). V sosedstva najbol j divjih globokih škra-
pelj , ki so navezane na različne razpoke, so se na ugodni podlagi raz-
vile prav take žlebaste škrapl je kot na Debelem Laštu. 

Na lepo izoblikovane, a že zaoblene žlebove naletimo ob poti iz 
Bivaka IV. v dolino Vrat v višini okrog 1750 m. Tam so nastali popol-
noma ravni in ozki žlebovi, ki segajo skoraj brez prekinitev več kot 
šest metrov od vrha navzdol. Tako izjedenim odlomom pravi Badjnra 
»Gubaste Stene«, kar j e upravičeno le takrat, kadar rebra med žlebovi 
niso ostra. Iz »L judske geografije« izvemo tudi, da so na podoben 
način izjedene viseče skalnate plošče v »Stenah« nad bohinjsko pla-
nino Suho. 

Iz Kamniških Alp poznamo neprimerno manj takih poševno leže-
čih homogenih skladovnih površin, k je r bi se na velikem prostoru 
izoblikovale te škrapl je . Visoka površja so tam precej manj obsežna 
in položaj skladov tudi ni tako primeren. V obliki kratkih premočrt-
nih žlebov so take škrapl je nastale na marsikaterem sklladovnem čelu, 
ne samo na najviš jem krasu Velikih in Malih Podov, ampak tudi na 
ostalih nižjih kraških planotah. Toda z žlebovi razrezane viseče plošče 
— laste — najdemo le na Malih in na Velikih Podih. Z žflebastmmi 
škrapljami j e značilno razjedena tudi okrogla stena Štruce, pa tudi 
nižja položnejša pobočja. Zelo zanimiv primer j e mogoče videti ob 
poti z Malih Podov čez Sleme na Velike Pode. Na velikem melišču se 
j e pod južno steno Skute nekoč ustavil ogromen skalnati blok, ki se 
j e odlomil nekje sredi med meliščem in vrhom. To se j e brez dvoma 
zgodilo v postglacialni dobi, kajt i zelo lepo j e mogoče videti, kako so 
se na nagnjeni površini skalnega bloka že pred odlomom razvili plitvi 
škrapljasti žlebovi. Na sedanjem mestu pa j e površina skalnatega 
bloka izpostavljena atmosfarilijam skora j z isto nagnjenostjo in z isto 
stranjo, le da j e zaradi padca obrnjena za 90e. V tem novem položaju 
so od odloma do danes nastali novi, nekoliko globlj i škrapljasti žle-
bovi, ki so pravokotni na starejše. 

Obravnavane kraške oblike očitno niso strogo vezane na določen 
ožji višinski pas, pač pa j ih v ugodnih legah najdemo v višinah od 
1500 do 2200 m. V teh kritičnih višinah pa se že izredno močno pozna 
součinkovanje mehaničnega razpadanja kamenine, ki povzroča, da 
nasta ja jo namesto gladkih, lepo izjedenih bol j ozki, razpokam podobni 
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neenakomerni žlebovi. Vmesna rebra so robata in ostra in od njih se 
kruši ploščat grušč. 

č) Najštevilnejše in najbol j razširjene so v naših Alpah g l o b o -
k e š k r a p l j e , k i so tipičen pojav visokogorskega krasa tudi v vseh 
drugih apneniških gorovjih Alp. Čeprav j e ta oblika že dolgo znana, 
imamo zanj o tudi domače ime, pa so težave z njegovim uporabljanjem. 
Doslej smo tako imenovali najrazličnejše vrste vertikalnega korozij-
skega iz jedanja žive skale. Podrobnejše razlikovanje v avstrijskih, 
nemških in švicarskih študijah pa nas sili k temu, da dodajamo imenu 
škrapl je še različne pridevke. Glede na to, da j e nastanek kraškega 
reliefa, torej tudi škrapel j , najtesneje povezan z osnovno tektonsko 
in poznejšo mehanično razpokanostjo apnenčevih skladov do različnih 
globin, j e zanje najprimernejše ime r a z p o k l i n s k e š k r a p l j e . 
Pre j uporabljani pridevek globoke ali prave škrapl je ne pojasnju je jo 
njihove glavne karakteristike. 

Razpoklinske škrapl je so vse navpične razpoke, ozke zevi in poči, 
skratka v globino v eni ali več smereh razrezana površina. Večinoma 
so korozijsko ali z mehaničnim preperevanjem razširjene brahiklaze 
in diaklaze (prvotne prepoke v živi skali), ki potekajo v globini veči-
noma pravokotno na sklade ali pa so kako drugače obrnjene. Sedanje 
omrežje 'škrapelj pa j e samo ponekod odraz prvotne razporeditve bra-
hiklaz, ka j t i poleg prevladujočih škrapljastih zevi se na skalni povr-
šini uvel javl ja jo tudi še stranski kra jš i ali dal jš i žlebovi, stene razpok 
pa so še posebej razjedene s celo vrsto žlebastih škrapel j . 

Za razpoklinske škrapl je j e predvsem značilno: 
1. da so na zgornjem robu podolgovate in ozke, eliptične in širše, 

ali pa so odprtine na površju okroglasto, pravokotno ali drugače iz-
oblikovane. Mnogokrat so škrapl jaste korozijske izjedenine razmetane 
po površju v obliki kratkih ovalnih ali elipsastih vrzeli; 

2. širina škrapljastih poči se običajno na najširšem delu gibl je 
med 10 do 50 cm, proti kra jem pa se zožujejo. Tudi v globino se ožijo 
v ozko razpoko, po kateri odteka voda. Še večkrat pa obdržijo ena-
komerno širino od zgornjega roba pa skoraj do dna, ki s e potem 
končuje koničasto, zaokroženo ali pa j e celo zasuto z gruščem ali 
humusom; 

5. najpogosteje dosežejo razpoklinske škrapl je globino enega 
metra, vendar j e to le povpreček, ker j e površje zelo intenzivno raz-
rezano. Posamezne, močno raizlomljene apnenčeve površine imajo celo 
do 5 m globoke ozke razpoke, ki požirajo vodo s površja. Taki primeri 
niso redki na Gorenji K omni ali na Velikih Podih pod Skuto in drugod; 

4. tam, k jer sta korozija in pretrtost kamenine povzročili gosto 
razjedeno in s številnimi zevmi preprežeuo površje, j e kompaktne 
skalne površine prav malo. Med škrapljami so se njeni ostanki ohra-
nili kot debelejše ali tanke vmesne stene z ravnim ali priostrenim 
vrhom (si. 12). Na na jbol j razrušenih škrapljastih poljih molijo v vi-
šino nekdanjega enotnega skalnega površ ja le še ostri koničasti skalni 
noži, k i jih po svoje ostri tudi mehanično razpadanje kamenin. V nižjih 
legah kraških planot, k je r se že opažajo vplivi vegetacije, se tudi pri 
razpokiimastih škrapljah zaoblijo vsi ostri robovi; 
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SI. 12. Razpoklinaste 
škraplje, navezane na 
prvotno razpokanost 
kamenine (Osojni Kal). 
(Foto avtor) 

5. značilnost obravnavanih škrape l j j e tudi, da so poleg kotličev 
najtipičnejša reliefna oblika visokogorskega krasa in tudi na jbo l j 
razširjena. Nas ta j a jo povsod v ravnem ali položnem svetu, k j e r j e 
apnenec normalno razpokan in prekrit s sklenjeno hnmožno oziroma 
vegetacijsko odejo : 

6. čeprav so te škrap l j e na jbol j razšir jena visokogorska k ra ška 
oblika, se v obliki sklenjenih, silno razjedenih in razbitih površin, ki 
j ; h imenujemo škrap l j a s ta polja, p o j a v l j a j o le v primernih legah na 
površinah, ki večinoma niso obsežne ter tudi ne zelo pogoste. Zato pa 
so razpoklinaste škrap l j e razprostranjene po kraškem površ ju sicer 
neenakomerno, pa vendar skora j na vsakem koraku. Posamezne raz-
š ir jene razpoke ali manjše ozke, s škrapl jami razrezane pasove opa-
zujemo lahko največkrat pod skladovnimi čeli oziroma pod kratkimi 
pobočji, k jer se nabira na jveč snega in odteka v skalno notranjost 
največ snežnice in deževnice; 

7. v različnih višinah med spodnjo in zgornjo mejo visokogor-
skega krasa sta korozi ja in preperevanje po moči učinkovanja na 
podlago v različnih medsebojnih odnosih. Posledice tega se kaže jo 
v znača ju posameznih škrapl jast ih površin. Kakor zavirata na spodnji 
mej i humus in vegetaci ja škrap l je v prvotnem razvoju, tako se proti 
zgornji meji poslabšajo razmere tudi za razpoki,inske škrapl je . Kon-
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kretiii primeri iz naših Alp kažejo na to, da so na najviš j ih škrapl ja-
stih površinah zevi in razpoke večinoma zelo grobe in robate, izrazito 
navezane na prvotno razpokanost kamenine; mnogokrat vsebujejo 
grušč. 

Z razpoklinskimi škrapljami so zelo razčlenjeni in razjedeni Krn-
ski podi, visokogorsko kraško površje okrog Staničeve koče, divji ter 
zapuščeni Hribariški podi in škrapi jasta pol ja ponekod na Križkih 
podih, predvsem vzhodno od Pogačnikovega doma. Med najhujše raz-
bita površja spadajo brez dvoma južna pobočja Rušja, k jer so med 
velikimi kotliči in žlebastimi škrapljami nagnjene površine ponekod 
popolnoma razpadle v pol ja ostrih, koničastih skalnih nožev. Osnovna 
smer škrapel j j e največkrat prečna na naklon skladov in površja. Po-
dobno razdrapano lice kaže tudi zgornji del Velikih Podov. Z Dol-
gega hrbta j e mogoče lepo opazovati prevladujočo smer velikih pre-
močrtnih tektonskih razpok (ZJZ — VSV), ki odločajo tudi o osnovni 
usmeritvi škrapel j . Na vse to omrežje velikih pa tudi prečnih manjših 
razpok so navezami poleg razpoklimskih škrapel j tudi zelo številni 
kotliči, brezna in skalnate vrtače. Na nekaterih manj razpokanih 
apnenčevih skladih so vertikalne izjedenine bol j korozijskega zna-
ča ja in plitvejše e l i p t i č n o oblikovane. 

d) M e a n d r s k e š k r a p l j e bi imenovali tiste žlebičaste škrap-
lje, ki so nastale na bol j položnih ploskvah in pri katerih žlebovi niso 
več premočrtni, pač pa se bol j ali manj v i juga jo navzdol. Meandrira-
nje j e tem močnejše, čim bol j horizontalno j e površje. Pogoj za njihov 
nastanek so, podobno kot za polk rož ne izjedenine, kompaktni apnen-
čevi skladi (2). V nekaterih primerih iz naših Alp (Lašte pod ,K^lom, 
Debeli Lašt) naletimo pri žlebovih meandrskih škrapel j celo na dvoj-
no dno; v dno vijočega se glavnega žleba so majhne količine obdobno 
tekoče vode izdolble še drugo precej manjšo strugo. Le-ta se neod-
visno od prvotnega zavi janja žleba navadno še bolj vijuga po njego-
vem dnu in tako nasta ja jo prave miniaturne erozijske terase z ujetimi 
meandri. Izraziti primeri meandrskih škrapel j so še na Prehodavcih, 
na Križkih podih ob poti proti zgornjemu jezeru in na vrhu skladov-
nih čel na Malih Podih pod Skuto. 

e) Z a o b l j e n e š k r a p l j e obravnavamo kot poseben pojav 
zaradi sprememb, ki so j ih doživljale v teku razvoja (si. 5). Že na 
avstrijskem in švicarskem visokogorskem krasu (2, 3) so ugotovili, da 
gre pri tej obliki za prave razpoklinske škraplje, katerih votle in 
izbokle oblike so bile zaobljene in oglajene pod vplivom vegetacije in 
humusa. Po pleistocenski poledenitvi se j e namreč s počasnim bolj-
sanjem klimatskih razmer v Alpah pomikala ločnica trajnega snega 
navzgor, tej pa j e sledilo nasta janje visokogorskih kraških «biik v 
vedno večjih višinah. Najniž ja pobočja in planotaste predele, k jer j e 
med izboljševanjem klime nastal goli škrapl jast i kras, sta prekrila 
vegetacija in humus. Zgornja meja, do katere se j e to zgodilo, j e da-
našnja zgornja gozdna meja, ki smo jo zaradi njene nestabilnosti in 
zelo pogostega pojava zaobljenih škrapel j še vključili v pas visoko-
gorskega krasa. Splošno ustalitev podnebja po pleistocenu pa sprem-
l j a jo še močnejša ali š ibkejša klimatska kolebanja, za katera j e med 
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drugim vegetaci ja zelo občutl j iva. Posledica tega so bi la manj ša ni-
žan ja in v i šanja gozdne oziroma vegetaci j ske meje. Vplivi teh izpre-
memb se mora jo poznati v oblikah in odnosih zaobljenih škrape l j do 
ustreznega rast l inja in prsti (si. 7). 

V Jul i j skih Alpah j e n e k a j zelo tipičnih, bo l j ali man j obsežnih 
škrapl jast ih pol j , ki j ih ses tavl ja jo samo zaobljene škrapl je , prera-
sceme večinoma z ruševjem, rododlendronovimi grmiči, travo a l i celo 
redkim macesnovim gozdom. Večinoma so v višinah med 1530 in 
1850 m. N a j v i š j e so zaobl jene škrap l je na Ruš j u nad Bivakom v višini 
1980 m. Današn je lice površin z zaobljenimi škrapl jami j e rezultat 
dolgotrajne prstne in vegetaci j ske odeje, k i v nižj ih legah še vedno 
t ra ja . N a mej i gozda pa so se š k r a p l j e ver jetno zaradi omenjenih 
klimatskih kolebanj pokazale izpod prsti, vegetaci ja pa j e ostala l e še 
v otokih ali p a j e sploh ni več. Včasih so globoki žlebovi zaobljenih 
škrape l j do polovice zapolnjeni s humusom. 

Na j več j e zaobljenih škrape l j v s rednjem delu Doline Triglavskih 
jezer okrog V. in VI. jezera , nato v dnu suhe doline Lopučnice, na 
ozkem hrbtu, k i veže Kal (2001 m) z Lanževico (2003 m) in na ledeniški 
grbini na planini Po l je pod.Krnom." Zaobljene škrap l je so ugotovl jene 
tudi na Fužinarskih planinah in to ob vstopu v krnico Planine v Lazu, 
d a l j e na ledeniško obrušenem svetu, ki zapira Velo Pol je in na skalni 
vzpetini pri razpadajočih vojaških zgradbah na planini Govnjač. Na j -
niže p a lahko opazimo te vrste škrape l j v koncu Mostniške doline tik 
pod prvim in na jv i š j im skokom. 

Iz vsega navedenega j e razvidno, da so zaobljene škrap l je samo-
stojna visokogorska k r a š k a oblika, ka j t i odločujoča činitelja, prst in 
vegetacija, nista samo zgladila prvotnih ostrih krašk ih oblik, ampak 
sta j ih preoblikovala v oblike, ki so v mnogočem popolnoma nove. 

2. S tare j še oblike 

Za oblikovitosit visokogorskega rel iefa so s ta re j še in obenem več je 
kra ške oblike še važnejše od mlajših. 

a) V r t a č e so podobno kot na nižjem krasu tudi na slovenskem 
visokogorskem krasu najš tevi lnejša in na jbo l j razš ir jena več ja povr-
šinska oblika in to v vseh višinah. Toda višinske vrtače se v nekaterih 
važnih lastnostih vendar raz l ikuje jo od ostalih. Razl ike in značilnosti 
so tele: 

1. Visokogorske vrtače nas ta ja jo v zelo ostrih podnebnih razme-
rah, k j e r j e dolgo t r a j a j o č i sneg eden izmed glavnih činiteljev v nji-
hovem razvoju. 

* Po pripovedovanju sirarja na planini Polje so bili okolica planine in 
ledeniška grbina (1540 m) ter laštasta pobočja Krna daleč navzgor porastla 
z macesnovim gozdom še pred približno 200 leti. Gozd, v katerem se je zare-
dilo mnogo volkov, so zaradi paše koza iztrebili s požigom. S tem se je poži-
vila erozija na strmih kraških pobočjih in pozneje se je zarastlo mnogo 
manj macesnov. Še te je med obema vojnama italijansko vojaštvo posekalo. 
Resničnosti teh navedb ni mogoče preveriti. Vsekakor je verjetno, da je 
vegetacijo tudi na omenjeni grbini doletela podobna usoda; zaobljene škrap-
lje so se tako razgalile na umeten način. 
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SI. 13. Velike vrtače okrog Staničeve koče. (Foto avtor) 

2. Na osnovi opazovanja vrtač v Ju l i j sk ih Alpah je mogoče pod-
preti iin še okrepiti ugotovitve Lehmanna in Kriega, da se vrtače raz-
v i j a j o v pravi l i j akas t i obliki tudi na golih, slabo ali sploh nepora-
šeenih apnenčevih površinah, k i pa so prekr i te s tanjšo ali debelejšo 
gruščnato odejo (14, 12). Za nastanek vrtač torej ni nujno potrebna 
gozdna oziroma prstna odeja, kot to z a t r j u j e j o nekateri, teanveč sta 
lahko glavna posred ova vca za odtok vode v na jn iž j i točki na dnu tudi 
gruiščnata preperelina in vsakoletni snežni čok. Samo tako j e mogoče, 
da so na nekaterih na jv i š j ih kraških površinah vrtače, ki so sicer 
zelo grobo gruščnate in skalnate ter nepravilnih obrisov, toda k l jub 
temu l i jakaste , tako pogost po jav . 

3. Zaradi površinske razpokanosti in razdrobljenosti j e največ 
možnosti za nastanek višinskih vrtač v dnu suhih dolin, v večjih za-
krasel ih podoljih, v krnicah, na položnejših pobočjih, ki so prekri ta 
s preperelino in drugod. Nahaja l i šča vrtač so skra tka lahko vse tiste 
ravne ali valovite visoke kraške planote, k j e r j e pretrtost kamenine 
tolikšna, da s pomočjo mehaničnega preperevanja nas ta ja na površ ju 
obilo grušča. Vrtače lahko opazimo tudi v otokih morenskega gradiva , 
kot npr. v Dolini Triglavskih jezer med IV. in VI. jezerom. V številnih 
primerih so poleg tega visokogorske vrtače lahko vzporeden po jav 
s kotlići. 

4. Tudi pr i nas so vrtače različno velike, v čemer se verjetno 
izraža njihova različna starost. Po velikosti in po -starosti bi lahko 
razlikovali v glavnem dva tipa: velike vrtače, katerih širina preseže 
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približno 15 m, in vrtače, ki so ožje o<l 15 m. Večje, ki so lahko tudi 
do 120 m široke, so redkejše ; mnogo več j e majhnih, enakomerno l i ja-
kastih ali še pogosteje grobo gruščnatih iin nepravilnih skalnatih, vrta-
čnstih udrtin, navadno s premeri od 1 do 6 m. Medtem ko več j e vrtače 
lahko nastopajo posamič, so manjše na jvečkrat v skupinah. Za dolo-
čevanje njihove starosti j e še pomembnejše, da 'zelo pogosto naletimo 
na velike vrtače, na katerih dnu so se ugreznile manjše, recentne. 

Med naj tipične jše , samostojno se razvi ja joče vrtače spada jo 
20—40 m široke in do 15 m globoke velike vrtače v okolici Staničeve 
koče, nato plitvejše vrtačaste kotanje v dnu krnice Kotel nad Pragom, 
nekatere velike vrtače na severni s trani Bohinjskega grebena itd. (si. 
13). Za majhne recentne vrtačaste vdolbine p a so najbol j š i primeri 
na začetku doline Dolniki pod Bogatinskinii vratci (1804m), nato na 
jugovzhodni strani Dovških vratc med Režjo in Rjavino: na površini 
z obsegom 15 X 7 m j e voda tam poglobila 10 majhnih vrtač (širina 
1,5 m, globina 0,5 m, si. 14). Vse polno j e recentnih vrtač v gruščnatih 
tleh vrh Križke stene in ob poti na Rušje . Tu j e prehod iz nižjih kom-
paktnih, korozi j sko razjedenih površin v višje, z gruščem prekrite 
vrtačaste in koiličaste predele. Podoben prehod iz škrapl jast ih lašt v 
položna pobočja, razgibalna z večjimi vrtačami .(10 do 15 m), j e mogoče 
opaziti vzhodno od Pogačnikovega doma pod Vratci. 

Najzanimivejše med vrtačami so velike okrogle ali podolgovate 
l i j akaste kotanje z majhnimi vrtača,stimi vdolbinami na dnu. Precej 
j e primerov, ki vzbu ja jo posebno pozornost zaradi velikih dimenzij 

SI. 14. Recentne vrteče na Dovških Vratcih. (Foto avtor) 

1 2 6 



Visokogorski kras 

in velikega števila teh vdolbin. Na Lepi Komini, na poli s Planine 
Na Kra ju na Poljano (1613 111), j e maj lepši primer velika podolgovata 
vrtača, k i j e 50m dolga in 30m široka ter ima na dnu 16 majhnih 
plitvih vrtač. Drug tak primer so Hribar,ice. ki kot najviš j i del prasta-
rega suhega podolja predstavl ja jo plitvo konkavno skalnato, z grušč-
nato razpadi ino pokrito planoto. Konkavnost tvorijo pravzaprav v pla-
noto ugreznjene podolgovate in plitve kotanje, ki so še posebej 
poglobljene z 1 do 2 metra širokimi sekundarnimi vrtačami. Drugih 
visokogorskih kraških oblik v teh višinah zaradi pretežno mehaničnega 
razpadanja sploh ni. 

Karakteristični primeri velikih vrtač z recentnimi manjšimi so še 
med Zelnarioo (2320 m) in Vršaki (2428 m), nato v obsežni suhi dolini 
na vzhodni strani Jezérskega pogorja, med Gamzovceni (2401 m) in 
Dolkovo Špico (2593 m) itd. V Kamniških Alpah spada med na jveč je 
takšne kraške kotanje vrtača južno od škrbine Turškega žleba. Ker 
j e bolj eliptične in plitve oblike, meri v dolžino okrog 120m, v širino 
90 m, toda v globino le 15 m. Dno pa j e poglobljeno s številnimi sekun-
darnimi vrtačami. Kar j e pri tej veliki kraški obliki še značilnejše, 
j e izrazita navezanost na veliki prelom, ki j e verjetno tudi vzrok za 
nastanek same škrbine in Turškega žleba severno pod njo. Izredno 
močno zakraselo in razbito površje j e še področje najnižjih teras in 
uravnav Velikih Podov v zaledju pomola Kogla (2094m): tam se v 
naj intenzivnejši obliki po jav l ja jo domala vsi bistvenejši visokogorski 
kraški pojavi. Zdi se, da so lastnosti apnenca in velike množine snega 
vzrok za hitro napredovanje kraškega procesa v tem predelu. S str-
mimi skalnatimi vrtačami in prepadnimi koitliči j e okrog 200 X 300m 
})ovrši,ne vrh Kogla tako razdTapane in prevrtane, da j o lahko primer-
jamo le z najhujšim kraisom na južnem obrobju Hribaric tuli kje na Di-
narskem gorstvu. Globoke in strme skalnate vrtače, ki so že močno 
podobne kotlićem, so do 10 m globoke, a niso širše od 20 m. Na tej 
majhni sedlasti uravnavi j e v dachsteinski apnenec izdolbenih mnogo 
majhnih in velikih vrtač in to tako na gosto, da so med njimi ostali 
le še ozki skalnati ali gruščnati hrbti. Razpadanje j e tako intenzivno, 
da dno nekaterih vrtač zapolnjujejo poleg grušča nagrmadeni skalni 
kosi, odlomljeni na zgornjem robu. Iz takega kaosa kraških udirtin j e 
mogoče razpoznati, da brez močne tektonske preirtosti m prelomov, 
ki so v višjih legah Velikih Podov tako dobro vidni, tudi tu ne bi bilo 
tako močnega zakrasevanja. 

b) K o t l i č e (si. 15) j e Melik označil kot najznačilnejšo kraško 
obliko v Juli jskih in Kamniških Alpah (16). Melikovo označbo j e mo-
goče brez oklevanja podpreti in še podrobneje označiti s trditvijo, da 
so kotliči tudi prav specifičen pojav za naše Alpe. O podobnih kraških 
oblikah namreč v doslej dostopnih tujih razpravah ni bilo nič jasno 
napisanega (4). 

Pojav kotličev naj osvetlijo tele ugotovitve: 
1. Pravi visokogorski kotliči se od vrtač razl ikuje jo predvsem 

v tem, da imajo' od zgornjega roba do dna navpične in gladke, lahko 
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SI. 15. Primer kotliča na Dovških vratcih. (Foto avtor) 

pa tudi razčlenjene steine. Ker izgledajo kot navpično v živo skalo 
pogreznjeni j a šk i , mnogokrat zelo spominja jo na vhode brezen. 

2. V nasprot ju z vrtačami j e za kotliće značilno, da se r azv i j a jo 
v bolj- kompaktnem, apnencu, ki ga prepreza jo na jvečkrat redkejš i 
prelomi. Čim močnejše, d a l j š e in g lobl je so bi le tektonske razpoke, 
tem več kotličev se j e nanizalo ob njih in tem bolj podolgovati iso. 
Eno najizrazitejš ih področij najtesnejše navezanosti kotličev na pre-
lome so Veliki Podi (si. 2). Ob posebno premočrtnih in široko prêt rtih 
prelommiških l inijah j e kraški proces povzročil ponekod nastanek ne-
kakšnih preloiinniških j a rkov , t. j . od 3 do 4 m širokih in zelo dolgih 
navpičnih vrzeli v živi skali z gruščnatim dnonn. Razen dolžine in ši-
rine imajo vse značilnosti kotličev, zato j ih tudi prištevamo mednje. 

3. Razen ozkih pravokotnih, eliptičnih in drugih podolgovatih 
oblik kotličev, k i imajo svoj izvor predvsem v obsežnejših razpokah, 
so pomembne tudi drugačne oblike, ki so j ih povzročila druga svojs tva 
kameninske osnove. Mnogo j e kotličev, ki so lahko pravilne pravokotne 
ali mnoigokotne oblike. N a j m a n j tako pogosti so tudi pravilni okrogli 
kotliči, izjedeni v homogene ali pa enakomerneje razpadajoče sklade 
apnenca. Pri nj ih so verjetno odločilno vplivala kr ižanja razpok in 
prelomov. Za okrogle obl ike kotličev j e mogoče brez pridržkov reči, 
da so rezultat enakomernega mehaničnega razpadanja , predvsem p a 
kemičnega raz tap l j an j a sten in dna s pomočjo snežnice, ki se v vse j 
topli letni dobi cedi iz snežnega zamaška. Snežni čep se poleti stopi 
do gruščnatega dna le v najpl i tve jš ih kotliči h. 
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4. Tudi kotliči niso vsi enakomerno veliki. Najmanjši , ki so često 
ugreznjeni v pretrt apnenec zagruščenih planot, so na jveč 4 m široki 
in 3 m globoki. 

Normalno pa imajo kotliči zgornje odprtine široke med 5 in 12 
metrov. Pravih globin zaradi snega dostikrat sploh ni mogoče ugoto-
viti. Vendar se j e v nekaterih primerih izkazalo, da globine redkokdaj 
presežejo širine. 

Mlade vrtače im kotliči se razvi je jo večinoma na istih površinah; 
v začetnem Stadiju razvoja se med seboj skora j ne razlikujejo. 

5. Kotliči se kot izrazita visokogorska oblika po javl ja jo v naših 
gorah večinoma nad višino 1700 m. Sežejo pa vse do višin, k j e r pre-
vladujoče mehanično preperevanje takšne oblike že pretirano zasipa 
z gruščem. 

6. V nekaterih primerih, ki so posebno pogosti na Velikih in 
Malih Podih, j e kotliće težko razlikovati od zgornjih delov brezen. 
Najvažnejša lastnost, k i loči oba pojava, j e v tem, da j e razlika med 
širino vhoda in globino nekajkrat večja pri breznih kot pri kotličih. 
Enakomerno oglata ali okroglasta cevasta oblika kotličev z ravnim, 
največkrat gruščnatim dnom jih še bolj loči od zavitih, poševnih in 
stopnjema se spuščajoč ih ozkih brezen. 

7. Razen v že naštetih predelih, k jer so kotliči pogost pojav, j ih 
j e precej tudi na podih pod Prehodavci, k jer j e skalnato površje sicer 
razmeroma slabo razčlenjeno. Toda kotliči so velike, večinoma štiri-
oglate pravokotne vrzeli, ki se zaradi navezanosti na prelomnice vrsti-
jo vzporedno in zaporedno. 

Kotliči pravilnih okroglih ali vsa j zaokroženih oblik so pogosti 
na bolj homogenih skladih ponekod na Križkih podih, posebno v bli-
žini zgornjega jezera, nato na Rušju in v precejšnjem številu na Malih 
Podih pod Skuto. 

c) V spodnjem delu pasu visokogorskega krasa, v višinah zgornje 
gozdne meje in pod njo, j e na nekaterih srednje visokih planotah, kot 
npr. na Kamni, ma Fužinarski planoti, na Pokl juki ter na'Veliki pla-
nini nekaj prav v e l i k i h k r a š k i h k o t a n j , ki so že zelo po-
dobne manjšim uvalam z nižjega krasa (v premeru preko-150 m, z glo-
bino preko 50 m). Ponekod so izoblikovane kot plitvi, razširjeni deli 
suhih dolin (Govnjač, osrednji del Lepe Kontne), kot uvalam podobne 
globlje kraške kotanje (Dedno polje, planina Blato, planina na Kraju) 
ali kot vrtače ogromnih dimenzij, ki jih v Bohinju imenujejo konte 
(Medvedova konta na Pokljuki). 

Ne samo da so to največje kraške oblike v naših Alpah, ampak 
tudi njihov izvor j e v primeri z drugimi, manjšimi oblikami naj-
starejši. Gre za izrazito poiligenske oblike, pri katerih ni sodeloval 
samo kraški proces, pač pa so bile še izdatno poglobljene v pleisio-
cenu. Ker niso tipične oblike golega visokogorskega krasa, j ih ob tej 
priliki le na kratko omenjamo; kot zelo zanimive kraške površinske 
oblike pa zahtevajo še podrobnejše proučevanje. 
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E. STAROST NAJZNAČILNEJŠIH VISOKOGORSKIH KRAŠKIH OBLIK 

Glede starosti obravnavanih kraških oblik si prizadevamo pred-
vsem ugotoviti, ali izvirajo še izpred Jedene dobe, ali so rezultat kate-
rega izmed interglacialov, ali pa so se «razvile šele v holocenu. Ledena 
doba j e tudi za kraški relief v visokogorju zelo odločilno obdobje, ki 
j e povzročilo obsežne izpremembe. Glacialna in periglacialna geomor-
fologija nas uči, da j e zaradi močnega razpadanja površ ja in solifluk-
cije v periglacialnih področjih obstoj ali ohranitev manjših in manj 
odpornih kraških oblik v večini primerov popolnoma izključen. Še 
bol j razdiralno j e učinkovala ledeniška erozija, zaradi česar se niso 
mogle obdržati občutljivejše korozijske oblike, Vključno vse vrste 
škrapelj . Škrapl je so se zato začele razvijati šele po zadnjem umiku 
snežne ločnice in ledu v današnje višine (21). Na j ja sne j š i dokaz za to 
bi bile zaobljene škrapl je na ledeniških grbinah, torej na skalnih po-
vršinah, ki iso bile morda najbol j prizadete od ledu. 

Ker k l jub temu nekateri proučevavci škrapel j dopuščajo možnost, 
da so te oblike preživele vsaj zadnjo poledenitveno obdobje (3), na j 
v protidokaz in za razjasnitev raizmer v naših Alpah služi tale zani-
miva im instruktivna najdba. V Dolini Triglavskih jezer so poleti leta 
1956 pri povečevanju planinske koče potrebovali pesek iin gramoz. 
V ta namen so kopali v južni konec ozkega morenskega nasipa, ki j e 
ohranjen na desnem bregu izvirnega jezera Močivca. Morena, ki pre-
kriva precej položne sklade jurskega apnenca v obliki dolgega jezika, 
j e največ 3 m debela in porasla s travo. V zvezi z d iv je razrezanim 
skalnim površjem v okolici pre j ni vzbujala nikakršne pozornosti. 
V omenjenem poletju pa so s kopanjem prišli na robu po približno 
enem metru morene do gladke površine žive skale rdečkaste barve, 
ki j e zaradi poteka skladov in očividno zaradi delovanja ledu izobli-
kovana v ozke zaobljene police v smeri sever-jng. V nasprotju s ko-
maj tri metre oddaljenim podaljškom iste skalne površine, k i j e močno 
škrapi j asta, se j e ta v globini pod moreno ohranila od pleistocene, do 
danes popolnoma nedotaknjena. Na n j e j so še lepo opazne podolžne 
ledeniške raze, prav tako so tudi v moreni številni oraženei. Z moreno 
prekritega živoskalnega površ ja padavinska voda torej ni mogla koro-
zijsko načeti, kot j e to storila z vso bližnjo in daljno okolico. Zelo 
verjetno je, da j e morenska odeja prekrivala tudi širšo okolico petega 
in šestega jezera, a so jo različni denudacijski procesi odstranili. O tem 
pričajo nekateri skalnati oziroma eratični bloki, ki so raztreseni po 
površju iin niso iz jurskega apnenca. O postglacial ni starosti škrapel j 
v Dolini Triglavskih jezer na osnovi tako jasnega dokaza ni potrebno 
več dvomiti. To ugotovitev j e mogoče brez oklevanja razširiti tudi na 
ostala področja, k j e r se po jav l ja jo škraplje. 

Teže j e sklepati glede starosti pri vrtačah in kotličih, ki so s svo-
jimi večjimi dimenzijami starejše oblike od škrapelj . Zakrasevanje 
se j e na mladih terciarnih nivojih pričelo nedvomno že zelo zgodaj 
(18). Toda večje površinske kraške oblike izvirajo kvečjemu iz naj-
mlajšega pliocena. ko so bile visokogorske planote še dvignjene pri-
bližno v današnje višine in ko se j e površinski odtok vode skora j 
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v celoti prestavil v notranjost. Го bi bile nepravilne kraške k adu nje 
oziroma vrtačaste uvale v suhih dolinah in konte ina planotah. 

Še bol j kompleksen razvoj imajo velike vrtače v višj ih legah 
s sekundarnimi recentnitmi vrtačami v dmu. Za interglaeialno ali celo 
predpleistocensko starost sicer me govori jo nobeni konkretni znaki. 
Vendar bi za podobno starost govorile sekundarne recentne vrtače, k i 
so se verjetno začele razvi jat i že v dobi ponovnega reaktiviranja kra-
škega procesa po pleistocenu (14). Možno je , da so pri ohranitvi in 
razvoju velikih visokogorskih vrtač med ledenimi dobami sodelovala 
tudi takratna snežišča (14, str. 141). 
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HIGH MOUNTAIN KARST IN THE EASTERN PART OF THE JULIAN ALPS 
AND IN THE KAMNIK ALPS (NORTHWESTERN SLOVENIA) 

J u r i j K u n a v e r 

High mountain karst is the type of karst, being found in all limestone 
mountains of the temperated zone. These are mainly regions with a humid 
nival climate. A big quantity of moisture causes an intensive karstification 
of the limestone substratum. This kind of karst has first been observed in 
Austria; in the course of the past century it was throughly studied in the 
northern and western border of the Alps. 

High mountain karst has been ascertained the southern limestone Alps 
as well, mostly in the Julian and in the Kamnik Alps. Especially the East 
Julian Alps are a complex limestone massif with very numerous traces of 
later Tertiary peneplaines. In the regions of extensive and various levels an 
extremely strongly developed high mountain karst appeared; taking its 
intensity and high number of typical surface formations into consideration, 
it becomes similar to the relief of Dachstein, Totes Gebirge, Steinernes Meer 
etc. Already in 1884 geologist Diener compared the karst surfaces of the 
Triglav Mountains (Julian Alpes) with above mentioned ones. 

Since Slovenian limestone mountain areas and its karst phenomena have 
not been detailed studied up to the present time, the author, in 1958, pre-
pared the present work by studying the literature and by field work investi-
gations. The most important purpose of this work is to draw attention to 
numerous problems connected with the existence and development of high 
mountain karst in Slovenia. Furthermore, the author's task was to compare 
the respective areas in the Slovenian Alps with other similar areas in Europe. 

In the Julian and the Kamnik Alps the following conditions for the 
development of high mountain karst has been observed: 

(1) Geomorphological and tectonic development of these areas in later 
Tertiary caused the formation of a lot of differently high surfaces in lime-
stone massifs; these surfaces are gradually rising from the borders of the 
areas studied towards the highest regions. In the Julian Alps the surfaces 
are rising from the east towards the west or the northwest and reach their 
highest elevation around the highest summit — Triglav (2864 metres). The 
highest among these surfaces is the Triglav plateau, extending from 2200 to 
2400 metres. Its highest part is covered by the Triglav glasier, while on its 
lower border a 260 metres deep Triglav abyss has been found. 

In the Kamnik Alps the surfaces are not so extended, owing to the 
smaller compactness of the massif. The position of limestone strata, sloping 
mostly towards the south, is the reason why the majority of surfaces are 
to be found in the southern or southeastern part of the mountains. Among the 
highest surfaces there are the plateaus of Veliki Podi and Mali Podi below 
the Skuta summit, rising from 1950 to 2250 metres. 

(2) The limestone in the Slovenian Alps is mostly of middle and later 
Triassic age. In the Julian Alps the later Triassic limestones and dolomites 
are prevailing on the surface, furthermore concrete, thick stratumed and 
compact Dachstein limestones on which the karst process is especially inten-
sive, owing to its purity. It is similar in the Kamnik Alps, where light 
Dachstein limestone finishes the series of middle and latter Triassic strata, 
lying above the dark, shell-limed stone. For the karst process practicallv 
all rocks, compouding the surface of mountain ranges, have to be considered. 
The non-limestone strata of Paleozoic or Mezozoic age are so rare that they 
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not represent any serious obstacle to karst process. Jurassic and Wetterstein 
limestones in the Valley of Triglav lakes shows some different mechanical and 
chemical characteristics, since it is found in thiner strata. Jurassic limestone 
is the most wide spread non-Triassic rock with exception of Pleistocene and 
Holocene sediments. 

(3) In reality the surfaces represent a very rough and uneven landscape, 
formed by yarious positions of strata and previous geomorphological deve-
lopment with the influence of the pre-Pleistocene fluvial erosion, Pleistocene 
glaciation and the recent karst cycle. Thus there exist all possibilities for 
the water to drain in the vertical direction or in short surface streams, 
running over sloping rocky surfaces. 

(4) The basic crevassing of limestone strata is also in the Julian and 
the Kamnik Alps of decisive importance for the growth of surface- and 
depth-karst formations and phenomena. The plateaus show a confusion of 
lapies, channels, shasms and other smaller karst forms. 

(5) The intensive corrosion in the Slovenian Alps is due to rather 
abundant moisture. Especially the Julian Alps are exposed to moisture — 
till 3000 mm annualy in the soutwestern part, at the altitude of 1400 metres. 
Towards the east the quantity of moisture is gradually reduced. Much more 
intensive than the corrosion of rain-water is the corrosive influence of snow-
water. However, up to the moment, no exnerimental measurements of corro-
sion in the Slovenian high mountain karst regions have been carried out. 

The higher percentage of snow moisture in the whole quantity of 
moisture, the greater importance of snow-water in the karst process. The 
datas of some meteorological stations show that between 1500 and 2000 meters 
snow represents Vs—1/t of the annual quantity of moisture, while at the alti-
tudes exceeding 2000 meters snow moisture prevails. The average annual 
duration of snow-cov.er between 1500 and 2000 meters is 150—200 davs, at 
about 2000 metres 260 days and between 2000 and 2500 metres 320 days. So 
we approach to the snow-line which has been fixed in the Slovenian Alps 
at about 2700 metres. The average annual thickness of snow-cover comes to 
300—350 centimetres in the Julian Alps and 250 centimetres in the Kamnik 
Alps. However, local differences are considerable, owing to various surface 
configurations. Particulars on the subject have not been known as yet, but 
the thickness of snow-cover of 4, 5, 6 and more meters have often been ascer-
tained. In karst depressions large quantities of snow accumulate; the kotliči 
(to 15 meters deep steepsided sinks) are filled with snow and great dolinas 
are leveled with surroundings. At altitudes exceeding 2000 m, snow does not 
dissappear even in summer. 

(6) In spite of the scarcity of concrete particulars on the exstension 
and intensity of corrosion, we can state that in the southern limestone Alps 
karst process is very intensive, with a plenty of yarious surface forms. Un-
fortunately, no exact comparison could be carried out in this respect. Howe-
ver, the particulars on a thickness of limestone substratum, removed by 
corrosion from the Vercors high plateau in France during last 1000 years, 
as stated by J. Corbel in his book »Les Karsts«, seems to be very close to the 
conditions in the Slovenian Alps. 

(7) Also in many other high mountain regions of Yugoslavia, especially 
in the Dinaric mountains, the conditions for the development of high moun-
tain karst are to be found. But the differences between the lower, classical 
type of karst and the high mountain karst are more difficult to appoint 
because of the continuity of the karst surface. Generally, we cannot main-
tain that all karst surfaces, bordering upon lower regions, represent the type 
of high mountain karst, since for such a karst scarcity of vegetation and 
cold climate are typical, which both could be found only above the tree-line. 
We appoint therefore the upper frontier of the high mountain karst on the 
snow-line, while its lower border coincides with the tree-line. In this zone 
many fluctuations of forest and vegetation lines took place in post-Pleisto-
cene period, corresponding to the changes of climate conditions. 
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(8) In the zone of the tree-line and up to the extreme vegetation-line, 
the limestone substratum is partly, on bare rocky surfaces directly influ-
enced by atmospheric water and partly, on areas grown with vegetation, by 
more flattened corrosive effect of the water. In such cases karst surface 
features, especially smaller ones, are rounded off. Rounded-off lapies, formed 
in lower zones, are probably secondary formation. The proof thereof are 
the carved-out forms and lapies, nowadays frequently entirely filled with 
soil and grown with vegetation; the rounded-off ridges emerge out of the 
surface. The formation of such features can be explained only by the fact 
that the karst process started immediately after ice-retreat; in lower regions 
these features have been later covered by soils and vegetation which rounded-
off the corrosion brinks. Reside smaller corrosion forms — from channels to 
lapies — also larger relief features are frequent, such as dolinas, kotliči and 
shallow, but large karst depressions, named konte. 

Our systematic field work investigations showed for the high mountains 
karst of the Slovenian Alps the following typical relief forms: 

(a) T h i n c o r r o s i o n c h a n n e l s , appearing exclusively on com-
pact rocky substratum or on ridges between single channels (lapied channel, 
deep channel). 

(b) S p e c i a l c o r r o s i o n h e m i s p h e r i c a l c a r v i n g s have been 
ascertained in two places; their shape is quite similar to the carvings from 
Dachstein (fig. 9). 

(c) C h a n n e l l e d l a p i e s are frequent on sloping (10—90°) compact 
rockv ievels. Their depth and length variates in accordance with local condi-
tions (fig. 10). 

d) The most wide spread and famous high mountain karst forms are 
vertical gullies, reaching the depth of various sizes and named l a p i e s . 
Since they mostly follow basic fissures, we could call them more exactly 
f i s s u r e l a p i e s (fig. 11). Large areas dissected by such form (called 
also l a p i e s f i e l d s ) can be found everywhere in the Slovenian Alps. 
Special formation are fissure lapies of eliptic shape. 

(e) R o u n d e d - o f f l a p i e s can be found at the altitudes between 
1200 and 1980 m (fig. 5). 

(f) Among larger and aged high mountain karst features d o l i n a s 
(slov. »vrtače«) are the most numerous. They draw one's attention owing to 
their various sizes. The size of a dolina is a means for the evaluating of its 
age. In the Slovenian karst there are three different types of dolinas, but the 
largest ones do not belong to high mountain karst formations. For the other 
two types considerable differences in sizes are characteristical. The first 
one, appearing at all altitudes up to the snow-line, arc larger and of a higher 
age. Their breadth exceeds 15 meters (fig. 13). The other dolinas are smaller, 
but appearing more frequently (their diameter reaches 6 metres (fig. 14). They 
appear often on the bottoms of large dolinas. Therefore large dolinas are 
treated as primary and the smaller ones as secondary. 

(g) The steep-sided dolinas with vertical walls, called k o t l i č i , are 
the most typical formation of the Slovenian high mountain karst (fig. 2). No 
special literature treats any similar feature as yet. Kotliči are very similar 
to the upper parts of chasms, but they are more regularly shaped. Their 
diameter is the same throughout all their depth. Their openings can be of 
different shape (quadratic, right-angled or round-shaped). Kotliči are most 
frequent at fault lines and their crossings. Their breadth and their depth 
amounts to 12—15 metres. Their bottom is nearly flat and covered with scree; 
this is a difference from chasms. Kotliči are expressive high mountain karst 
feature and appear at the altitudes exceeding 1700 m. The question of their 
formation has not yet been studied enough, but in most cases they seem to 
be the result of vertical corrosive activity of atmospheric water, especially 
snow-water, on a compact rocky surface. 

So far as the age of high mountain karst formations, especially larger 
ones, in the Slovenian Alps is concerned, the problem has not been cleared 
up as yet. The larger dolinas are generally of higher age than lapies and 
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channels. However, we cannot precise when the formation of each kind of 
form we have studied above started up. Karst process began in Pliocene 
already; it would be therefore possible that large dolina s, which were not 
exposed to direct glacial erosion, appeared already in pre-Pleistocene or at 
least in the interglacial period. This supposition is proved by small, but 
numerous dolinas, appearing on the bottoms of large dolinas; these could 
appear in Holocene only. 

Determination of the age of lapies and other smaller corrosion forms is 
easier, since the investigation of periglacial phenomena proved that such 
formations were in the periglacial zone destroyed, if they previously existed. 
This is proved by an interesting discovery in the Valley of Triglav lakes: some 
metres away from a typical rocky »lapies field« a part of the sanie rocky 
surface has been found, which has been covered by moraine and therefore 
untouched by corrosion. 
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