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MORFOGENETSKE POTEZE GORIŠKEGA POLJA 

Uvod 

Goriško polje je prodna ravnina, ki jo je ustvarila kvartarna aku-
mulacija Soče med Gorami1 in Krasom. Y tem delu prečka Soča okoli 
10 km široko cono nagubanega eocenskega fliša; v njem je izdelala 
prostorno dolino in jo kasneje zapolnila z apniškim prodom in peskom. 

Goriško polje se začenja pri Solkanu, kjer izstopa Soča iz ozke 
apniške soteske Visokega krasa ter sega vse do Rubij, kjer reka ob 
severozahodnem robu Krasa zadene ponovno na apnence. Nasuto po-
vršje, ki je široko 3 do 4 km, obroblja skoraj v celoti flišno gri-
čevje. Edino na jugu se naslanja prodna akumulacija neposredno na 
apniško vznožje Krasa, med Ločnikom in Majnico pa je širši prehod 
v sklenjeno ravnino spodnje Soče oziroma Furlanske nižine. 

Soča teče danes ob vznožju flišnih Brd in pušča domala celotni 
»vršaj« na levi strani svojega toka. Ta stran ravnine je pravo Goriško 
polje. Oznaka je ljudska in še danes živa. Bolj pa so v rabi poimeno-
vanja za posamezne dele ravnine. V bistvu gre za dve taki enoti: 
severno od Gorice je Solkansko, južno od nje pa štandreško polje. 
Razen tega imajo svoja imena tudi še robni ravninski deli. Ob vznožju 
Brd je Pevmensko polje, na vzhodni strani pa se zvrstijo od severa 
proti jugu Sempetrsko, Vrtojbsko in Mirensko polje.2 

Državna meja, ki prečka to ravnino, pušča na naši strani le robne 
dele obravnavane pokrajine. Zato so se tudi naša proučevanja omejila 
predvsem na vzhodni, ožji del Goriškega polja.3 Za morfogenetsko tol-

1 S tem poimenujejo domačini višji svet, ki se začenja nad Solkanom. 
Glej tudi M. Kos (1956, 13) in A. Melik (i960, 391). 

2 Med domačini je močno razširjen tudi izraz »njive«; npr. Mirenske 
njive, odtod tudi številna ledinska imena Za njivami, Na njivah, Njive itd. 
V vsem obsegu Goriškega polja je vse polno še drugih zelo lepih slovenskih 
ledinskih imen: Rojce, Na Rojah, Stare Roje, V Sovodnji, Na Dobravcah, 
Na Livadi itd. 

3 Studija je bila zaključena 1964. leta. 
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mačenje bi bilo treba seveda poseči tudi onstran meje, kjer se zlasti 
ob Soči lepo razkriva sestava prodne akumulacije in so v ravnino vre-
zane terase. To vrzel smo skušali zmanjšati z zelo splošno avtopsijo in 
s posrednim zbiranjem podatkov ter z upoštevanjem dosedanjih študij. 
Zal pa je teh proučitev zelo malo in še te so večinoma starejše, podatki 
pa so zelo fragmentarni. 

Goriškega polja morfogenetsko namreč še niso proučili. Za dose-
danje geološke in geomorfološke študije, ki jih za Posočje ni malo, je 
namreč značilno, da imajo težišče v drugih delih Posočja izven flišnega 
pasu in omenjajo Goriško polje le mimogrede (Brückner 1909, Kossmat 
1916, Desio 1920, Winkler 1926, 1927, Melik 1956). Goriškemu polju je 
posvečena edino krajša Comelova študija (1926), pa še ta bolj s pedo-
loškega, manj z geomorfološkega vidka in same morfogeneze niti ne 
načenja. Pri tem izvzamemo seveda najstarejše študije, ki so le še 
historično zanimive (Bizzaro 1903, Gregorutti, Czoernig 1873 in 1876). 

Erozijska osnova Goriškega polja 

Goriško polje je izdelano v vipavski flišni sinklinali, ki je stisnjena 
med kraško3 antiklinalo na jugu ter narivno grudo Trnovskega gozda 
na severu (Kossmat 1909). Vse tri geološke enote potekajo v dinarski 
smeri in se razlikujejo tako po petrografski sestavi, kakor po tekton-
ski zgradbi in njeni dinamiki. Vse tri so tudi zelo izrazite in jasno 
opredeljene, kar se odraža tudi v njihovih morfoloških potezah. 

Flišno sinklinalo sestavlja znižano in v gričevje razrezano površje. 
Gruda Trnovskega gozda je visoko dvignjena in zakrasela planota, 
ki z živim robom in strmo reliefno stopnjo meji na nagubano flišno 
regijo. Kraška antiklinala je sicer nižja a zato nič manj markantna 
planota, ki z jasnim robom omejuje južno stran Goriškega polja. 

Medtem ko sta sosednji planoti sestavljeni iz apnencev, je vipav-
ska sinklinala iz mehkih eocenskih laporjev ter peščencev, ki i ih je 
orogenetski pritisk močno stisnil, nagubal in pognal kvišku. Pritisk 
s severa je bil tako močan, da je potisnil grudo Trnovskega gozda 
celo neposredno na fliš, tako da se obe geološki enoti stikata v obsež-
nem in morfološko zelo markantnem narivnem čelu. Orogenetski pri-
tisk na severni strani flišne proge ni bil enak ter je proti zahodu 
pojemal. Na severni strani Goriškega polja preide nariv namreč v pre-
vrnjeno gubo sabotinske antiklinale (Kossmat 1909, 1916), prehod pa 
spremljajo prečne prepoke, ki so bržkone odločale tudi o poteku 
Soške doline. 

Neenakomerni pritisk sosednjih apniških grud je povzročil, da so 
se mehke flišne plasti različno nagubale. Po geoloških proučevanjih 
v, zadnjem času ustreza struktura flišnega pasu bolj sinklinoriju kakor 
enostavni sinklinali (Buser 1963). 

3 Oznaka antiklinale po Trstu, ki je pravzaprav že izven nje, ni smi-
selna. Zato uporabljam zanjo raje izraz kraška antiklinala. 
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Vse tri geološke enote, Visoki Kras, flišni pas ter Kras, prečka 
Soča, ki je vsako od teh različno poglobila. Pri tem sta bili odločilnega 
pomena zlasti različna petrografska sestava in različna tektonska di-
namika. 

Medtem ko je v apniškem svetu nad Solkanom dolina ozka in glo-
boka, mogočen recentni apniški dol, se na flišu razširi in na široko 
odpre. Karakteristično je, da ostane soška dolina široka in akumula-
cijska tudi južno od flišnega pasu, kjer prečka kraško antiklinalo. To 
je nedvomno posledica tektonike, ki je s spuščanjem omogočila, da 
je Soča v apnencih izdelala najprej široko dolino in jo kasneje na 
debelo prekrila z naplavinami. Tako ustvarja Soča vtis, kakor da bi 
antiklinalo obšla. Toda po geološki sestavi Medejskega osamelca 
(Stäche 1891) je očitno, da Soča antiklinalo v celoti prečka. 

Zelo karakteristično je, da so na apniškem obrobju Goriškega 
polja sledovi stare hidrografske mreže, kjer so opuščene rečne doline na 
petrografski meji kratkomalo prekinjene. Posebno markantni sta Če-
povanska dolina in Dol med Skalnico ter Škabrijelom na severni ter 
Doberdobski dol na južni strani Goriškega polja. Suhe doline opozar-
jajo na precejšnje spremembe v starejši morfogenezi obravnavanega 
področja. V tej luči se kaže Goriško polje kot znižan, nepropustni 
vložek sredi apniškega reliefa, kot nekakšna prekinitev v genezi apni-
škega površja z ene in druge strani flišnega pasu. S tega vidika je 
Goriško polje svojevrstna reliefna oblika na stiku različno vododržne-
ga sveta. Ta karakteristika se je z nanosom propustnega apniškega pro-
da, odloženega na flišni osnovi, še okrepila. 

Goriško polje ni torej nič drugega, kakor Soška dolina, ki med 
Gorami in Krasom prečka flišni pas, toda tudi znotraj flišnega površja 
je povsem tuj element. Od flišne okolice se namreč ne razlikuje le po 
petrografski sestavi, temveč tudi po reliefnih in še bolj po hidroloških 
potezah. Te razlike so posebno očitne, ker je Soča flišno dolino zasula 
z ogromnimi množinami apniškega proda in peska, ki ju je nanosila 
iz gornjega in srednjega Posočja. Na Goriškem polju pa je Soča prvič 
naletela v večjem in sklenjenem obsegu na povsem drugačno kame-
ninsko podlago. 

Da je apniška akumulacija na Goriškem polju petrografsko tako 
tuja, je vzrok tudi v tem, da je skoraj v celoti prevladalo nasipavanje 
Soče in le na robu je nekaj malega flišne naplavine stranskih pritokov. 
Prodna akumulacija sega zato preko vsega flišnega pasu, od apnencev 
na severni strani do Krasa na njegovi južni strani, kar je, kot bomo 
spoznali, še posebnega pomena za hidrološke poteze Goriškega polja. 

S tem v zvezi je treba še posebej podčrtati, da Goriško polje ni 
vršaj, ki bi ga nasula Soča ob prehodu z gorovja v ravnino zaradi 
zmanjšanega strmca. Dokaz za to je dejstvo, da Soča ni akumulirala 
le na Goriškem polju, temveč tudi v apniški soteski nad Solkanom 
in prav tako tudi v območju kraške antiklinale. 

V genezi obravnavane pokrajine se jasno kažejo vplivi treh mor-
fogenetskih činiteljev: tektonske dinamike, petrografske sestave ter 
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klimatskih sprememb. Konsekventni tok Soče pa je povzročil, da se na 
Goriškem polju močno prepletajo tudi učinki s širšega sosedstva. 

Goriško polje s svojo apniško akumulacijo predstavlja potemta-
kem svojevrstni podaljšek sosednjega apniškega sveta na flišnih tleh. 
Prodno Goriško polje je npr. propustno in na njem razen osnovnega 
omrežja ni trajnih vodotokov. Voda gine neposredno v tla, podobno 
kakor na apnencu. Z zlepljanjem proda v konglomerat pa so na Gori-
škem polju tudi pogoji za zakrasevanje, podobno kakor so na sosed-
njih brečah ob vznožju Trnovskega gozda. 

Flišno dno Soške doline je več desetin metrov pod nasutim po-
vršjem Goriškega polja, kakor nam dokazujejo vrtine v Solkanu. 
Akumulacija je namreč v flišu izdelano dolino zasula precej na de-
belo in segla še v razčlenjene dele obrobja, da gledajo na dan kot osa-
melci (Goriški grad, Sober, Rupa, Peč). 

Genezo Soške doline na flišnih tleh moremo razbrati po nivojih, 
ki so ohranjeni okrog Goriškega polja. Doslej so ti nivoji registrirani 
edino v Brdih (Vrišer 1956), ne pa tudi na ostalem obrobju. Najstarejši 
nivo, ki je skupen vsemu obodu, je v višini 200—220 m. Na severni 
strani je na pobočjih Škabrijela pod Prevalom (235 m), nad apnenico v 
Solkanu (223—227 m), nad Damberjem (235 m), pod Komeli (240 m), pri 
Makucih (246 m) ter pod Štanjelom (240 m). Sredi fliša je nivo ohra-
njen v spodnjevipavskem gričevju na Markovem hribu (222—227 m) 
ter na briški Kalvariji (220—240 m), na Krasu pa na obeh straneh 
Dola, posebno okrog Cotičev (190—210 m) ter Nad Logom (212 m). 

Po višini in razporeditvi tega nivoja sklepamo, da je bil fliš tedaj 
še v višini Doberdobskega Krasa in da Goriško polje takrat še ni bilo 
poglobljeno v flišno osnovo. 

Druga terasa je v višini 160—170 m. Značilno je, da ni zaznavna 
niti na severnem niti na južnem apniškem robu, pač pa je pogostna na 
flišu, posebno na slemenih Panovca in Stare gore. Po njeni razprostra-
nosti sklepamo, da so se v tej dobi začele višinske razlike med flišem 
in apniškim obrobjem čedalje bolj večati. 

Naslednja terasa 120—130 m je splošno razširjena in prevladujoča. 
Značilna je za Staro goro, zlasti za slemena, ki se spuščajo proti Vipavi. 
Terasa je izoblikovana tudi na južni strani Goriškega polja, kjer je ob 
vznožju Krasa sestavljajo flišna brda nad Mohorini, Martinuči, Špa-
capani in nad Vrtočami. Zahodno od tod pa je nivo ohranjen tudi na 
apnencih, npr. na Mirenskem gradu in sosednjih vzpetinah ter nad 
sotočjem Vipave in Soče, prav tako pa tudi na sosednjem flišnem For-
tinskem griču. 

Še mlajša terasa je v višini 100 m. Ponekod ločimo sicer dve stopnji, 
90 in 110 m, vendar gre bržkone za eno morfogenetsko fazo. Posebno 
na široko je stopnja oblikovana v slemenih Biljskih gričev ter v juž-
nem delu Stare gore. Terasa je izdelana tudi na robu Krasa, zlasti nad 
Rubijami, kjer je na apnencih izrazita in dobro ohranjena. 

Nižjih teras na robu Goriškega polja ni zaslediti. V višini 70—80 m 
so ponekod sicer rahli pregibi, vendar jih težko štejemo za samostojno 
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erozijsko fazo. Najnižje terase, kolikor so v flišu razvite, so potonjéne 
pod prodno akumulacijo. 

Med terasami na flišnem obrobju Goriškega polja so posebno po-
membne tri. Prva je v višini 200—220 m, ki kaže, da je bilo tedaj flišno 
površje v višini Doberdobskega Krasa. Vode s fliša so v tem nivoju 
še na široko odtekale na Kras, kakor nam dokazuje široka uravnava 
na obeh straneh Doberdobskega dola. Tudi površje na flišnih tleh tedaj 
očitno ni bilo razčlenjeno. Šele od tega nivoja navzdol so se višinske 
diference med apnenci in flišem čedalje bolj večale, hkrati pa se je 
začelo razčlenjevati tudi flišno površje samo. 

V višini terase 160—170 m se je v območju današnjega Goriškega 
polja začelo oblikovati višje razvodje med Sočo in Vipavo. Potekalo je 
od Stare gore proti zahodu, bržkone proti današnjemu Fortinskemu gri-
ču. Južni del Goriškega polja je bil torej v domeni Vipave in njenih pri-
tokov. Ta del polja je bil verjetno podoben današnjim Biljskim gričem 
in južnemu delu Stare gore. Po izoblikovanju tega nivoja se je med 
Staro goro in Krasom začela oblikovati široka, plitva dolina Vipave. 
V kasnejšem razvoju pa sta se v to dolinsko dno vrežali še dve manjši 
stopnji, 120 in 100 m, ki kažeta, kako se je Vipava čedalje bolj pomi-
kala k vznožju Krasa in kako so ji sledili pritoki z osrednjega fliš-
nega gričevja. Po slemenih in vmesnih dolinicah, ki so s Stare gore 
in Biljskih gričev usmerjeni proti jugu, sklepamo, da Goriško polje 
južno od Gorice tedaj še ni bilo izoblikovano in da se je Soča najprej 
poglabljala ob vznožju Brd. Nasprotno pa nam Doberdobski dol z vi-
šino 87 m kaže, da je bil aktiven še vse do nivoja 120 oziroma 100 m. 
Glede na to skoraj ne more biti dvoma, da je preko Dola tekla Vipava. 

Šele od nivoja 100 m navzdol, ko je ostal Doberdobski dol izven 
funkcije, se je na flišu začelo naglo poglabljanje, ki je seglo do dna 
predakumulacijskih dolin, do dna, ki ga današnje vode, z izjemo Soče 
na Solkanskem polju, še niso dosegle. Soča in Vipava sta se tedaj po-
globili za okoli 60—70 m. V to dobo moremo šteti torej nastanek ero-
zijske osnove Goriškega polja. Soča je tedaj poglabljala in širila svojo 
dolino na račun Vipavske. Čedalje bolj se je pomikala proti vzhodu, 
kjer je spodjedala spodnjevipavsko gričevje. 

Glede na sosednji Doberdobski dol in pa na mnenje, da so doline 
pri nas zakrasele v pliocenski dobi (Kossmat, 1909, 1916; Winkler 1919, 
Marussi 1941, itd.), bi bil nivo 120 m še predglacialne starosti. Toda po 
zelo nizki legi Dola sklepamo, da je bil ta aktiven še v starejši kvar-
tarni dobi, saj je njegovo dno le 40m nad Goriškim poljem, kar se 
ujema celo z naslednjim nižjim nivojem na flišu (100 m). Na kvartarno 
starost Doberdobskega dola in nivoja 120 m sklepamo še po erozijski 
dinamiki — Vipavska dolina se je. po naših še neobjavljenih izračunih 
znižala v zadnjem milijonu let za okoli 100 m — in tudi po tem, da se 
je diferencirano zniževanje flišnega reliefa stopnjevalo glede na apni-
ško sosedstvo šele s hladno pleistocensko klimo. Pri tem sta posebno 
značilni dve potezi. Apniška osamelca pri Rupi in Peči kažeta, da je 
Vipava od nivoja 120 m navzdol razgalila flišni obod na severnem robu 
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Krasa ter je v paleocenskih apnencih izdelala dolino, ki pa jo je Soča 
kasneje prekrila. Soča je zasula tudi lastno dolino med Fortinskim 
gričem in Brdi in ves ostali nižji relief, tako da je rekonstrukcija pred-
akumulacijskega dolinskega dna zelo težavna. 

Toda nekaj potez tedanjega razvoja moremo po sledovih na ob-
robju vendarle ugotoviti. Po usmerjenosti dolinic v spodnjevipavskem 
gričevju, ki so obrnjene proti jugu, sklepamo, da so južno polovico 
današnjega Goriškega polja oblikovali desni pritoki Vipave, podobno 
kakor še danes oblikujejo Biljske griče in Staro goro. Istočasno pa je 
Soča bočno erodirala in širila dolino čedalje bolj proti vzhodu in jugo-
vzhodu ter spodjedala Biljske griče. Pri tem je obglavila pritoke, ki 
so bili usmerjeni neposredno v Vipavo. Dokaz za to je npr. dolinica, 
po kateri teče železnica med Šempetrom in Volčjo Drago, ki je izgubila 
povirje v področju današnjega Šempetrskega polja in ostala tako 
napol suha. Podobno je z dolinicami v Biljskih gričih, ki začenjajo ne-
posredno na robu Goriškega polja a so usmerjene proti Vipavi. Vse to 
dokazuje, da se je Soča čedalje bolj pomikala na levo in sčasoma pri-
tegnila tudi Vipavo. Dokaz za bočno erozijo je tudi vzhodni obod Go-
riškega polja, ki kaže razločne obrise dveh meandrov. Prvi je na Novo-
goriškem polju, drugi pa na Šempetrskem in Vrtojbskem polju, med-
tem ko je ob Goriškem gradu vmesni, konkavni del meandra. Podoben 
potek ima tudi vznožje Krasa, ki ga je razen Vipave pomagala spodje-
dati tudi Soča. 

Živahna erozija v kvartarni dobi, ki je zajela flišno površje, se 
kaže tudi v tem, da se je začetni del Doberdobskega dola poglobil v 
obliki grape, nagnjene proti Goriškemu polju. Poglobljeno ustje Do-
berdobskega dola pa je kasneje zasula soška prodna akumulacija. 

Erozijska osnova Goriškega polja se je začela torej oblikovati šele 
od nivoja 120 m navzdol. Erozija je po izdelavi tega nivoja segla še 
okoli 70—90 m globoko. Dna tedanjih dolin so zasuta in današnje reke 
jih še niso dosegle. Eroziji, ki jo uvrščamo v starejši in srednji pleisto-
cen, je sledila akumulacija, ki je ustvarila ob Soči ravno akumula-
cijsko dno — današnje Goriško polje. Te akumulacije, podobno kakor 
erozijske osnove Goriškega polja, doslej še niso proučili. Nekatere 
ugotovitve slonijo nasmreč le na spoznanjih iz drugih delov Soške do-
line, ne pa iz proučevanj na Goriškem polju samem. 

Dosedanje ugotovitve o genezi kvartarne akumulacije 

Mnenja o genezi prodne akumulacije na Goriškem polju so še 
vedno deljena in sporna. O tem so doslej tri oziroma štiri različna 
mnenja. Briicker (1909), 1031) ugotavlja, da sestavlja Goriško polje 
nizka terasa, to je fluvioglacialno gradivo würmske poledenitve. Kos-
smat (1916, 669—672) pa meni, da gre za riški fluvioglacialni prod, torej 
za visoko teraso. Winkler (1926, 26—29) uvršča prodno akumulacijo na 
Goriškem polju v riško würmski interglacial. Desio (1920, 73) pa v 
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mlajši in starejši zasip. Cornei (1926, 150) in Vrišer (1956, 166) povze-
mata Briicknerjevo mnenje, ne da bi se posebej dotikala preostalih 
naziranj. 

Vsa mnenja o starosti goriškega proda temeljijo na njegovem od-
nosu do poledenelega dela Soške doline oziroma do čelnih moren so-
škega ledenika pri Selu in Kozmaricah blizu Mosta na Soči. Pri tem 
se pokažeta dva problema. Zveza med akumulacijo Goriškega polja in 
morenami je v vmesnem, okoli 50 km dolgem delu doline, to je med 
Solkanom in Mostom na Soči, še slabo raziskana. To velja za samo 
kvartarno akumulacijo kot tudi za terase, ki so se v njej izoblikovale 
in jih sistematično še niso proučili. To je toliko pomembnejše, ker je 
akumulacija že močno razrezana in ponekod skoraj že povsem odstra-
njena, posebno v 9 km dolgem odseku med Globno in Solkanom. Drugi 
problem je v tem, da tudi razmere na samem stiku poledenelega in 
nepoledenelega dela soške doline, to je v območju čelnih moren, niso 
do kraja dognane. 

Würmsko starost prodne akumulacije ob Soči, ki j i pripada tudi 
Goriško polje, dokazuje Brückner (1909) s tem, da se njen prod veže s 
čelnimi morenami soškega ledenika pri Selu in Kozmaricah in da vse-
buje oražence. Pri tem omenja, da kažejo zvezo z morenami prav-
zaprav le zgornje plasti proda, medtem ko so spodnje plasti horizon-
talno plastovite in segajo pod čelno moreno. Kot kriterij za mlajšo 
(würmsko) starost akumulacije v nepoledenelem delu soške doline 
navaja tudi skromno preperelino na njej. 

Akumulacijo Goriškega polja pa uvršča Brückner k nizki terasi 
zato, ker se višina Goriškega polja ujema s strmcem terase. Pri tem 
poudarja, da ima nizka terasa sicer precej večji strmec od današnje 
reke in se zato njena relativna višina po dolini navzdol vedno bolj 
zmanjšuje, da pa pri tem ne kaže nobenih tektonskih motenj. Lokalno 
povečan strmec nizke terase na Goriškem polju pripisuje vršaju, ki 
ga je glacialna Soča nasula na prehodu v odprti svet. 

Brückner nizke terase med Mostom na Soči in Goriškim poljem ne 
opisuje in ne navaja njene višine, omenja le njen strmec. Tako ima 
terasa od Sela (220 m) do Avč 7 °/oo strmca, do Deskel 5 %o, do Gorice 
3,4 %o in do Gradiške 4,6 Na tej osnovi moremo rekonstruirati vi-
šine, ki jih Brückner pripisuje nizki terasi. 

Tudi Kossmat (1916) govori, podobno kot Brückner, zelo na splošno 
o nepoledenelem delu soške doline. Mnenja je, da sta tu zastopani dve 
akumulaciji (nizka in visoka terasa) in da je nizkoterasni prod vložen 
v erozijsko korito starejše akumulacije. Tej pa pripada, kakor je raz-
vidno iz njegove tabele (1916, 671), zgornji terasni nivo, ki leži pri Selu 
228 m, pri Ročinju 183 m, pri Kanalu 160 m, pri Desklah 135 m, pri 
Solkanu 85 m, pri Gorici 75 m in pri Gradiški 40 m visoko. K visoki 
terasi uvršča torej tudi Goriško polje. Toda višine, ki jih navaja, niso 
nič drugega kot višine Brücknerjeve nizke terase. Mlajši zasip pa naj 
bi bil po Kossmatu pod Mostom na Soči v višini 210—215 m, pri Ročinju 
143 m in pri Desklah v absolutni višini 91 m. Navzdol pa ga ne omenja 
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več. Imamo vtis, da šteje Kossmat morfološko teraso, ki je med De-
sklami in Mostom na Soči vrezana v wiirmski prod, dejansko za mlajši 
zasip (nizko teraso), medtem ko ima prvotno površje wiirmske akumu-
lacije za starejši zasip (visoko teraso). 

Iz Kossmatove študije ni razvidno, kako je opredelil starost ene in 
kako druge akumulacije. Očitno pa je, da povezuje wiirmske čelne 
morene pri Selu z drugimi deli prodne akumulacije kot Brückner. 
Glede starejših moren, ki bi ustrezale visoki terasi pa pravi, da jih bo 
težko dokazati, ker so večinoma že odnesene. Za visoko teraso Kossmat 
ne navaja torej nobene dokumentacije. 

Winkler (1926), ki je kvartarno morfogenezo v srednjem delu so-
ške doline proučeval bolj podrobno, uvršča prodno akumulacijo na 
Goriškem polju v riško-wurmski interglacial. Starost dokazuje na dva 
načina, po odnosu do čelnih moren in po petrografski sestavi proda. 
Winkler zanika zvezo med morenami in Brücknerjevim nizkoterasnim 
prodom. Trdi, da v produ ni oražencev in tudi ne sedimentacije, ki bi 
bila značilna za fluvioglacialno gradivo. Razen tega pa poudarja, da 
leži nizkoterasni prod pod morenami. V podkrepitev navaja več pro-
filov v območju čelnih moren med Selom in Mostom na Soči. Na tej 
osnovi uvršča nizkoterasni prod v predwürmsko dobo. — Podčrtati pa 
moramo, da izvira prod nedvomno iz moren, ker je zelo slabo zaobljen, 
čeprav leži pod njimi. Pri napredovanju ledenika so se namreč morene 
nakopičile na že odložen fluvioglacialni prod. — Obenem ugotavlja 
Winkler v nepoledenelem delu doline še starejšo akumulacijo, ki jo od 
mlajše loči erozijska faza. Starejšo akumulacijo, ki je že trdno spri-
jeta v konglomerat in močno erodirana, uvršča v mindel — riški inter-
glacial. Mlajšo akumulacijo, ki je odložena v erozijsko korito starej-
šega zasipa in preko njega ter je v glavnem tudi že sprijeta, pa uvršča 
v zadnjo medledeno dobo. Obe akumulaciji je današnja Soča že pre-
rezala. 

Toda glede na petrografsko sestavo mlajšega nanosa in würmskih 
moren prihaja Winkler tudi še do zaključka, namreč, da v mlajši aku-
mulaciji manjkajo prodniki iz zgornjega Posočja (svetli dachsteinski 
apnenci) in iz porečja Idrijce (zeleni porfirji in rdeči grödenski pešče-
njaki). Pomanjkanje idrijskih prodnikov razlaga z zajezitvijo Idrijce, 
pomanjkanje dachsteinskih pa s tem, da je bilo gornje Posočje že 
vklenjeno v led, ki je zadrževal odtok tamkajšnjega gradiva. Ker 
opazuje Winkler, da je ta petrografska struktura najbolj izrazita v 
zgornjih delih akumulacije, uvršča mlajši del nanosa pravzaprav že v 
napredovanje würmske poledenitve. 

Obe Winklerjevi tolmačenji sta problematični, ker ju časovno 
težko uskladimo. Na eni strani gre za interglacialno zajezitev Idrijce, 
na drugi pa za zadrževanje gradiva iz gornjega Posočja z ledom. Razen 
tega bi po tem naziranju ledeniki pravzaprav konzervirali relief in 
ne bi opravljali omembe vredne erozije, dovajali pa bi zelo malo 
fluyioglacialnega gradiva, . _ ; 
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Winkler je pri proučevanju kvartarne morfogeneze Posočja nedvom-
no opozoril na zelo pomemben kriterij, ko je skušal genezo kvartarne 
akumulacije ugotavljati tudi po izvoru proda. Ta metoda utegne pri-
peljati v Posočju do solidnih rezultatov spričo petrografskih razlik med 
posameznimi deli Soške doline. Terja pa seveda zelo sistematično pro-
učevanje vseh vrst kvartarnih sedimentov in to v poledenelem in ne-
poledenelem delu Posočja. Winkler je tovrstno proučevanje, žal, komaj 
načel in je celotna problematika s tem v zvezi ostala še nerazčiščena. 

Winkler je tudi ugotovil, da so terase pri Avčah, Kanalu in Plaveh 
del mlajšega interglacialnega nasipa, enako kot Goriško polje. Na to 
sklepa po sklenjeni akumulaciji, ki jo zasleduje mimo Sela, Kanala 
in Plavi do Solkana ter po enaki sestavi proda. Toda stvarnih navedb 
o tem nima. 

Starejšo akumulacijo loči Winkler od mlajše po zlepljenosti in 
petrografski sestavi. Medtem ko je starejši zasip trdno in enakomerno 
zlepljen, je mlajši bolj rahlo in neenakomerno sprijet. V mlajši aku-
mulaciji pa je našel tudi vključke starejšega konglomerata. Še važnejša 
mu je petrografska razlika obeh akumulacij. Mlajši prodni nanos, če 
izvzamemo najspodnejše plasti, ne vsebuje niti porfirja in grödenskega 
peščenjaka iz Idrijce niti dachsteinskega apnenca iz gornjega Posočja. 
To je ugotovil pri Selu, Avčah in tudi pri Gorici. Nasprotno pa se 
dachsteinski apnenci nahajajo tako v čelnih morenah kot tudi v sta-
rejšem konglomeratu. Pri tem pa imamo pomislek, zakaj sta obe aku-
mulaciji, čeprav naj bi bili interglacialni in s tem fluvialni, petro-
grafsko različni. 

Vsi trije dosedanji proučevalci vzporejajo torej Goriško polje s 
prodno akumulacijo, ki jo je mogoče zasledovati po vsem nepolede-
nelem delu doline. Med argumenti za vzporejanje navajajo strmec 
akumulacije, njeno sklenjenost, zlepljenost in petrografsko enotnost. 
Samo starost prodne akumulacije, kamor spada tudi Goriško polje, pa 
določajo isti proučevalci po odnosu do čelnih moren soškega ledenika, 
Brückner tudi po preperelini, ki jo prekriva, Winkler pa še po petro-
grafski sestavi proda in morenskega gradiva. Toda tudi v tem pogledu 
so med njimi različna stališča in je zato geneza Goriškega polja še 
vedno sporna. 

Pri proučevanju Goriškega polja so torej še vedno v ospredju 
osnovni morfogenetski problemi. To ne velja le za starost prodne aku-
mulacije, temveč tudi za vprašanje, ali je prod odložen v eni ali več 
akumulacijskih fazah. Prav tako tudi še ni razčiščeno, zakaj je prišlo 
do tako močnega nasipavanja. Ali je odločala pri tem tektonika ali 
klima ali pa gre za prepletanje obeh faktorjev? Še posebej pa je 
odprto vprašanje učinkovanja soške akumulacije na sedimentacijski 
oziroma morfogenetski razvoj Vipave in njenega porečja. Toda preden 
odgovorimo na ta vprašanja, si oglejmo, kakšne reliefne poteze so iz-
oblikovane na prodni akumulaciji. 
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Površje Goriškega polja — soške terase 
i 

Notranjo strukturo flišne cone so sicer le malo raziskovali, vendar 
pa že dosedanje proučitve Goriških brd in spodnjevipavskega gričevja 
kažejo na skladnost geološke zgradbe na vsem območju Goriškega 
polja. Po geoloških kartah oziroma skicah (Stäche 1891, Müller 1921, 
Cornel 1926, De Martinis 1951) in ustreznih študijah (Müller 1921, Co-
rnel 1927, 1928) moremo ugotoviti, da sta na vipavski in briški strani 
Goriškega polja zgradba in sestava eocenskih plasti enaki, pri čemer 
se posamezne zgradbene in facijelne razlike z ene strani nadaljujejo 
tudi na drugi strani. 

Tako se peščeno-laporna sestava kromberških pobočij pod Ška-
brijelom (646 m) nadaljuje onstran Soče v okolici Šentmavra pod Sabo-
tinone Bolj peščene plasti Panovca in Stare gore pa se nadaljujejo na 
nasprotni strani v Grojni in Kalvariji. 

Med obema obrobjema je tudi morfološka sorodnost, saj sta npr. 
srednja dela vipavskega in briškega obrobja (Kalvarija in Stara gora) 
najbolj markantna in tudi enakih absolutnih višin, ki so nedvomno 
ostanek istega morfološkega nivoja. Enake petrografske in morfološke 
poteze se zrcalijo tudi v drugih pojavih. Tako so flišna in prisojna 
kromberška in šentmaverska pobočja naseljena in obdelana, medtem 
ko sta iz peščencev in konglomeratov sestavljena Panovec in Stara 
gora ostala neposeljena in gozdnata, prav tako kot Kalvarija in 
Grojna na nasprotni, briški strani. Vse to dokazuje, da je izrazilo 
prečna dolina Soče med Solkanom in Rubi jami nagubano flišno cono 
morfološko razdelila na dva dela, na Brda in Vipavsko, toda geološka 
zgradba flišnega pasu je slej ko prej enotna. Kljub erozijskemu na-
stanku pa moramo pomisliti tudi na tektonsko zasnovo oziroma na tek-
tonsko usmerjenost tega dela Soške doline. Na to kažejo geološke 
in morfološke razmere na severnem in deloma tudi na južnem obrobju 
Goriškega polja, kjer so tektonske črte v apnencu bolj očitne kot v 
mehkem in bolj gnetljivem flišu. Na obeh straneh flišne cone so nam-
reč motnje v zgradbi sosednjih zgradbenih enot ravno v smeri Go-
riškega polja. Tako je pri Solkanu geološka zgradba na desni strani 
soške doline drugačna kot na levi. Vzhodno od Solkana gre za izrazit 
narivni stik med flišem in kredo (Škabrijel 646 m), zahodno od tod pa 
je namesto nariva le rahlo prevrnjeno krilo sabotinske antiklinale, ki 
ga Soča pri Solkanu skoraj v celoti razgalja. Na levi strani o gubi 
skoraj ni sledu in sega fliš proti severu še vse tja pod Preval (332 m), 
vmes pa so močno zdrobljeni apnenci, ki prehajajo mestoma v pravo 
tektonsko brečo (med Solkanom, Škabrijelom in Prevalom). To kaže 
na prelom, ki poteka prečno na dinarsko smer. Opredeljevanje klimat-
skih in tektonskih breč v vsem stičnem pasu med flišem in krednimi 
kameninami v okolici Solkana je zelo težavno, kakor razpoznava ka-
meninske sestave nasploh. Tudi vse geološke skice tega ozemlja se raz-
likujejo med seboj. Sploh pa gre pri Solkanu za tektonsko zelo pretrto 
ozemlje in ni čudno, da kažejo na to tudi morfološke poteze. Nagel 

30 



Morfogenetske" poteze Goriškega pol ja 

obrat Soče nad Solkanom in v isti smeri potekajoči Dol kažeta, da sta 
se oba dolinska odseka naslonila na tektonsko razrahljano progo. Tudi 
to govori za tektonsko črto. ki poteka v smeri Dol—Solkan in dalje 
preko flišnega pasu — bržkone mimo Podgore — proti zahodnemu 
robu Krasa. Na tej jugozahodni strani Goriškega polja je zelo značilen 
zaokret severnega krila kraške antiklinale (med Rubijami in Zdrav-
ščino), ki opozarja, da je zahodni rob Krasa izoblikovala razen erozije 
tudi tektonika. Na prečne premaknitve v zahodnem delu kraške anti-
klinale kaže tudi Medejski grič z odmaknjeno lego in zasukano smerjo 
skladov. 

Med Pevmico in Grojnico je Soča po odložitvi proda in peska po-
novno prerezala prodno nasipnino 400 m daleč od flišnega obrobja. 
Pri tem je razgalila okoli 35 m debele prodne in konglomeratne plasti 
in se zajedla še nekaj metrov v flišno podlago. 

Epigenetska struga, ki je dolga okoli 5 km, poteka v robnem delu 
prodnega nanosa. Zato je pričakovati, da je sredi Goriškega polja prod-
na akumulacija debelejša. Na potek flišne podlage moremo sklepati s 
primer javo absolutne višine fliša pri Pevmi (85 m) in one v 400 m od od-
daljeni epigenetski strugi (52 m). Na to kaže tudi višina fliša v soški 
strugi pod Solkanom, ki je na levem bregu nižja kot na desnem. 

Ob epigenetski strugi leži soški konglomerat neposredno na ero-
dirani flišni osnovi. Zaradi petrografskih razlik med obema kameni-
nama je stik zelo jasen. Sestava soške akumulacije kaže, da je v flišu 
izdelana soška dolina v celoti zasuta z apniškim prodom, ki izvira iz 
srednjega in zgornjega Posočja, ne pa iz bližnjega ozemlja. 

( 

Soške prodne terase 
i 

Osrednji, poglavitni del Goriškega polja je raven in ne razčlenjen. 
Edino ob Soči na zahodnem robu ter ob Vipavi na južnem robu so posa-
mezne stopnje, ki kažejo na poglabljanje obeh rek. 

Terase, ki jih je Soča vrezala v prodno akumulacijo Goriškega 
polja, je registriral Comel (1926, 149—159). To je tudi edini morfolo-
ški opis Goriškega polja. Comel se sicer v višinska razmerja posamez-
nih teras ni spuščal, prav tako tudi ne v njihovo genezo, je pa na krat-
ko orisal njihov potek in to v pregledni skici tudi grafično prikazal. 

Comel loči na Goriškem polju 10 teras in jih deli v dve skupini. 
Prvih sedem uvršča med zgornje, druge tri pa med spodnje terase. 
Po primerjavi s Stachejevo geološko karto je videti, da šteje med 
zgornje terase tiste, ki so izdelane v pleistocenskem produ, medtem ko 
so najmlajše tri izoblikovale že v holocenskih plasteh. Pri tem 
je treba pripomniti, da je najmlajša (deseta) terasa pravzaprav le 
aluvialna ravnica, ki je le dva do tri metre nad reko. Najvišjo teraso, 
ki obsega Solkansko polje in ima zelo neizrazit pregib, je Comel v 
tekstu in na skici označil posebej, medtem ko jo v legendi prišteva k 
naslednji nižji terasi. To bi kazalo, da ima solkansko teraso le za pod-
stopnjo glavne terase, ki zavzema večino Goriškega polja. Potemtakem 
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bi bilo na Goriškem polju osem teras. Toda med njimi pozna Cornei 
tudi tri nivoje; imenuje jih šentmaverski, pevmenski in fortinski, ki 
menda po višini ne ustrezajo ostalim terasam. Zakaj je te nivoje po-
sebej izločil, direktno sicer ne omenja, pa tudi v problematiko, ki bi 
bila s tem v zvezi, se ne spušča. 

Prva terasa. Domala celotna ravnina Goriškega polja, ki se začenja 
že na naši strani, pripada najvišji, to je prvi terasi, medtem ko se 
ob Soči zvrstijo nižje in ožje stopnje. Severno od Gorice je na Solkan-
skem polju prva terasa široka okoli 2 km, na štandreškem polju nekaj 
nad 3 km, medtem ko je pri Gorici najožja in široka manj kot 1 km. 

Severno od Gorice visi ravnina prav rahlo proti Soči, južno od n je 
pa komaj opazno proti vzhoda, proti Vrtojbici. Ob izstopu iz soteske 
leži terasa v višini 99 m, v južnem delu Solkana 96 m, na Solkanskem 
polju 90—100 m, pri Gorici 80—90 m, na štandreškem polju blizu 70 m, 
na Starih rojah okrog 60 m in ob Vipavi nekaj nad 50 m. 

Na razdalji 10 km (od Solkana do Mirna) se ravnina Goriškega 
noi ja zniža za 47 m (od 99 na 52 m) in ima povprečno 4,7 °/oo strmca. 
Ker ima Soča dvakrat manjši strmec (2,3 %o), se relativna višina rav-
nine ob toku navzdol hitro manjša. Pri Solkanu je ravnina 40—42 m 
nad strugo, pri Gorici 34 m, pri Štandrežu 27 m in pod Škrljami 20 m. 

Na tej ravnini je po Comelu še ena, nekoliko višja terasa, ki ji na 
Solkanskem polju pripada površje vzhodno od železniške proge, torej 
vse jugoslovansko ozemlje, sega pa še v severni del Gorice. Njena 
ježa naj bi začela v Solkanu in potekala vzdolž glavne solkanske ceste 
do železniške proge in državne meje, nato pa preko Livade, to je 
severnega dela Gorice, do Korna v središču mesta. Gomel ne govori 
o višini ježe oziroma terase, ki jo na svoji skici, kot smo že omenili, 
šteje k ravnini Goriškega polja. Oboje kaže na to. da gre kvečjemu 
za nizko teraso in neizrazito ježo. Na podrobni topografski karti je 
pregib označen v prav kratkem odseku le na Livadi. Po pregledu 
ježe, ki poteka na naši strani, spoznamo, da gre za zelo položen in 
neizrazit, največ 1,5 m visok pregib, ki pa ni sklenjen. Na teraso bi 
prej sklepali po nekoliko višjem in bolj napetem površju v vzhodnem 
delu Solkanskega polja. Toda to je le posledica denudaci j skih ilovic 
s flišnega obrobja, ki so prekrile robne dele prodne ravnine, kar nam 
dokazujejo tudi številna vrtanja v Novi Gorici. Bržkone se je Comel 
prav zaradi teh višinskih razlik odločil za solkansko teraso. Zato je 
najbolj smiselno, da štejemo celotno ravnino, od vzhodnega flišnega 
obrobja pa do prvega izrazitega .pregiba, ki poteka v bližini Soče, za 
eno samo teraso. 

Ta terasa sega med Solkanom in pevmenskim mostom neposredno 
do Soče, edino zavoj nasproti Šentmavra pripada nižji terasi. Blizu 
pevmenskega mosta se terasa odmakne od struge, poteka skozi zahodni 
del Gorice, kjer je zabrisana in je po karti ne moremo zanesljivo 
ugotoviti, in dalje skozi Štandrež do Vipave, ki jo doseže zahodno od 
Peči. Zelo značilno je, da so skromni ostanki te terase tudi onstran 
Vipave, neposredno ob vznožju Krasa. Prodna terasa pa sega tudi do 

32 



Morfogenetske poteze Goriškega polja 

Kvartarne akumulacijska terase na 
Goriškem polju 
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V terasa 
1. Terase Soče in Vipave, izdelane na kvartarnem nanosu Goriškega polja 

najožjega mesta, kjer vstopa Vipava iz flišnega obrobja na Goriško 
polje, to je med Biljami in Orehovljami. 

Ježa te najvišje terase je vseskozi zelo izrazita in visoka povprečno 
okoli 6 m. Na avstrijski karti ji moremo vseskozi prav dobro slediti. 
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Na desni strani Soče bi šteli semkaj Comelov šentmaverski nivo in pa 
teraso med Ločnikom in Majnico, ki sega daleč proti jugozahodu. Šent-
maverski nivo, ki sega deloma še tostran meje, je nedvomno del naj-
višje terase. Njegov poglavitni del je okoli 90 m visoko, kar ustreza 
višini Solkanskega polja. 

Druga terasa sega na levi strani Soče v ozki progi od Gorice v višini 
76 m in se nato v enakomerni širini 200 do 300 m nadaljuje proti jugu 
pod Štandrežem (65 m) in nad Škrljami (54 m) do Vipave (48 m). Na 
desni strani Soče bi uvrstili k drugi terasi Comelov pevmenski nivo 
(85—87 m), prav tako pa tudi okljuk nasproti Šentmavru (85—88 m). 
Še bolj verjetno pa je, da sodi tudi Pevmensko polje k prvi terasi. 
Toda dokončna presoja je možna le s terensko proučitvijo. Po karti 
sodeč je med Pevmenskim poljem (85—87 m) in ravnino tostran Soče 
(89—92 m) največ 3 m višinske razlike. 

Šentmaverski nivo je po .Coinelu sestavljen iz proda, ki je prekrit 
in pomešan z ilovico, medtem ko je na Stachejevi geološki karti ozna-
čen kot flišni eluvij. Vzhodni del nivoja, ki je tostran meje, sestavlja 
soški prod in pesek. 

Druga terasa se na razdalji 10 km zniža za 40 m (od 88 na 48 m) 
in ima od prve terase nekaj manjši strmec. Tudi ta terasa ima izrazito, 
okoli 5—6 m visoko ježo. 

Tretja terasa začenja na obeh straneh Soče kmalu pod pevmenskim 
mostom v višini okoli 65 m. Na desnem bregu se vleče v ozki progi 
mimo Podgore. Cornei jo ima označeno le do Grojnice. Toda po geo-
loški in topografski karti sodeč se nadaljuje tudi skozi Podgoro. Njena 
ježa je sicer na tem mestu neizrazita, toda to je nedvomno posledica 
njene bolj ilovnate sestavine in antropogene deformacije. Terasa je 
ohranjena tudi še na SV strani Fortinskega griča v višini 46 m. Cornei 
jo označuje posebej kot fortinski nivo. Iz teksta ni razvidno, zakaj 
jo izloča. Toda če preračunamo strmec terase, se fortinski nivo z njo 
prav lepo ujema. 

Na levi strani Soče poteka tretja terasa vzporedno z drugo in je 
prav tako ohranjena v dolgi in ozki progi. Le v srednjem delu, v višini 
Štandreža, je prekinjena, nato pa se nadaljuje pod Škrljami vse do 
Sovodenj. Njena ježa je na karti jasno razvidna. Ta terasa je tudi v 
Soteski nad Solkanom, kjer se dviga 20—30 m nad Sočo. 

Četrta in peta terasa. Pod temi tremi glavnimi terasami z izrazitimi 
in približno enako visokimi ježami je ob Soči še aluvialno dno, ki 
se začenja pri Podgori in se pod Ločnikom naglo razširi v 1,5 km široko 
progo. V tem področju sta ob sotočju z Vipavo še dve manjši stopnji. 
Prva je na desnem bregu pri Mochetti z 2 do 3 m visoko ježo 
(41—47 m) in druga pri Majnici (38 m) ter na levem bregu pod So-
vodnjami (37 m). To sta četrta in peta terasa. Cornei ju označuje kot 
mochettsko in majniško. 

Pod njima je najnižja aluvialna ravnica, ki je okoli 3 m nad da-
našnjo reko. Pri Podgori, kjer se začenja, je v višini 47—49 m, na Rojcah 
v višini 46 m, na Njivicah 43 m in pod Škrljami v višini okrog 40 m. 
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Na razdalji 4 km se zniža za 8—10 m, kar pomeni, da ima 2—2,5 °/oo 
nagiba in se tako že močno približa strmcu Soče. 

Iz Comelove študije se da razbrati, da povezuje njen avtor 1,5 km 
široko dolino Soče, ki je med Podgoro in Majnico poglobljena v rav-
nino Goriškega polja, z zajezitvenim jezerom. Pri tem omenja svojo 
študijo »Nekaj raziskav o nekdanjem jezeru srednje Soče« iz leta 1923. 
To jezero naj bi bilo nastalo zaradi ožine med Fortinskini gričem 
in Krasom, ki bi bila zaprla Soči odtok. Navedbe v tej študiji so ^ е г 
stvarne osnove. Comel se je namreč pri tem opiral še na Bizzarra in 
Czoerniga. 

Na Goriškem polju je torej skupno le pet teras, med temi pa so 
izrazite in splošno razširjene pravzaprav le tri. 

Po Comelu moremo sklepati, da je problematika v tem, ker med 
desnim in levim bregom v višini teras ni paralelnosti. Tako izloča na 
desni strani Soče tri posebne nivoje (šentmaverski, pevmenski in for-
tinski). Za pevmenskega omenja, da leži med prvo in drugo teraso. 
Razen tega govori o konglomeratu ob spodnji Pevmici, ki se nahaja 
na eocenski vzpetinici. Višine sicer ne navaja, pravi pa, da je to naj-
višja lega soškega nanosa. Po karti in opisu sodeč, gre za višino med 
100 in 110 m, kar je za okoli 10 ni nad ravnino Goriškega polja. 
Za desni breg omenja avtor tudi sledove močnega vrezovanja in delne 
abrazije pri Podgori (1926, 152). Oboje očitno povezuje z jezerom, kar 
potrjuje tudi njegovo kasnejše delo (1928, 47). 

Vrišer omenja v svoji študiji o morfološkem razvoju Goriških brd 
(1956, 117—179) tudi terase na Goriškem polju. Iz njegovega pregleda 
je razvidno, da prisoja pevmenski nivo ravnini Goriškega polja, ki pa 
je po njegovem druga terasa, medtem ko šteje Solkansko polje, del 
Novogoriškega polja, del površja na jugozahodnem vznožju Goriškega 
gradu (86 in 90 m) ter šentmaverski nivo (97, 108 m) k še višji terasi. 
Površje s Podgoro pa uvršča v četrto teraso. Pri vzporejanju soških 
teras na Goriškem polju je prišel Vrišer torej do drugačnih zaključkov 
kot Comel, čeprav je črpal podatke predvsem iz njegove študije. Pri 
tem pa ni razvidno, zakaj se s Comelovo razvrstitvijo teras ne strinja. 

Ni verjetno, da bi bila različna višina soških teras ob vznožju 
Brd posledica tektonskega premikanja. Za to bi morda govorila edino 
prelomnica vzdolž Solkana in Podgore, ki je ugotovljena tudi v strugi 
Soče (glej profil Solkanskega polja), toda ta domneva je prav malo 
verjetna, ker gre za mlade, poznowiirmske terase. Bolj verjetno so pri 
zniževanju površja sodelovali odrinjeni pritoki (Pevmica, Grojnica), 
ali pa gre celo za njihove vršaje. Toda dokončni odgovor moramo pre-
pustiti terenskim proučitvam onstran meje. 

O sestavi in debelini prepereline na Goriškem polju nam daje lep 
pregled Comel (1926, skica). Na osnovi številnih strelskih jarkov iz 
prve svetovne vojne, ki so na gosto preprezali Goriško polje, je mogel 
dobro proučiti debelino prepereline na posameznih terasah. 

Na ravnini Goriškega polja loči Comel tri področja. V srednjem 
delu (Štandrež—Gorica) je prod spremenjen v debelini nad 70 cm, v 
ostalem delu pa med 40 in 70 cm. Edino v vzhodnem, okoli 700—800 m 
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širokem pasu, je na površju prod, ki je pomešan z ilovico oziroma 
je z njo prekrit. Na nižjih terasah je prod spremenjen v debelini do 
40 cm. Teh razlik Comel ne tolmači, čeprav je razvidno, da se v glav-
nem ujemajo z različno starimi terasami in različno stopnjo dekalcifi-
kacije preperelinske plasti oziroma z različno »oksidacijo in hidrata-
cijo« železovih primesi v njih. 

Na Goriškem polju tostran meje gre večinoma povsod za denuda-
cijske ilovice s flišnega obrobja, ki prekrivajo soški prod v različni 
debelini (od nekaj decimetrov pa do več metrov). Edino v zahodnem 
delu Vrtojbskega in Mirenskega polja je soški prod brez ilovice in ga 
prekriva le do 0,5 m debela preperelina. 

( 

Sestava in morfogeneza kvartarne akumulacije 

Vse dosedanje ugotovitve o genezi prodne akumulacije Goriškega 
polja so nastale v zvezi s proučevanjem soškega ledenika, torej le po-
sredno in bolj mimogrede. Zato nas še posebej zanima, do kakšnih 
zaključkov nas vodijo proučevanja kvartarnega gradiva na Goriškem 
polju samem. 

Pri terenskem proučevanju vzhodnega dela Goriškega polja smo 
se mogli opreti na posamezna mesta, ki nam nudijo razmeroma dober 
vpogled v sestavo kvartarnega nanosa. Najpomembnejši taki mesti sta 
nedvomno ob vrhu nasutine pri Solkanu in v njegovem spodnjem 
delu pri Mirnu. Soča in Vipava sta se vsaka na svojem koncu zajedli 
v prodno ravnino in na široko razkrili sestavo kvartarne akumulacije. 
Toda v vmesni 10 km dolgi razdalji tla niso razkrita. Vendar brez 
nodatkov tudi v tem delu nismo ostali. Stare goriške gramoznice ob 
Vrtojbici in bližnji opekarniški glinokop nam z drugimi podatki vred 
razkrivajo več metrov debele plasti kvartarnega nanosa. 

Naše proučitve smo oprli še na številne vrtine v Solkanu, Novi 
Gorici in Mirnu, ki so jih napravili v zadnjih letih v zvezi s projeti-
rano HE Solkan na Soči ali v zvezi z gradnjo Nove Gorice in s hidro-
loškimi proučevanji Vipave ob vznožju Krasa. 

Soteska nad Solkanom in Solkansko polje. Zelo obsežen vpogled 
v sestavo kvartarne akumulacije je pni Solkanu, kjer Soča v kratkem 
odseku do državne meje prereže do 50 m debele plasti prodnega nano-
sa. Žal se točna sestava ne da vselej ugotoviti, ker je breg večinoma 
pokrit z razpadlim drobirjem. Kljub lemu smo poglavitno sestavo 
akumulacije vendarle dognali. 

Na desnem bregu Soče zasledimo konglomerat 300 m nad solkan-
skim železniškim mostom, kjer leži neposredno na k rednem apnencu 
in sega navzgor skoraj do železniške proge. V zgornjem delu ga pre-
kriva grušč, ki se spušča po pobočju Sabotina. Najvišji razkriti konglo-
merat je v absolutni višini 90 m, kar je približno 34 m nad reko. 
Konglomeratu sledimo ob Soči navzdol vse do državne meje. Malo pod 
železniškim mostom sega konglomerat še nad opuščeno pot, ki vodi 
v Šentmaver. Tu leži 107 m visoko, kar je 40 m nad Sočo. Okoli 800 m 
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pod železniškim nasipom, že blizu državne meje, je na desnem bregu 
Soče manjša grapa, ki je zarezana v konglomerat in razgalja njegovo 
sestavo v nekoliko večji meri. Tu leži sprijeti soški prod neposredno 
na flišni osnovi, ki je razkrita ob vodi in v zgornjem delu grape v vi-
šini okoli 100 m. Konglomerat sega na tem mestu skoraj 50 m nad 
Sočo. ij * I 

Soški akumulaciji sledimo še vse do meje, kjer se začenja do 
300 m široka šentmaverska terasa. Njen spodnji rob ima 85 m, zgornji 
rob pa nekaj nad 100 m (105—110 m) absolutne višine. Cornei jo ime-
nuje šentmaverski nivo, ki ga ne uvršča v sistem ostalih teras. Glede na 
višino in oblikovanost ga moramo uvrstiti k prvi terasi, torej k ravnini 
Goriškega polja. 

Ježa šentmaverske terase je sestavljena iz fliša. Ker je fliš tudi 
v bližnji grapi in na zgornji strani terase, sklepamo, da je prodna plast 
debela le nekaj metrov. Po sestavi je prod nedvomno soškega izvora 
in ne flišni eluvij, kot meni Stäche (geološka karta). Res pa je, da je 
med prodom veliko flišne ilovice, ki pa je nedvomno sekundarna pri-
mes z neposrednega flišnega obrobja. 

Na desni strani Soče smo torej ugotovili ostanke akumulacijske 
terase, ki ustreza ravnini Goriškega polja. Terasa je sicer morfološko 
slabo ohranjena, kar pa je v tem delu doline, kjer Soča zapušča so-
tesko, povsem razumljivo. Toda konglomerat je tudi v soteski, kjer 
teče Soča med Sabotinom in Skalnico v izrazito erozijski dolini. Na 
prvi pogled tu sicer res ni pričakovati akumulacijskih ostankov, saj 
so pobočja strma in skalnata. Toda dalo se je vendarle ugotoviti ostan-
ke konglomerata vse do Mrzleka, Dolge njive, Zagore, Prilesja in 
Plavi, torej skozi vso okoli 9 km dolgo sotesko od Plavi do Solkana. 

Y soteski so se na desnem bregu Soče očuvale skromne konglo-
meratne krpe na več krajih med Sočo in železniško progo. Labora je 
ponekod tik ob vodi, drugod pa sega več deset metrov nad strugo. 
Na treh krajih leži 40 do 50 m nad Sočo, na enem mestu, severno od 
Mrzleka, pa celo 60 m. 

Konglomerat je srednje debel in neenakomerno sprijet. Lepilo je 
karbonatno in ponekod drobnopeščeno. Na dveh krajih leži približno 
15 m nad strugo trdno zlepljena breča, ki jo prekriva konglomerat. 
Medtem ko je breča iz svetlega apnenca, kakršen sestavlja Sabotili in 
Skalnico, je konglomerat petrografsko bolj raznolik zaradi prevla-
dujočih temnosivih apnencev. 

Ostanki konglomeratne akumulacije so na več krajih tudi na levi 
strani Soške doline in to v podobni legi in višini kot na desnem bregu. 
Tudi tu je konglomerat ponekod prav v strugi, drugod pa 40 do 60 m 
nad njo. Očitno je, da je ostanek mogočne akumulacije, ki je zasula 
sotesko vsaj 60 m na debelo. 

Sklenjen konglomeratni zasip se začenja na levem bregu Soče, 
ob njenem zavoju severno od Solkana. Na tem mestu se drži še nad 
glavno cesto, ki vodi po Soški dolini. Ob manjši grapi sega 46 m nad 
Sočo. Konglomeratu sledimo navzdol do Solkana, kjer se razširi 
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v teraso Goriškega polja. Zal je pri Solkanu točen vpogled v sestavo 
tal težaven, ker je breg prekrit z razpadlim drobirjem. 

Naše proučitve o akumulaciji v soški soteski nad Solkanom lepo 
dopolnjujejo podatki geoloških vrtin, ki so jih napravili približno 
800 m od solkanskega železniškega mostu navzgor, kjer je projektiran 
jez za hidroelektrarno. 

Na tem mestu so izvrtali 12 vrtin, pet na desnem bregu Soče, dve 
na levem in pet v sami strugi. Vrtine, ki so segle 30 do 60 m globoko, 
so predrle več metrov debele kvartarne naplavine in segle še daleč 
v kredni apnenec (Breznik—Žlebnik 1961, Žlebnik 1963). 

PflEUM CASFUft—amo • « M T» 
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3. Profil Solkanskega polja 

Vrtine v soški strugi so pokazale, da je skalna podlaga prekrita 
tudi do 5 m na debelo s holocenskim prodom in peskom, one na bregu 
pa so razkrile do 20 m debele plasti pleistocenske akumulacije. 

Vrtina, ki je zastavljena sredi 20 m visoke terase na desnem bregu 
Soče, nam razkriva naslednjo sestavo plasti: 

0,0— 0,5 m preperelina 
0,5— 3,1 m prod s peskom 
3,1— 7,5 m grušč 
7,5— 9,0 m skalni bloki z gruščem 
9,0—11,0 m prod 

11,0—13,5 m konglomerat 
13,5—15,5 m prod s peskom 
15,5—19,0 m konglomerat 
19,0—60,0 m siv, delno razpokan apnenec 

V bistvu je sestava enaka tudi v drugih štirih vrtinah na tej 
strani Soče. Na nasprotnem, levem bregu, nam prva vrtina razkriva 
5,5 m debel nanos nesprijetega proda in peska, ki leži neposredno na 
apniški podlagi, druga vrtina pa kaže naslednjo sestavo: 
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0,0^ 2,8 m grušč, pomešan s prodom in peskom 
2,8— 3,4 m peščena glina s prodom 
3.4— 5,0 m debel grušč 
5,0— 6,0 m slabo sprijet konglomerat 
6,0— 6,8 m debel grušč 
6,8— 7,5 m slabo sprijet konglomerat 
7.5— 8,5 m debel grušč 
8,5—10,5 m rahlo sprijet konglomerat 

10,5—40,0 m apnenec 
Razen proda in konglomerata so zelo značilni grušči, ki se vrivajo 

med fluvialno gradivo in se pojavljajo kot sklenjena plast na obeh 
straneh Soče. Ti grušči, ki so deloma rahlo sprijeti v brečo, so odloženi 
več metrov na debelo (profil 2). Očitno je, da se je v tem času 
močno okrepilo mehanično razpadanje apniških pobočij na obeh stra-
neh doline. Bržkone kažejo grušči na poslabšanje klime, zato moremo 
sklepati, da izvira celotna akumulacija iz pleistocenske dobe. Zelo je 
karakteristična zaobljenost in petrografska sestava nanosa, (diagram 
6 a). V njem absolutno prevladujejo temnosivi apnenci, medtem ko јз 
drugih kamenin prav malo. Zlasti manjkajo svetli dachsteinski apnenci 
iz zgornjega Posočja. Sestava proda kaže, da izvira gradivo pretežno 
iz srednje Soške doline. 

Konglomerate nanos na levi strani Soče se začenja zdržema že 
v soteski nad Solkanom in sega vse do državne meje in še naprej. Na 
koncu soteske je še vedno 50 m nad strugo. V višini 20 m pa je vanj 
vrezana terasa. 

Zelo je značilno, da na levem bregu Soče naletimo na fliš vse do 
potoka, ki teče skozi Solkan. Ob bregu nismo nikjer ugotovili, da bi 
segal fliš nad današnjo strugo. Pojavi se šele blizu meje in sicer od 
porušenega jezu navzdol. Toda tudi na teh mestih leži fliš na levem 
bregu niže (70 m) kot na desnem (85 m). Zato prihajamo do sklepa, 
da je Soča zadela na desno pobočje zasute doline, medtem ko poteka 
staro dno na levi strani današnjega toka. 

Y konglomeratni ježi pri Solkanu je prod zelo neenakomerno 
sprijet in so vmes tudi nesprijete plasti. Razen tega je na severni 
strani Solkana, kjer se terasa zoži na ozko polico, več metrov debela 
plast proda, ki leži neposredno na konglomeratu. Pri solkanskem po-
kopališču je prodna plast blizu 2 m debela, medtem ko sega prod na 
drugi strani ceste 3 m globoko. Pri izkopu za temelje nove zgradbe 
Industrije apna so ugotovili, da je proda 3,6 m na debelo, spodaj pa 
se začenja rahlo sprijet konglomerat. Pri vseh izkopih v Solkanu se je 
dalo ugotoviti, da sestavljajo zgornje plasti do 10 cm debeli prodniki, 
-vmes pa so posamezni, nenavadno veliki kamni. Prod je petrografsko 
zelo enotne sestave, saj prevladuje temnosiv apnenec. Je tudi morfo-
loško zelo homogen in precej enakomerno zaobljen, vendar pa je stop-
nja zaobljenosti manjša kot pri recentnem produ. Zaobljenost je mer-
jena po Cailleuxu (Radinja 1961, 236). 
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Kvartarno akumulacija v saški 
soteski med Sdbotinom in Skalnico 
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Darko Radinj 

Na južni strani Solkana, kjer se prodna akumulacija naglo razširi 
v Goriško polje, so izvrtali 10 vrtin, ki so razporejene od flišnega ob-
robja pa vse do Soče (Breznik—Žlebnik, 1961). Ker segajo vrtine do 
podlage, smo s tem dobili vpogled v celotni prerez prodne akumula-
cije ob samem vrhu soškega »vršaja« (profil 3). Zlasti še, ker so se 
kameninski vzorci iz vrtin ohranili in smo mogli prod in konglomerat 
petrografsko, granulacijsko in morfološko v celoti analizirati. 

Vrtine so razkrile zasuto soško strugo pod vzhodnim robom Sol-
kanskega polja, ki je usmerjena proti Novi Gorici, medtem ko teče 
današnja Soča na njegovem desnem robu. Flišna podlaga je na naj-
globljem mestu vsaj 50 m pod površjem (profil 3 in 4b), proti Soči 
pa se polagoma dviga, tako da je na levem bregu le še 17 m pod rav-
nino. 

Akumulacija Soče je razmeroma zelo homogena, saj jo domala 
v celoti sestavljajo plasti srednjedebelega proda. Kaže nam, da so 
bile plasti odložene od podlage do površja v eni sami neprekinjeni 
sedimentacijski fazi. Zelo je značilno, da v nanosu ni ilovic in glin, 
ki bi prekinjale prodno sedimentacijo. 

Neposredno na flišni podlagi leži 1 — 2 m debela plast sive kar-
bonatne gline, ki vsebuje deloma tudi flišne drobce. Sama soška aku-
mulacija se začenja z enakim prodom, kakršen je tudi v višjih delih 
nanosa. 

Posebno pozornost pa vzbujajo sedimenti v najglobljem delu 
zasute soške struge. Tu je nakopičena najprej 5 m debela temnosiva 
glina z drobci flišnega skrilavca. Glina ne vsebuje peloda in je 
očitno fluvialnega nastanka. Nad njo pa se začenja obsežna plast 
grušča in skal v debelini 6 m, nato je 1 m proda in peska, nad tem 
pa spet več kot 1 m debela plast grušča s prodom. Šele navzgor sle-
dijo plasti, ki so značilne za celotno akumulacijo. 

Več metrov debela plast grušča in skal na dnu zasute struge 
izvira iz bližnjih apniških pobočij nad Solkanom, kjer so kredni 
apnenci ob narivnem stiku močno zdrobljeni. Po tem gradivu bi 
celo domnevali, da so akumulacijo sprožili tektonski podori. Toda 
grušče in breče smo našli tudi v konglomeratu v sami soteski in to 
več kilometrov nad Solkanom in narivnim stikom ob njem. Zato mo-
remo iz tega sklepati na to, da so tudi ti grušči v zvezi z močnim 
mehaničnim razpadanjem apniških pobočij v soški soteski nad Sol-
kanom, ki se je okrepilo ob času hladne würmske dobe, kamor uvr-
ščamo tudi celotni prodni nanos Goriškega polja. Za to govori namreč 
tudi morfološka analiza (diagram 6 c). 

Soška akumulacija pri Solkanu vzbuja pozornost tudi po tem, 
da je razmeroma slabo sprijeta. Pričakovali bi namreč, da je bil glavni 
tok talne vode ob izhodu iz soteske usmerjen prav skozi te plasti. 
Zaradi zasute erozijske struge pa je drugače. Toda slabo in neena-
komerno sprijetost prodnih plasti si moramo razložiti z dvema okoli-
ščinamp. Prva je v tem, da je zlepljenost proda največja ob strugi, 
navzven pa je čedalje manjša. To nam dokazuje, da je konglomeri-

42 



Morfogenetske" poteze Goriškega polja 

ranje potekalo predvsem s pronicanjem soške vode v breg in sicer 
vzporedno s poglabljanjem struge, seveda že po odložitvi celotne aku-
mulacije (profil 3). 

Ko se je Soča začela poglabljati, je tekla ob vznožju Brd, kjer 
je njena akumulacija dvakrat tanjša. Tako je kmalu zadela na nag-
njeno flišno podlago, na levem bregu pa je ostal pod konglomeratom 
flišni prag, ki je preprečeval talni vodi, da bi pronicala v prod (pro-
fil 3). Tako se je proces konglomeriranja zaključil že kmalu potem, 
ko je Soča prerezala prvo tretjino nanosa. Odslej je skoraj vsa voda 
ostajala v epigenetski strugi. To nam dokazujejo tudi vrtine, ki niso 
nikjer naletele na talno vodo. Celotni, 50 in debeli prodni nanos ob 
vrhu vršaja je povečini suh. Nekaj malega talne vode je edinole ob 
flišni podlagi. To dejstvo je izredno pomembno spričo tega, ker ustvar-
ja severni rob flišne cone nepropustno pregrado, ki jo je Soča pri 
Solkanu močno znižala. Zato bi pričakovali, da pronicajo in pritiskajo 
kraške vode skozi to vrzel proti jugu. Pomanjkanje talne vode pa 
hkrati opozarja, da tudi pretrtost fliša ni tolikšna, da bi skozenj pro-
nicala voda. Po tem dejstvu bi mogli domnevati, da je Soča pri 
Solkanu osnova za kraške vode na severni strani flišne cone. 

Vrtine v apniški soteski nad Solkanom niso pomembne le zato, 
ker so predrle ostanke würmske akumulacije in razkrile njeno se-
stavo, temveč tudi zato, ker so segle več deset metrov v apniško 
podlago pod dnom doline. S tem so nam vrtine razkrile hidrološke 
in druge poteze v apnencih pod recentno strugo. 

Vpogled je toliko bolj zanimiv, ker je Soška dolina med Skal-
nico in Sabotinom tipičen recentni dol, v katerem je Soča zarezana 
v apnencih več sto metrov globoko, razen tega pa sega apniška gmota 
nedvomno še daleč v globino. 

Apnenci, v katere je zarezana Soča, so na južni strani omejeni 
s flišem. Stik je tektonski in poteka pri Solkanu skoraj navpično. 
Ker so flišne plasti v vipavski sinklinali nedvomno debele več sto 
metrov, obdajajo apnence kot nepropustni obod. Govoriti moremo 
potemtakem o zajezenih apnencih. Najnižja lega tega oboda, ki po-
teka pri Solkanu v višini okoli 50 m, odreja potemtakem tudi višino 
vode v apnencu samem. Na tej osnovi moremo sklepati, da Soča nad 
Solkanom ni viseč vodni tok. 

Soteska nad Solkanom nam torej ponazarja razmere, kakršne 
naj bi bile na Krasu v predkraški dobi, ko so bili tudi ti apnenci 
obdani s flišnim obodom in so apniško površje oblikovale še povr-
šinske vode. Ce izvzamemo spremenjene klimatske pogoje, je razlika 
le v tem, da je Soča nad Solkanom v fazi intenzivnega poglabljanja, 
medtem ko so reke na Krasu zajezene apnence uravnavale. 

Vrtine, ki so segle 20 — 30 m pod strugo Soče, so razkrile z vodo 
zapolnjene razpoke v apnencih vse do višine Soče. Na levem bregu 
je voda v apnencih celo nekaj višja od rečne gladine, na desnem pa 
za spoznanje nižja (profil 2). Po tem sklepamo, da podzemna voda ob 
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nizkem vodnem stanju hrani Sočo, ob visoki vodi pa je bržkone obrat-
no. Kazen tega pa odteka kraška voda z leve na desno stran doline. 

Vrtine nam razen tega kažejo, da so apnenci pod dnom doline 
sicer precej razpokani, toda brez kakršnihkoli korozijskih sledov. 
Razmere v soteski nad Solkanom nam torej omogočajo razumevanje 
površinskih vodnih tokov v zajezenih apnencih. 

Novogoriško polje. Vrtine razkrivajo, da je prodni nanos pri Sol-
kanu skoraj izključno iz soške akumulacije. Toda 1,5 km južneje so 
sedimentacijske razmere že bistveno drugačne. Na Novogoriškem polju 
se soška akumulacija močno prepleta z nanosi flišnega obrobja. Zaje-
zeni Korn je s svojimi pritoki, ki odmakajo flišna pobočja pod Ška-
brijelom, odlagal v robne dele ravnine naplavine, ki so po svoji sestavi 
bistveno drugačne od soške akumulacije. 

Dober vpogled v medsebojno prepletanje teh nanosov nam nu-
dijo številne vrtine, ki so jih izdelali v zvezi z gradnjo Nove Gorice. 
Zbrali smo podatke za okòli 60 vrtin. Med temi sega 17 vrtin okoli 
10 m globoko, 7 med 15 in 20 m in 4 vrtine nekaj nad 20 m pod površje. 
Nekaj so jih izvrtali prav do flišne podlage. 

Čeprav so vrtine razporejene na razmeroma majhnem prostoru, 
nam nudijo zelo koristne podatke o sestavi akumulacije v robnem 
delu Goriškega polja. Za podrobnejšo obdelavo smo izbrali vrtine, 
ki so različno oddaljene od flišnega obrobja (profil 4 c in d). 

Ker so profile izdelali za gradbene namene, predvsem za ugo-
tavljanje nosilnosti tal, so plasti označene po geotehnični klasifikaciji, 
ki za sedimentacijsko proučevanje le deloma ustreza. Tako pogre-
šamo npr. podatke o petrografski in granulaci j ski sestavi posameznih 
plasti, o stopnji preperelosti itd., toda kljub temu so podatki zelo 
pomembni. 

Večina podatkov je iz Zavoda SRS za raziskavo materiala in 
konstrukcij v Ljubljani, kjer smo za najpomembnejše vrtine dobili 
tudi kameninske vzorce, ki smo jih analizirali v fizičnogeogralskem 
laboratoriju Oddelka za geografijo Filozofske fakultete. Vse podatke 
in vzorce nam je z vsem razumevanjem dal na razpolago šef geoteh-
ničnega oddelka inž. M. Puh, ki se mu tudi na tem mestu lepo za-
hvaljujem. 

Na vsem površju Novogoriškega polja je najprej nekaj deci-
metrov debela peščeno-ilovnata prst, ki prehaja navzdol v rumeno-
rjave marogaste ilovice. Te so ponekod bolj drobnopeščene sestave, 
večinoma pa prehajajo v čiste, toda kompaktne gline. Te in one so 
brez apnenca. Celotna plast je precej preperela, mestoma tudi limo-
nitizirana in vsebuje drobce sljude ter sledove pooglenelih rastlinskih 
ostankov. V ilovici je razločiti drobce razpadlega fliša, največ la-
porja, manj peščenca. 

Očitno je, da sestavljajo to površinsko plast denudacijske gline 
in ilovice s flišnega obrobja, ki so prekrile prodna tla in segle več 
sto metrov daleč v ravnino. V tej smeri pojema tudi njihova debelina 

P 
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in jih 1 km od roba ne zasledimo vec. V oddaljenosti 700 m so te 
ilovice debele 0.5 do 1 m, v oddaljenosti 500 do 600 m že 2 do 3 m. v 
oddalienosti 400 m pa segajo 4 m globoko. Edino na treh kranh jih 
zasledimo še globlje, kjer so 9 oziroma 9.5 m pod površjem, kar je 
doslej največja znana debelina. Še bliže obrobju se njihova debelina 
menja v odvisnosti od flišne podlage, ki je ponekod prav malo pod 
površjem. Bliže obrobiu je tudi sestava ilovic bolj pestra. 

Ker se Novogoriško polje proti zahodu zniža za 5 do 8 m (od 
100 na 92 m), pomeni to. da segajo denudacijske ilovice kljub različni 
debelini tako rekoč do iste absolutne višine. Odložene so potemtakem 
na skoraj ravno podlago. Tudi ta višinska razmerja govorijo za to, 
da so ilovice denudacfjskeara porekla. To potrjujejo tudi drobno-
peščene proge med njimi. Razen tega smo na dveh ali treh krajih 
mogli ugotoviti po več decimetrov debele plasti flišnesra proda. Y eni 
izmed vrtin те celo do 1 m debela prodna plast z močno preperelimi, 
do 3 cm velikimi peščenimi in lapornimi prodniki. V spodnjem delu 
prehaiajo rjave ilovice mestoma v sive gline. Zanje bi mogli domne-
vati. da so zajezitvenega porekla. 

Pod denudacijskimi ilovicami začenja prod. Po vzorcu iz globine 
med 6 in 10m gre nedvomno za akumulacijo Soče. Analizirani prod 
ie v celoti karbonatne sestave. Iz apnenca je 96 % prodnikov, iz do-
lomita pa 4 %. Kar 79 % prodnikov pripada temnosivemu apnencu, 
ki je tipičen za soški prod in izvira pretežno iz jurskih ter deloma 
krednih apnencev srednjega Posočja. Le 21 % prodnikov sestavlja bel 
apnenec. Analizirani prod je dobro granuliran, toda za ustrezno gra-
nulacijsko analizo ga ni dovolj (največ prodnikov je v velikosti do 
3 cm, največji pa so 6 cm dolgi). Po posameznih kosih, ki so bili razbiti 
pri vrtanju, moremo sklepati, da je prod še debelejši. 

Zaobljenost proda je zelo značilna. Največ prodnikov je v šesti 
zaoblitveni stopnji (250—300), toda zelo močan je delež sosednjih 
treh stopenj, tako da je gradivo zelo enakomerno zaobljeno. Diagram 
je kratek in strnjen. Prod je sicer bolj zaobljen kot tipično fluvio-
glacialno gradivo, toda manj kot recentni soški prod (diagram 6 d). 

Analiza nam torej odkriva, da je prod, ki leži pod rjavimi po-
vršinskimi ilovicami, sicer nedvomno soškega izvora, se pa od recent-
nega proda v današnji soški strugi razlikuje tako po zaobljenosti 
kot tudi po petrografski sestavi. 

Prod se začenja v posameznih vrtinah različno globoko. Bliže 
obrobja je 5 — 6 m pod površjem, bolj stran 3 — 4 m, medtem ko 
sega v oddaljenosti 800 — 900 m že do površja in ga prekriva le nekaj 
decimetrov debela preperelina, ki vsebuje še številne prodnike, tako 
da govore domačini o »glerijasti zemlji«. Če pa upoštevamo nagnje-
nost površja, je zgornja višina proda v enaki absolutni legi med 90 
in 92 m. 

Ker so vrtine v zahodni polovici Novogoriškega polja globoke 
le nekaj metrov, obtičijo vse v produ. Zato nam debelina prodnega 
nanosa ni znana. Toda spričo tega, da postaja prod navzdol čedalje 
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bolj čist, in ker globlje vrtine v sosedstvu ne zadenejo na talno vodo, 
sklepamo, da sega prod v zahodnem delu Novogoriškega polja zdržema 
navzdol najmanj 20 m globoko, bržkone pa še precej več. 

Y srednjem delu Nove Gorice, okoli 400 — 500 m od obrobja, se 
v številnih vrtinah pokaže prod v približno enaki debelini in globini. 
Začenja 5 — 6 m pod površjem in sega okoli 12 m globoko. Doslej 
so naleteli na več metrov debele prodne plasti komaj 200 m od fliš-
nega obrobja. Videti je, da je segla prodna akumulacija zelo na ši-
roko. Toda nekatere vrtine segajo do flišne podlage, ne da bi zadele 
nanj. V ožjem robnem pasu so se potemtakem odlagale istočasno 
tudi gline. " •'(,. ; ** l 

5. Potek soške kvartarne akumulacije v nepoledenelem delu doline 

Prod je na Novogoriškem polju le deloma čist. Vmes je toliko 
gline in ilovice, da gre za glinasti prod ali celo za prodnato glino. 
Zelo je značilno, da prevladuje v produ siva, ne pa rjava glina, ka-
kršna je v krovnini. 

Pod prodom se začenjajo več metrov debele plasti teinnosive gline. 
V glavnem so zelo čiste in kompaktne. Posamezne plasti so svetle 
in peščene sestave, druge temnejše, temnosive ali skoraj črne in z 
obilico organskih ostankov. Videti je, da gre za zajezitvene gline. 
Tudi v teh glinah zasledimo drobce razpadlega fliša, posebno laporja. 
Posamezne plasti sestavlja tudi karbonatna glina, čeprav so sicer gline 
nekarbonatne sestave. 

Te temnosive gline se začenjajo okoli 12 m pod površjem in se-
gajo 18 — 20 m navzdol. V tej globini so tanjše plasti drobnega peska, 
ki leži neposredno na flišni podlagi. 
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Zelo znacilnó je, da se te gline vrivajo tudi med prod. V spodnjem 
delu prodnega nanosa je do 1 m debela glinasta plast. 

Ob flišnem obrobju so med vrtinami večje razlike, ki kažejo, 
da je bil sedimentacijski proces bolj raznolik in odvisen od drobne 
razčlenjenosti samega obrobja. Y vrtinah se da lepo zasledovati flišni 
hrbet s koto 119 m, ki potone pod naplavinami proti osrčju Nove 
Gorice. Veliko vrtin je v Novi Gorici na območju tega flišnega hrbta. 
Na obeh straneh pa sta dve z glino zatrpani dolinici. Južno od tod 
začenja tudi že sedimentacija samega Korna. Nova Gorica stoji ravno 
na področju, kjer se je izmenjavala soška akumulacija z akumulacijo 
Korna in njegovih pritokov ter z neposrednimi denudaci j skimi nanosi 
z bližnjega flišnega obrobja. Kakšne razmere nam razkrivajo vrtine? 

Y globini 20 m se je začela sedimentacija z drobnim zelenkasto-
sivim peskom, ki leži neposredno na prepereli flišni podlagi. Sedimen-
tacija se je nadaljevala s temnosivimi glinami, ki so se odložile do 8 m 
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na debelo. V glini so svetlejše in temnejše proge, ki prehajajo od 
temnosive do skoraj črne in temnozelene barve. Očitno je, da gre za 
zajezitvene gline. 

Te gline, ki smo jih dali dr. A. šerclju v palinološko analizo, so 
se po pelodu sodeč odlagale v hladnem in suhem (stepskem) podnebju. 
Na to sklepa Šercelj po izrazito hladnodobni drevesni vegetaciji ter 
stepski zeliščni flori. Y glini namreč prevladuje pelod iglavcev (zlasti 
bora in manj smreke), medtem ko sta od listavcev tam le breza in 
rakitovec, ki sta pionirski rastlini odprtih zemljišč in preneseta tudi 
hladno podnebje. Mezofilnih listavcev sploh ni. Y zeliščnem delu 
vegetacije prevladujejo trave (graminae), pelini (Artemisia), klinčnice 
(Caryphyllacese) ter lobodike (Chenopodiaceae). To pa so vse izraziti 
»stepski« elementi ter zato indikatorji odprtih površin. 

Ker je po dosedanjih ugotovitvah prav za začetne wiirmske sta-
diale značilno hladno in suho podnebje, meni Šercelj, da so se te 
gline odlagale v začetku wiirma. 

Nad glino sledi apniški prod v debelini 7 — 8 m, ki pomeni prodor 
soške akumulacije. Prod je prekril gline in segel deloma prav do 
flišnega obrobja in leži ponekod neposredno na flišni podlagi. Do l m 
debela plast gline med prodom pa kaže na ponovno kratkotrajno pre-
kinitev soške akumulacije. 

Produ sledi navzgor ponovno glina, ki je sprva siva, nato pa 
rjava in sega do površja. Sprva so to zajezitvene gline, nato pa denu-
dacijske. Njihova debelina proč od obrobja pojema. Tudi v teh glinah 
je Šercelj ugotovil enako pelodno setavo, ki kaže na hladno podnebje. 
Ker pa je vmes prodna plast, so se odlagale zgornje gline verjetno v 
naslednjem stadialu. Te ugotovitve se ujemajo tudi z razmerami v 
Renčah, kjer pa so se odlagale gline v mlajšem wiirmu in kažejo 
zato na bolj ostre klimatske razmere, (šercelj 1961, 382). 

Zelo značilno je, da vsebujejo nanosi s flišnega obrobja pretežno 
gline in ilovice, ne pa tudi debelejše gradivo. Med glino je prav malo 
peščenih plasti in le na dveh mestih je bilo mogoče v globini 3 m 
ugotoviti do 1 m debelo plast flišnega proda. Prav malo pa je nanosov, 
ki bi izvirali iz apniškega grušča oz. breč, nakopičenih na pobočjih 
Škabrijela. Zato sklepamo, da to pobočno gradivo ni nastajalo v wiir-
mu, temveč je bilo zlepljeno že v starejši dobi. Za vsako mlajšo plast 
je značilno, da posega dalj na obrobje in leži deloma neposredno na 
flišni podlagi. 

Najgloblje plasti niso znane, saj vrtine v zahodnem delu Novo-
goriškega polja niso segle do podlage. Toda po skromnih sledovih 
talne vode nad posameznimi plastmi gline moremo sklepati, da se te 
od roba proti sredini polja izklinjajo in je prod okoli 1 km od roba 
že zdržema odložen. 

Vrtine torej ne razkrivajo le prepletanja soške in kornske aku-
mulacije, temveč tudi neposredno denudacijsko akumulacijo z naj-
bližjega flišnega obrobja. 
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Zal imamo iz same kornske dolinice le skromne podatke. Vrtine se-
gajo največ 4 m globoko in razkrivajo le rumenorjavo ilovico. 

» 

Vrtojbica in Vrtojbsko polje. V vzhodnem delu Goriškega polja 
vzbuja posebno pozornost Vrtojbica s svojo nenavadno usmerjenostjo. 
Na flišnem obrobju je v Rožni dolini usmerjena naravnost proti Soči, 
ko pa preide na prodno ravnino, zavije nenadoma na levo in teče 
ob robu gričevja daleč proti jugu, kjer pri Mirnu doseže Vipavo. 
Vrtojbica je bila sprva nedvomno pritok Soče. Kasneje pa jo je ta 
odrinila in si je morala na robu prodnega nanosa utirati pot daleč 
proti jugu, da je dosegla Vipavo. Ta odrinjeni tok je daljši od tistega, 
ki ima še prvotno usmerjenost. 

Soča ie na Goriškem polju odrivala tudi drusre pritoke (karta 7). 
Tako je Korn tekel nekaj časa med Goriškim gradom in Kostanjevico 
proti jugu in se izlival v Vrtojbico. Vipave pa Soča ni le odrinila, 
temveč ji je pri Biljah zaprla pot, da se je vzhodno od tod na široko 
razlivala. Soča je odrinila tudi briške pritoke. Pevmica je tekla skozi 
Pevmo in se izlivala v Sočo šele pri Podgori. Tudi Grojnica je sprva 
tekla ob vznožju Kalvarije in se šele nato prebila do Soče. O tem nam 
pričata površje in sestava tal na vznožju Brd. Še bolj očitno odrinjen 
tok ima Trebež, ki je sprva nedvomno tekel mimo Ločnika v Sočo, 
danes pa v ostrem kolenu zavija v Preval in Biršo. 

Vrtojbica je sestavljena iz treh genetično različnih delov. Njen 
zgornji del, kjer je vrezana v flišno gričevje med Panovcem in Staro 
goro, je najstarejši. Pozornost vzbuja zlasti prostorna dolina in široko 
in nizko razvodje (114 m) na robu kotlinice Lijaka. Oboje kaže na to, 
da je bila Vrtojbica nekdaj večja in daljša. 

Ob prestopu na ravnino začenja njen drugi del, ki ima izrazito 
odrinjeno smer. Nastal je ob času glavne soške akumulacije, ko je 
bila Vrtojbica potisnjena ob flišno gričevje in si je na robu ravnine 
utirala novo strugo proti jugu. 

Po glavni soški akumulaciji se je Vrtojbica od Vrtojbe navzdol 
znova preusmerila in si preko prodne ravnine poiskala pot do vznožja 
Krasa. Kasneje je njen tok skrajšala Vipava, ko je pri Mirnu z mean-
driranjem posegla proti severu. Spodnja Vrtojbica, ki je najmlajša, 
se je poglobila več metrov v prodno akumulacijo Soče, medtem ko 
teče v srednjem delu po lastnih naplavinah in v, prav plitki strugi. 

Sestavo tal so vzdolž Vrtojbice doslej kartografsko prikazali trije 
avtorji, žal, brez komentarja. Na Stachejevi geološki karti (1891) sega 
soški prod najdlje na obrobje, saj je vrisan še na levi strani Vrtojbice. 
Nasprotno pa je na Müllerjevi skici (1921) vrisan zelo širok pas ilo-
vice, ki sega še 1 km od gričevja. Comel (1926) je ta del Goriškega 
polja razčlenil. Med flišnim gričevjem in Vrtojbico je vrisal ilovico, 
nato okoli 700 m širok pas ilovnatega proda in sele od tod naprej čist 
soški prod. 

Sestavo tal je v tem robnem delu Goriškega polja težavno dolo-
čati, ker ni ustreznih golic; zato so tudi razlike med posameznimi 
avtorji razumljive. Površje je namreč ravno in nerazčlenjeno, Vrtoj-
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bica pa teče v plitvi strugi. Comel in Müller sta se pri svoiem orouče-
vanju opirala na številne strelske jarke in druge vojaške izkope iz 
prve svetovne vojne, kar posebej omenjata. 

K vsemu temu moremo dodati še sami nekaj novih opornih točk, 
ki osvetiтијето sestavo tal. To je predvsem opekarn'ški glinokop v 
Gornji Vrtojbi, nekaj gramoznic na zahodni strani Dolnje Vrtojbe, 
več krajših vrtin v Šempetru ter posredno proučevanje tal s pomočjo 
vodnjakov oziroma talne vode. Oprli pa smo se tudi na dobro proučene 
razmere na Novogoriškem polju, saj je med obema področjema mar-
sikatera sorodnost. Na tej osnovi smo prišli do naslednjih zaključkov. 

Med Šempetrom in Vrtojbo sestavlja površje troje nanosov, ki 
se med seboj močno prepletajo. Večino tal sestavlja soški prod, ki 
sega zdržema skoraj do flišnega gričevja. Vzdolž Vrtojbice, zlasti 
na nieni levi strani, so peščeno-ilovnate naplavine, ki jih je nanosila 
Vrtojbica. Ob vznožju gričevja pa so denudacijske ilovice z nepo-
srednega flišnega obrobja. 

Čisti soški prod je pri Šempetru nekaj nad 1 km od flišnega ob-
robja. pri Gornji Vrtojbi 600 m, pri Dolnji Vrtojbi pa 300 m. Vzhodno 
od tod se začenja glinasti prod, ki sestavlja večino tal v Šempetru 
in Vrtojbi. Šele vzhodno od ceste, ki pelje skozi oba kraja, se za-
čenjajo plavne in denudacijske ilovice in gline, ki segajo neposredno 
do flišnega vznožja. Ta ilovnati pas je širok povprečno 300 m, Vrtoj-

Fot. 1. Rahlo sprijet konglomerat ob spodnji Vrtojbici, ki ga sestavljajo mo-
drosivi apniški prodniki soške akumulacije 
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Fot. 2. Mehanizirana gramoznica ob Vrtojbici. Prod ne izkoriščajo v ježi te-
rase, ker je tam sprijet, temveč okoli 150 m vstran, kjer je zlepljenost rahla 

bica pa teče na njegovem zunanjem robu. Značilna je razmestitev 
Vrtojbe, ki je kot dolga obcestna vas postavljena na petrografsko 
mejo in na rob zgornjega horizonta talne vode. 

Po vodnjakih v Šempetru in Vrtojbi smo ugotovili dva sloja talne 
vode. Zgornji je razmeroma tanek in bržkone ni sklenjen. Ponekod 
je v globini enega metra, drugod pa dveh ali treh metrov. Marsikje 
pa tudi v globini sedmih metrov niso zadeli nanj. Talna voda je 
vezana na peščene ilovice oz. ilovnate peske, ki so zelo neenakomerno 
razporejeni v nanosih Vrtojbice. Zgornji sloj talne vode sega še kakih 
100 do 200 m na levo stran potoka. 

Drugi sloj talne vode je v večji globini (20 do 22 m) in je očitno 
vezan na nivo Soče. Nahaja se v soškem produ in je veliko izdatnejši. 
Spodnji sloj talne vode in s tem seveda tudi soški prod smo ugotovili 
tako v Šempetru kakor tudi v Vrtojbi. Talna voda niha za okoli 3 m 
in je v suši 23 m pod površjem. V Vrtojbi smo dognali talno vodo še 
v vmesni globini, od 8 do I l m globoko, ki kaže na še eno nepro-
pustno plast med prodom. To bi se ujemalo z eno izmed vrtin v Šem-
petru, kjer so pod zgornjim glinastim prodom ugotovili sivo glino. 

Da je soška akumulacija segla daleč na obrobje, dokazuje tudi 
apniški prod med Goriškim gradom in Kostanjevico, ki sega tudi do 
ustja Rožne doline. Po ilovnatih naplavinah, ki prekrivajo prod, mo-
remo sklepati, da je po tej ožini nekaj časa odtekal tudi Korn, ko 
mu je soška akumulacija zaprla pot proti zahodu. 
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Vipava in Mirensko polje. V južnem delu Goriškega polja sta v 
prodno ravnino vrezani spodnja Vrtojbica in Vipava, ki na široko 
razkrivata sestavo kvartarne akumulacije. Sestavo tal smo v tem delu 
Goriškega polja skušali dognati tudi po talni vodi in smo v ta namen 
proučili vodnjake v Mirnu, Orehovljah, Vrtočah in Biljah. Zbrali 
pa smo tudi vse druge podatke o sestavi tal (gramoznice, izkopi, 
vrtine). Temu področju smo namreč posvetili še-posebno pažnjo, ker 
se v iužnem delu Goriškega polja stika soška akumulacija z vipavsko 
in s kraškim obrobjem. Dosedanje ugotovitve omenjajo s tem v zvezi 
odrinjeni tok Vipave in uhajanje njene vode v Kras. 

Južno od Šempetrskega oziroma Vrtojbskega polja prereže eno-
lično ravnino Goriškega polja najprej Vrtojbica, ki se pod Dolenjo 
Vrtojbo poglobi za več metrov in to v širini preko 100 m. Го povečanje 
doline nas preseneča, ker ni niti v skladu z velikostjo Vrtojbice, niti 
z neznatno strugo v ostalem delu njenega toka. 

Pri Dolnji Vrtojbi je ježa poglobljenega dela doline visoka 2 do 
3 m, navzdol pa se naglo veča, najprej do 5 in 7 m, nato do 10 m, ob 
izlivu v Vipavo pa do 12 m. Ma dnu globeli je Vrtojbica izoblikovala 
še eno dvometersko teraso in je šele vanjo poglobila strugo. 

Poglobljeni del Vrtojbice je v celoti vrezan v soški prod, ki je 
na več krajih razkrit v strmi in visoki ježi (fot. 1). Prodna akumulacija 
je čista in brez kakršnihkoli ilovnatih in drugih primesi s flišnega 
obrobja. Nasprotno pa je dno globeli sestavljeno iz peščenih ilovic in 
ilovnatega proda, kar je deloma že akumulacija Vrtojbice. 

Fot. 3. Pri Orehovljah je Vipava globoko zarezana v soški konglomerat. V 
ozadju nerazgibana pobočja Krasa 

52 



Morfogenetske" poteze Goriškega polja 

Sestavo prodne akumulacije na Mirenskem polju nam nazorno 
razkrivajo gramoznice na desnem bregu Vrtojbice tik pred izlivom v 
Vipavo (fot. 3). 

Na površju je 0.5 m ilovnate prepereline, ki je navzdol jasno 
ločena. Frod je v globini 0.5 — 1 m že povsem čist. Sveži, do 12 in 
visoki odkopi razkrivajo zelo homogeno sediinentacijo, ki jo sestavlja 
enakomerno debel in dobro sortiran prod. Gradivo je domala v celoti 
iz apnenca (do 90 %), prevladuje pa temnosiv apnenec, ki je tipičen 
za soško akumulacijo. Prodniki so dobro zaobljeni, saj jih je največ 
v deveti zaoblitveni stopnji, veliko pa se jih uvršča v osmo in deseto 
skupino (diagram 6 e). 

V spodnjem delu gramoznice je do 0.5 m debela plast peščene 
ilovice, ki pa ne vsebuje peloda. Na konglomerat pa naletimo prav-
zaprav šele niže, v strugi \rtojbice, prav tako pa tudi v strugi Vipave 
in v ježi posameznih teras. 

loda tako kot gramoznice so tudi vodnjaki, ki so nekaj sto metrov 
vstran od struge, izkopani skoraj v samem produ. Očitno gre torej 
za enak proces kot smo ga ugotovili ob Soči pri Solkanu, kjer je 
prod sprijet le vzdolž struge, kar je očitno posledica pronicanja rečne 
vode v prodni breg. 

Vipava je poglobljena v. ravnino Goriškega polja za okoli 15 m. 
Takoj pod izlivom Vrtojbice je ježa glavne terase visoka 12 m. V 
strmi ježi se nepravilno menjavajo konglomeratne plasti z vmesnim 
nesprijetim prodom (fot. 2). Proti zahodu se terasa odmakne od struge, 
njena ježa pa se zahodno od Mirna zniža na 7 do 8 m. Onstran meje 
se nadaljuje mimo Rupe in Peči, kjer se ponovno približa Vipavi. 
Ježa vsepovsod razkriva prodno sestavo tal. Tudi obe nižji terasi sta 
iz soškega proda. Ob Vipavi sami pa je na številnih mestih trdno 
sprijet konglomerat in so globlje plasti najbolj sprijete. 

Zelo je značilno, da je soški prod v glavni terasi čist, medtem ko 
je na drugi oziroma tretji terasi prekrit s peščeno ilovico in peskom, 
ki sta očitno nanos Vipave. 

Soški prod smo ob Vipavi ugotovili od Bilj pa vse do meje pri 
Rupi in Japnišču. Na zahodni strani Bilj sega od enega flišnega brega 
do drugega. Na levi strani Vipave je pri Vrtočah čist in dobro zaobljen 
modrosiv prod (diagram 6f). Na tem mestu je akumulacija Soče zavrla 
Vipavo in njeno akumulacijo. 

Vipava je v celoti vrezana v soški prod tudi v najnižjih legah. 
Po vodnjakih v Mirnu, Orehovljah in Japnišču smo dognali, da sega 
prodna akumulacija preko 24 m pod površje. Tako globoko je namreč 
najnižji nivo talne vode. Sklepati pa moremo, da so prodne plasti 
tudi še v večji globini. 

Glede na različno absolutno višino površja v posameznih naseljih 
je talna voda v vodnjakih sicer v različni globini (od 11 do 24 m), 
toda povsod je v zelo enakomerni absolutni višini (od 33 do 36 m), 
medtem ko je gladina Vipave od Vrtoč do Rupe v višini 39 do 3bm. 
Po tem sklepamo, da Vipava napaja talno vodo. Na to kaže tudi pri-
merjava treh vodnjakov v Mirnu, ki so v različni oddaljenosti od 
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reke. V prvem, ki je 70 m od brega, stoji voda približno v višini Vi-
pave, v 300 m oddaljenem pa je 1 do 2 m niže, in v vodnjaku, ki je 
700 m stran, je talna voda približno 3 m pod gladino Vipave. To nam 
torej narekuje sklep, da izgublja Vipava vodo, ko prestopi pod Bil j ami 
na prodna tla Goriškega polja. To je bržkone glavni vzrok, da ima 
Vipava pri Mirnu manj vode, kot bi pričakovali po vodostaju v Dorn-
bergu. S tem odpade tudi potreba po razlagi, da je vzrok za manjšo 
vodnatost Vipave v Mirnu izgubljanje vode v Kras pri Vrtočah. Pod 
Mirenskim gradom se Vipava sicer res dotakne apniškega pobočja, 
toda v bistvu poteka vzdolž apniškega roba pravzaprav ves njen tok 
od Rupe do Rubij, to je v razdalji skoraj 5 km. Spričo njenega po-
časnega toka bi pričakovali, da bi Vipava v še večji meri izgubljala 
svojo vodo. Zlasti še, ker teče mimo ustja zakrasele doline, ki prečka 
Kras, in pod katero je pričakovati podzemne votline, ki so nastale 
ob zakrasevanju Dola. 

Mnenje o izgubljanju vode iz Vipave v Kras temelji na barvanju. 
Timeus (1928) poroča, da so 20. maja 1910. leta vrgli v Vipavo pri 
Vrtočah 10 kg iitijevega in 50 kg stroncijevega klorida. Našli so ju 
med 25. in 29. majem v Doberdobskem in Sabliškem jezeru ter v iz-
virih Timave. Zračno razdaljo 12.5 km naj bi bila pretekla v 5 dneh, 
to je s hitrostjo 3 cm/sek. 

Toda vodne razmere v prodni ravnini ob vznožju Krasa so še pre-
malo proučene in so možne različne zveze med Vipavo, talno vodo in 
vodo v Krasu. Zlasti je pričakovati, da se razmerja med Vipavo in 
talno vodo v prodni ravnini ter med kraško vodo glede na kolebanje 
vode v Vipavi spreminjajo. Jenko (1959, 88) npr. domneva, da oddaja 
Vipava vodo v Kras ob nizkem vodnem stanju, pri visokem pa bi 
celo kraška voda odtekala v Vipavo. 

Talna voda v južnem delu Goriškega polja ne prihaja na površje 
tako kot npr. na Ljubljanskem polju (Studenec), v Spodnji Savinjski 
dolini (Lava) itd. Soška talna voda ne prihaja na dan niti ob Vipavi, 
čeprav je ta poglobljena 15 do 20 m v prodno ravnino. To pomeni, da 
je talna voda na Goriškem polju zelo globoko. V vodnjakih je 20 do 
10 m pod ravnino Goriškega polja. V Vrtojbi in Šempetru smo ugo-
tovili, da je talna voda 20 do 22 m pod površjem, kar je 10 do 15 m 
više kot ob Vipavi oziroma na Mirenskem polju. Talna voda odteka 
torej proti jugu do južnega oboda Goriškega polja. Vprašanje pa je, 
zakaj ostaja tudi ob vznožju Krasa tako globoko. Možno je, da se 
izgublja v Kras, ko na črti Rupa—Peč—Rubije zadene na apniško 
podlago. Upoštevati pa moramo, da je višina talne vode določena brž-
kone z višino neerodiranega fliša, ki se je ohranil na južnem obodu 
Goriškega polja pod prodom, in da se voda preliva v kras le nad do-
ločeno višino in le ob določenem vodnem stanju. Toda prav tako mo-
ramo upoštevati, da je Soča ob višku akumulacije oblivala Kras v 
višji legi. To velja tudi za Vipavo, preden se je vrezala v prodno 
ravnino. Na drugi strani pa je bilo vznožje Krasa pred akumulacijo 
Soče precej nižje, vzporedno s tem pa tudi pretoki v Kras. Vrezovanje 
Vipave v južnem delu Goriškega polja, kasnejša akumulacija in po-
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novno vrezovanje v prodno ravnino, vse to je ustvarilo pogoje za da-
našnje hidrološko komuniciranje med Vipavo, talno vodo (soriškega 
polja in kraško vodo. 

Na južnem obodu Goriškega polja obstaja torej možnost, da ne 
uhaja v Kras le Vipava, temveč tudi soška talna voda. V ta namen 
bi bilo potrebno najprej proučiti potek in kolebanje talne vode on-
stran meje in to v Kupi, Peči, Rubijah, Sovodnjah in ŠkrJjah. 

Postavili smo domnevo, da se v Kras preliva le tisti del talne 
vode, ki sega preko flišnega oboda in je zasut pod prodno ravnino 
na vznožju Krasa. Toda po obeh osamelcih pri Peči in Rupi, ki sta 
po Comelu iz foramiranega apnenca in ne iz fliša, kakor je označeno 
na Stachejevi geološki karti, je zasuta dolina Vipave od Rupe navzdol 
izdelana že v samih apnencih. S tem pa se možnosti za izgubljene soške 
talne vode v Kras še povečajo. 

Glede uhajanja vode v Kras neposredno iz rečnega korita pri 
Vrtočah, kjer se Vipava dotakne apnenca ob vznožju Mirenskega 
gradu, pa velja podčrtati naslednje: približno 300 m pred tem kon-
taktom so na levem bregu Vipave, v nadmorski višini 49 m, izvrtali 
50 m globoko vrtino (Nosan 1963). Ta se nahaja 50 m od struge in za 
prav toliko od apniškega pobočja. 

Kljub temu, da sega glinasti prod še 2 m pod gladino reke, v njem 
ni bilo talne vode. Pojavila se je šele v globini 17 m na meji med glino 
in apniško podlago. Ko so vrtali še 30 m v apnenec, so ugotovili v njem 
do 2 cm široke razpoke, ki so zatrpane z glino. Zanimivo pa je, da se 
je med vrtanjem skozi apnenec vrtalna voda sprva izgubljala, na 
koncu pa se je dvignila približno do višine Vipave. Da ni talne vode 
v prodnih plasteh, je bržkone vzrok močna zaglinjenost današnje stru-
ge. Zelo značilno je, da se je voda pojavila šele na meji z apnencem 
in to pod glino. Podčrtati pa velja, da je eocenski apnenec zelo močno 
prepokan, kakor nam razkrivajo tudi kamnolomi in številne vojaške 
kaverne na bližnjem Mirenskem gradu (120 m) in sosednjih vzpetinah. 

V podrobnosti nam vrtina pokaže naslednjo sestavo tal: 
0,0— 3,7 m rjava, peščena glina 
3,7— 6,7 m droben in srednje debel prod, zapolnjen z rjavo glino 
6,7—11,4 m droben, srednje debel prod, pomešan z rjavim glina-

stim meljem 
11,4—12,0 m srednji in debel prod s peščenim meljem 
12.0—12,4 m rjava meljna glina 
12.4—14,1 m siva meljna glina 
14.1—15,3 m siva meljna glina s prodniki flišnega peščenjaka in 

apnenca 
15,3—15,6 m rjava peščena glina s flišnimi prodniki 
15,6—16,9 m rjava glina s prodniki 
16,9—30,5 m siv miliolidni apnenec, delno razpokan in porozen. 

Voda se je pojavila na meji apnenec—kvartar 
30.5—50,0 m siv razpokan apnenec, razpoke izlužene v širini 2 cm 

in zapolnjene z glino. 
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Tudi druga vrtina, ki so jo izvrtali na pobočju Krasa nad Jap-
niščem, ni odkrila nobenih aktivnih oziroma zatrpanih vodnih poti 
v apnencu, čeprav je segla 100 m globoko, kar je 30 m niže od akumu-
lacijskega površja oziroma 15 m niže od Vipave. Pač pa je vrtina po-
kazala dve coni, kjer so zajede v apnencu široke 2 do 3 cm. Prva cona 
je 20 do 38 m pod površjem, druga med 64 in 78 m. V drugi coni, ki 
je že pod višino kvartarne akumulacije, so razpoke zadelane z glino. 
Vrtina ni nikjer zadela na vodo, čeprav je segla do absolutne višine 
20 m, kar je 15 m pod višino prodne akumulacije. 

Podobne rezultate so dale tudi geofizikalne raziskave (Ravnik 
1963). Ko so z geoelektrično metodo napravili vzdolž severnega roba 
Krasa, to je nad Vrtočami, nad Mirenskim gradom in Japniščem, glo-
binski profil, ki naj bi pokazal področja v večjo vodno propustnostjo, 
niso mogli ugotoviti večje votlikavosti apnenca. Večjo propustnost so 
določili edino 24—40 m pod površjem, kar pa je še nad ravnino Go-
riškega polja. Razen tega so v tej globini le drobne, največ 3 cm široke 
zajede. Pač pa je zelo značilno, da se ta cona ujema z višino danes 
brezvodnega Doberdobskega dola. 

Enaka proučevanja potekajo tudi na italijanski strani vzdolž 
kraškega roba Goriškega polja, toda rezultati za sedaj še niso znani. 
Onstran meje bodo zanimiva predvsem sondiranja pri Gabrjah, na 
ustju Dola, ki začenja na robu Goriškega polja in prečka Kras. 

Razvoja vipavske struge v kvartarnih sedimentili Goriškega polja 
se je doslej dotaknil edinole Comel. Pozornost mu je namreč vzbudil 
tisti del Vipave, ki je med Mirnom in Rubijami na široko poglobljen 
v soški prod. Ko je 1923. leta obravnaval jezero ob srednji Soči, to je 
med Majnico in Podgoro, je omenil, da je bilo jezero tudi ob vznožju 
Krasa. V študiji o Goriškem polju (1926) omenja Comel razširjeno 
dolino spodnje Vrtojbice in jo tolmači z jezerom ob spodnji Vipavi. 
V tretji študiji (1928), kjer obravnava mirensko depresijo, kakor ime-
nuje razširjeno korito Vipave med Mirnom in Rubijami, pa prihaja do 
drugačnih zaključkov. Mirenska depresija naj bi bila nastala erozij-
sko, razširile pa naj bi jo bile poplavne vode Vipave, ki niso mogle 
sproti odtekati. Ovira naj bi bila pri Dolnjih Gabrjah, kjer je Vipava 
stisnjena med vznožje Krasa in konglomerat glavne terase. Ob popla-
vah naj bi bile vode spremenile vso mirensko depresijo v veliko jezero. 
Comel torej spreminja prejšnje mnenje, ko zaključuje, da jezero 
oziroma močvirje ni bilo nikoli dolgotrajno. To omejitev postavlja, 
ker ni našel šotnih plasti in ker sodi, da bi zajezena voda mogla od-
tekati v Kras. Comel pravzaprav z ničemer ne utemeljuje stalnega 
oziroma občasnega jezera. Nanj sklepa edino po razširjenem koritu 
Vipave ob vznožju Krasa. Nikakršnega dvoma pa ni, da je ta razširjeni 
del Vipavske dolinke učinek bočne fluvialne erozije. Za jezero namreč 
ni nobenih dokazov, ne morfoloških in ne sedimentacijskih. Tudi naj-
nižja terasa, ki naj bi bila dno jezera, je pretežno iz soškega nanosa. 

Genezo samega vipavskega korita v območju Goriškega polja 
nam lepo osvetljuje študij akumulacijskega površja ob vznožju Krasa. 
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Najprej moramo ugotoviti, da se ravnina Goriškega polja tudi v 
svojem južnem delu spušča od severa proti jugu, torej proti vznožju 
Krasa, medtem ko se od vzhoda prot zahodu, kakor teče Vipava, sploh 
ne znižuje. To je dokaz, da ravnine ni izoblikovala Vipava, temveč 
Soča. Severno od Vipave, kjer ravnina še ni razčlenjena, so v smeri 
od vzhoda proti zahodu povsem enake višine. Ob cesti Bilje—Miren— 
Sovodnje znašajo kote od 53 do 55 m. Na razdalji 4 km je torej po-
vršje popolnoma ravno. Nasprotno pa se ravnina opazno znižuje 
od severa proti jugu, torej prečno na Vipavo. Pri Mirnu je 54 m, pri 
Orehovljah 52 m in ob vznožju Krasa 48 do 50 m visoka. Na razdalji 
1,5 km se zniža za 4 do 6 m. 

V to ravnino je poglobljena Vipava. Na njeni desni strani poteka 
ježa prve terase vseskozi v absolutni višini 50 do 52 km. Na levi strani 
ob vznožju Krasa pa v višini 48 do 49 m. Ravnina Goriškega polja je 
torej ohranjena na obeh straneh Vipave. Ker jo v celoti sestavlja soški 
prod, nam to z nagnjenostjo površja vred dokazuje, da Vipava pri 
njenem oblikovanju ni sodelovala. To nam potrjuje tudi soški prod 
pri Biljah in ostalem vznožju, kjer smo ugotovili, da je pri Vrtočah, 
Štantu in Japnišču odložen soški prod neposredno na apnence. 

Kasneje, ko je Soča prenehala akumulirati, si je Vipava utirala 
pot ob vznožju Krasa, kjer je bila prodna ravnina najnižja (fot. 4); 

Fot. 4. Odrinjeni tok Vipave pri Vrtočah ob vznožju Krasa. Na levi je prodno 
Orehovsko polje, na desni apniško pobočje, v ozadju pa flišno gričevje okrog 

Bilj. Ob jezu naj bi uhajala voda v Kras 
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tedaj je bržkone v največji meri izgubljala vodo v Kras. Z glino za-
trpane razpoke na apniškem obodu v višini prodne ravnine, kakor so 
jih ugotovili z vrtino, so bržkone nastale v tej dobi. 

V kasnejšem razvoju se je Vipava poglobila v prodno ravnino 
v treh fazah, ki so zapustile svoje sledove v ustreznih stopnjah. Pri 
tem poglabljanju je Vipava sledila poglabljanju Soče. Zgornji dve 
terasi sta visoki po 5 m, tretja 3 m. Druga terasa je ohranjena naj-
slabše, ker jo je kasnejša bočna erozija večinoma že odstranila. Zato 
je ježa prve terase visoka marsikje 7 do 9 m, na dveh krajih, kjer 
seže neposredno do prve terase, pa celo 10 do 12 m. Ježa prve terase 
se ob toku navzdol zvišuje, ker je prodna ravnina v tej smeri zelo 
položna. Tako je Vipava pri Orehovljah zarezana 15 m globoko, med 
Pečjo in Dolnjimi Gabrjami pa že blizu 20 m. Na desni strani Vipave 
sega prva terasa do Orehovelj, Mirna, Rupe in Peči. Vse te vasi leže 
na robu terase, edino Miren se razteza tudi še na nižjo stopnjo. Na levi 
strani se je prva terasa ohranila pri Vrtočah, Štantu in Japnišču, on-
stran meje pa deloma v ustju Dola in pri Dolnjih Gabrjah. 

Druga terasa se je ohranila povsod na notranji strani meandrov, 
tako južno od Orehovelj, v Koncu, pri Rupi in Peči. Zanjo je značilno, 
da se spušča proti Vipavi v več manjših pregibih. Zato je marsikje 
neizrazita. 

Tretja terasa je prazaprav dolinsko dno; vanj je vrezana Vipava 
še 3 m globoko. V tej terasi teče reka v meandrih, ki so izdelani 
večinoma v rahlo sprijetem konglomeratu. Največji je pri Mirnu z 
vrhom ob izlivu Vrtojbice. 

Proučevanja kvartarne ravnine ob vznožju Krasa omogočajo torej 
naslednje zaključke: 

Soški prod, ki sega neposredno do Krasa, sestavlja ob njegovem 
vznožju teraso na levi strani Vipave, ki ustreza ravnini Goriškega 
polja. Prodna ravnina sama visi proti jugu, tako da je ob kraškem 
vznožju najnižja, medtem ko je v smeri Vipave, to je od vzhoda 
proti zahodu, vseskozi v enaki višini. Zelo značilno je položno zniže-
vanje druge terase na notranji strani posameznih meandrov, kar na-
zorno kaže njihov razvoj. 

Apniška osamelca pri Rupi in Peči nakazujeta, da je bila pred-
akumulacijska dolinà Vipave, ki je izdelana od Rupe navzdol v apnen-
cu, kasneje zasuta. 

• Vodnjaki v Mirnu, Orehovljah, Vrtočah in Japnišču dokazujejo, 
da je ob visokem vodostaju talna voda nižja od Vipave in da Vipava 
odteka v talno vodo, ob nizkem vodostaju pa je obratno. To bo bržko-
ne tudi razlog, da ima Vipava pri Mirnu manj vode, kot bi pričakovali. 
Ni verjetno, da bi Vipava pri Vrtočah neposredno izgubljala vodo v 
Kras. Pač pa obstoja ta problem pri talni vodi. Vprašanje je le, koliko 
talnice, ki obliva Kras vse od Vrtoč do Rubij in ima deloma celò 
apniško podlago, odteka v apniško notranjost, in koliko te vode odteka 
v Tima v. "Tima v ima v sušnem času veliko več vode kakor Notranjska 
Reka (Jenko 1958). Za razjasnitev bi bilo treba proučiti talno vodo 
tudi odstran meje, ugotoviti vodnatost Vipave pri Rubijah ter po-
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novno barvati Vipavo in ugotavljati zvezo z Doberdobskim jezerom 
ter z vodami na jugozahodnem robu Krasa. Dosedanja vrtanja in geo-
električne raziskave na južnem obodu Goriškega polja niso odkrile 
podzemnih vodnih pretokov. Vprašanje pa je, kdaj bi bile te domnevne 
poti izdelane in katera voda naj bi bila pri tem sodelovala. Dol, ki 
prečka Kras, vsiljuje misel na podzemne poti, ki so bile izdelane ob 
njegovem zakrasevanju. Na italijanskem ozemlju potekajo sedaj 
ustrezna proučevanja in so del obsežnih proučevanj talne vode ob 
spodnji Soči, ki jo nameravajo črpati za oskrbo Trsta. 

Nedvomno je, da oddaja Vipava vodo v tla, brž ko prestopi pri 
Vrtočah na prodno ravnino. To dejstvo bodo morali upoštevati tudi vsi 
načrti vodnega gospodarstva v Vipavski dolini. Dosedanja dva pro-
jekta (Jenko 1958, Brus 1963) predvidevata, da bi za namakanje Vi-
pavske doline zadrževali večino Vipave, tako da bi odtekala na Go-
riško polje le z minimalno količino vode. Ta poseg pa utegne povzro-
čiti vrsto sprememb v vodnih razmerah južnega dela Goriškega polja. 

Comelovo mnenje, da je mirenska depresija ostanek zajezitvenega 
jezera, nima prav nobene podlage. Prav tako tudi ni mogoče z jezerom 
tolmačiti poglobljeno korito Vrtojbice. V prodno ravnino vrezana 
dolina Vipave je nastajala v skladu s poglabljanjem Soče, torej z zni-
ževanjem obeh rek in z večanjem njunega strmca. 

Soška akumulacija, ki je pri Biljah zaprla Vipavi pot na Goriško 
polje, sega na zahodni strani Bilj od enega do drugega flišnega brega 
v enakomerni višini 52 m. Vipavo je torej soška akumulaicja zavrla, 
še preden je ta zadela na apniško vznožje Krasa. Zato tudi ni mogla 
izgubljati vode v tej smeri. Pač pa je zajezitev nastala v flišnem svetu 
vzhodno od Bilj, kjer je Vipavska dolina še v celoti iz vododržnih 
plasti. 

Pogojenost kvartarne akumulacije na Goriškem polju 

Problematika kvartarne akumulacije alpskih rek je zelo široka, 
saj navajajo zanjo različne razloge in so mnenja še močno deljena. 

Številni avtorji menijo, da so glacialne reke akumulirale predvsem 
v času poledenitev, ko jih je spričo manjše vodnatosti preobteževalo 
morensko oziroma fluvioglacialno gradivo. Drugi dokazujejo, da so 
reke akumulirale predvsem v interglacialih, bodi zaradi večje vodna-
tosti, bodi zato, ker so se sprostile velike množice ledeniškega gradiva. 
Tretji pa poudarjajo, da nasipavanj ni bilo ob poledenitvenih viških, 
temveč ob nazadovanju ledenikov oziroma ob prehodu iz glacialne 
v interglacialno dobo. V zadnjem času pripisujejo močno vlogo tudi 
periglacialnemu gradivu, ki je nastajalo z intenzivnim mehaničnim 
razpadanjem na obrobju poledenelega sveta. Posamezni proučevalci 
tudi opozarjajo, da glacialov in interglacialov ne moremo obravnavati 
vselej kot erozijsko oziroma akumulacijsko homogena obdobja. 
Nekateri zagovorniki pa trde, da so akumulacije sprožile tudi gla-
cioevstatična kolebanja morske gladine in s tem zvezane spremembe 
v erozijski bazi in podolžnem profilu glacialnih rek. Nadalje so še 
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vedno zagovorniki, ki pripisujejo menjavo erozije in akumulacije v 
v pleistocenski dobi premikanjem tal, sproženim zaradi obremenitve 
in razbremenitve ledu. 

Klasična naziranja skušajo tolmačiti kvartarno akumulacijo rek 
skoraj izključno s tektoniko. Nasprotno pa je v novejši literaturi če-
dalje več glasov, ki opozarjajo ne le na klimatski, temveč sploh na 
poligenetski značaj akumulacij, pri čemer se posamezni vzroki lahko 
zelo različno prepletajo in ustvarjajo od primera do primera različen 
morfogenetski razvoj. 

Tudi dosedanja proučevanja v Posočju te problematike niso iz-
črpala. Winkler (1919, 1926) je tektoniki pripisal zelo velik pomen. 
Vendar je očitno, da je številna vprašanja kvartarne erozije in akumu-
lacije pustil še močno odprta, drugih pa sploh še ni načel ali jih je le 
mimogrede omenil. To npr. velja zlasti za vplive glacioevstatičnega 
kolebanja Jadranskega morja na spreminjanje erozijske baze in po-
dolžnega profila Soče ter s tem povezane morfogenetske spremembe. 

Po dosedanjih študijah (Winkler 1926, 1931) tektonika ni povzro-
čila posameznih akumulacij, temveč se je uveljavila v že odloženem 
akumulacijskem gradivu. 

Po Brticknerju in Winklerju je debelina prodnega nanosa ob 
srednji Soči, to je med Tolminsko kotlinico in Solkanom, večja kot na 
Goriškem polju. Winkler (1926, 18) navaja, da leži pri Mostu na Soči 
120 m, pri Selu 90 m in na Goriškem polju 30 m na debelo. Tudi drugi 
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Fot. 5. Pogled z Mirenskega gradu proti severu. Spredaj Goriško polje z Ore-
hovljami, v sredi Vrtojba pod flišnim gričevjem (Stara Gora), v ozadju Trnov-

ski gozd 
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avtorji (Kossmat 1916, Seidl 1913, Desio 1921) navajajo za Coriško 
polje 30 do 35 m nanosa. 

Te navedbe je treba dopolniti, kajti na Goriškem polju so vrtine 
pokazale 50 m debele prodne plasti. Y soški soteski nad Solkanom, 
ki je zajedena v dvigajočo se sabotinsko-skalniško antiklinalo, pa 
smo na več krajih ugotovili denudacijske ostanke prodnega zasipa še 
60 m nad današnjo strugo. To pomeni, da prodni nanos pod Solkanom 
ni posledica grezanja v flišnem delu soške doline. 

Po naših proučevanjih torej akumulacije na Goriškem polju ne 
moremo tolmačiti z lokalno tektoniko. Wiirmska starost nanosa pa 
nas vodi k spoznanju, da je treba to akumulacijo povezovati s soško 
poledenitvijo, torej z mnogo širšimi procesi. Za to govori tudi petro-
grafska sestava fluvioglacialnega proda, ki v primerjavi z recentnim 
razločno kaže, da sta se morali erozija in denudacija v srednjem Po-
sočju zelo okrepiti, močno oslabeti pa ob zgornji Soči. Te spremembe 
si najlaže razložimo z razlikami v morfogenetskih procesih poledene-
lega in nepoledenelega dela doline. 

Na Goriškem polju nadalje ugotavljamo, da je akumulaciji sledila 
erozija, ki je v prodnem nanosu vrezala več teras in zadela ponekod 
tudi na že predakumulacijsko dno. Tudi ta erozija ni bila omejena 
le na Goriško polje, temveč jo srečamo tudi nad Solkanom, torej v 
dveh tektonsko zelo različnih delih Soške doline. Soča pa je poglobila 
svojo strugo tudi od Goriškega polja navzdol, saj se je vrezala v flu-
vioglacilni prod še vse tja pod Zagradom. To pomeni, da je wiirmske-
mu zasipanju sledilo vrezovanje tudi ob spodnjem toku. Zato v tem 
času nikakor ne moremo računati z grezanjem v tem delu Posočja. 
Ker smo na Goriškem polju ugotovili, da je Soča prenehala akumulirati 
ob koncu wiirma, je pri vrezovanju ob njenem spodnjem toku sood-
ločalo bržkone tudi zniževanje erozijske baze zaradi glacioevtatičnega 
umika morja. 

Šele tej eroziji naj bi sledila ob spodnjem toku akumulacija, ki jo 
kaže povezati s postwürmskim dviganjem morske gladine. Ob trans-
gresiji je ta akumulacija prekrila wiirmski zasip pod Zagradom in 
segla ob reki vse do Podgore na Goriškem polju, kjer je verjetno 
zasula že do flišne osnove vrezano soško strugo. 

Zelo značilno je, da je strmec Soče v izrazito erozijskem odseku, 
kakršen je med Globno in Solkanom, manjši kakor med Ločnikom in 
Majnico oziroma Gradiško, kjer reka akumulira. Y erozijskem odseku 
ima Soča 1,3 %o strmca, v akumulacijskem pa 1,7°/00. Za tolmačenje bi 
morali poznati obseg in sestavo holocenskega nanosa med Ločnikom 
in Gradiško in še navzdol ob Soči. 

Na Goriškem polju je divergenca med prodno ravnino in današnjo 
strugo očitna. Soča ima 2,44 °/oo strmca, akumulacijsko površje pa 
4,81 %o. Zato tudi relativna višina akumulacije v smeri toka naglo po-
jema, od 40 m pri Solkanu, na 34 m pri Gorici in na 20 m pri Sovodnjah. 
Podobno razmerje je ob Soči tudi izven Goriškega polja (profil 5). 

Tako ima würmski zasip tudi od Goriškega polja navzdol večji 
strmec od Soče. Zato pod Zagradom potone pod aluvij. Na njegovo 
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nadaljevanje moremo sklepati edino po vrtinah (profil 5). Sprijeti 
prod, ki so ga pri Gradežu navrtali v globini okoli 200 m, šteje Grund 
(1907,11) za wiirmski fluviglacialni soški prod, ki ga vzporeja s prodom 
na Goriškem polju. To pomeni, da bi wiirmiski prod v razdalji manj kot 
20 km (od Zagrada, kjer je na površju v absolutni višini 15—20 m) 
potonil za skoraj 200 m, kar razlaga Grund z intenzivnim postglacial-
nim grezanjem spodnjega dela Soške nižine. Ta akumulacija pa sega 
z zgornjim delom še navzgor do Goriškega polja. Pri Grundovih izva-
janjih je treba upoštevati, da je starost sprijetega proda v globini 
200 m sporna. Grund je opredelil wiirmske in postglacialne plasti 
pravzaprav po sprijetosti, kar pa je zelo nezanesljiv kriterij. Razen 
tega moramo v tej dobi upoštevati tudi umik Jadranskega morja in 
zniževanje morske gladine za 90 do 100 m, kar zmanjša grezanje na 
polovico. Prav tako pa ne smemo prezreti, da je po wiirmski akumu-
laciji Soča vrezavala vseskozi do Zagrada in bržkone še dlje. Wiirm-
ski eroziji sledimo torej manj ko 20 km od Gradeža, kjer naj bi se 
v globini 200 m nahajal istodobni prod. 

Zato je zelo malo verjetno, da bi Soča vse do Zagrada razrezovala 
wiirmski zasip in hkrati nasula tolikšne množine gradiva, kakršno 
kaže gradeška vrtina. Mnogo bolj verjetno je, da se je Soča poglobila 
v würmski zasip še pred koncem glaciala, ko se je bilo morje znižalo 
in je bilo daleč proč. Zal se pri tem ne moremo opreti na ustrezne štu-
dije, ker morfogenetskih procesov, ki jih je sprožilo glacioevstatično 
kolebanje morja v Posočju, sploh še niso proučevali. Upoštevati pa bo 
treba ne le zniževanje erozijske baze, temveč tudi njeno oddaljevanje, 
ki je močno podaljšalo tok Soče in s tem spreminjalo njen podolžni 
profil. 

Brückner (1909, 1022) pripisuje gradeškemu produ v globini 200 m 
večjo starost in uvršča še vse plasti nad njim v pleistocensko dobo. 
Na to sklepa po vrtinah v okolici Benetk, kjer so našli v globini med 
15 in 90 m več šotnih plasti s pleistocenskimi diatomejami. Šotne plasti 
so mu z vmesnimi fluviatilnimi plastmi hkrati dokaz, da je akumu-
lacija na kopnem držala korak z grezanjem. Seveda je ta primerjava 
na mestu le ob predpostavki, da je bil razvoj beneškega in soškega 
področja enak. 

Po Brücknerju se torej nizka terasa, ki je do Zagrada ohranjena 
na površju, ne bi bila pogreznila tako globoko, kot meni Grund in bi 
bila v bistvu ohranila prvotni potek. Pri Gradežu jo moremo torej 
pričakovati v globini lie nekaj deset metrov pod morsko gladimo, kar 
je ob upoštevanju wiirmske regresije možno brez večjega grezanja. 

Tudi Kossmat (1916, 670) vzporeja prodno ravnino Goriškega polja 
z gradeškim prodom v globini 200 m. Razlika je le v tem, da uvršča 
akumulacijo na Goriškem polju v riss, kamor uvršča seveda tudi 
gradeški prod. Pri tem ugotavlja veliko nagnjenost prodnih plasti, kar 
potrjujejo tudi druge vrtine v Furlanski nižini. Tako omenja 12 km JZ 
od Gradiške vodni horizont v globini 73 m, ki ga vzporeja na eni strani 
s prodnim nasipom med Gradiško in Solkanom, na drugi pa z gra-
deškim prodom. Seveda je nagnjenost v spodnjem delu večja, zato 
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sklepa po njem na neenakomerno grezanje tega področja. Kossmat 
meni, da gre za premike, ki so v mlajšem pleistocenu, in morda še 
kasneje, obalno regijo ugreznili, tako da je bila preplavljena, medtem 
ko je ob srednji Soči, med Gorico in Tolminsko kotlino, vladala glo-
binska erozija. Pri tem opozarja na prelome, ki so v stopnjah znižali 
mladopleistocenski suhi Dol v zahodnem delu Krasa. 

Boljšo presojo o teh vprašanjih nam bodo dali rezultati vrtin, 
ki so jih v zadnjih letih izvrtali ob spodnji Soči v zvezi s proučevanjem 
talne vode. 

Winkler (1926, 17) ni mogel dognati ožje zveze med mlajšo soško 
akumulacijo in wiirmskim poledenitvenim viškom, temveč je ugotovil, 
da se je glavno zasipanje končalo že pred viškom wiirmske polede-
nitve. Zato meni, da so akumulacijo sprožile tektonske spremembe 
v podolžnem profilu Soče. 

To dokazuje na več načinov. Med drugim tudi s tem, da je mlajša 
akumulacija v Tolminski kotlini mnogo močnejša (120—140 m) kot pri 
Pia veh in na Goriškem polju (30 m), kair naj bi bila piosledica večje 
upognitve Soške doline znotraj Alp. 

Winkler nadalje ugotavlja, da so predwürmski konglomerati od-
loženi zelo obsežno tudi med Avčami in Selom, čeprav so v tem delu 
doline ugotovili postpliocensko vzbočenje. Zato meni, da je nastanek 
predwürmskih prodov posledica regionalne tektonike, ne pa lokalne. 

Kot dokaz za kvartarno tektoniko navaja Winkler (1926, 97) potek 
predwürmskega konglomeratnega površja, ki je med Mostom na Soči in 
Ročinjem vzbočen (pri Mostu na Soči v absolutni višini 240 m, pri 
Doblarju 260 m in Ročinju 220 m). Enaka usločitev se kaže po nje-
govem tudi v konglomeratni osnovi. Mlade premike zrcali predwürm-
ska akumulacija v Soški dolini tudi med Desklami in Globno, kar 
Winkler povezuje z dinarsko usmerjeno prolomnico, ki na tem mestu 
prečka dolino. Zelo ml ajdo vzbočenje navaja tudi v območju sabotan-
skoHskaln/iške antiklinale. Pri Solkanu in Gorici naj bi ležalo pred-
würmsko dolinsko dno spet više od današnje struge, pod Zagradom pa 
potone pod aluvij celò površje mlajše akumulacije. Tudi Winkler se 
strinja z Grundom, Brückner jem in Kossmatom v tem, da je pri Zagradu 
mlada tektonska zapognitev. 

Winkler ob vseh teh spoznanjih ugotavlja, da se je mladoterciarna 
tektonika v Posočju nadaljevala tudi še v kvartarni dobi. Zato naj 
bi bila pleistocenska in postglacialna zasipanja v Posočju sicer tekton-
sko pogojena, toda pri tem lokalna tektonika ni bila odločilna. Mlajše 
in starejše zasipavanje ob srednji Soči nima npr. nobene zveze s tek-
tonsko zgradbo tega področja. Zasipanje se da namreč zasledovati tako 
v dvignjenih kot v ugreznjenih delih Soške doline. 

Winkler sicer omenja, da kažeta starejša in mlajša akumulacija 
odvisnost od poledenelega dela doline, kar je posebno očitno v pri-
merjavi z Idrijco, kjer tega zasipanja ni. Isto naj bi veljalo tudi za 
poznoglacialno akumulacijo, ki je prav tako omejena na poledenitvfe-
no področje in ne kaže zveze z lokalno tektoniko. Po razširjenosti 
poznoglacialnih jezerskih tvorb ugotavlja poznoglacialno upognitev 
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Soške doline med Kobaridom in Avčami. Podobno regionalno zapog-
nitev naj bi kazali tudi obe pleistocenski akumulaciji, ki sta prav tako 
neodvisni od lokalne tektonike. 

Zelo pomembna je njegova ugotovitev, da je vsaki od teh treh 
akumulacij sledila erozija, ki naj bi jo bila sprožila vmesna vzbo-
čenja. 2al tudi Winkler pri tem ne upošteva učinkov kolebanja morske 
gladine. 

Kljub vsem tem ugotovitvam pa vztraja Winkler pri tektoniki, a je 
prisiljen, da jo povezuje s poledenitvijo. Tako zaključuje, da sta kvar-
tarna akumulacija in erozija v Soški dolini pravzaprav rezultat izo-
statičnih premikov, ki jih je sprožila menjajoča se obtežitev in raz-
bremenitev ledu. 

Glede soške kvartarne morfogeneze tudi Gortani (1950, 310) pri-
pisuje odločilno vlogo dviganju gorovja in klimatskim spremembam 
pleistocenske dobe, medtem ko naj bi bili vplivi glacioevstatičnega 
kolebanja Jadranskega morja manj učinkoviti. Do teh zaključkov ga 
vodi primerjanje morskih in fluvialnih teras jadranske obale na 
osnovi regionalnih študij različnih avtorjev. 

Vsi dosedanji avtorji ugotavljajo ob srednjem in spodnjem toku 
Soče diferencirano pliocensko oziroma mladopliocensko tektoniko, ki 
se je nadaljevala tudi še v kvartar. Toda kljub temu, da prečka Soča 
različne zgradbene enote, se nahaja mlajši pleistocenski zasip od Tol-
minske kotlinice navzdol vzdolž vsega srednjega in spodnjega toka 
Soče, tako v grezajočih kot tudi v dvigajočih se delih Soške doline. 
Razlika je le v tem, da se v posameznih delih doline spreminja obseg 
akumulacije. Spričo tega moremo sklepati, da te akumulacije ni spro-
žila tektonika, temveč jo je ta le modificirala. Razen tega se je akumu-
lacija osredotočila predvsem na nepoledeneli del doline, kar očitno 
opozarja na njeno odvisnost od poledenitve. Obenem je zelo značilno, 
da je vsaki od teh treh akumulacij, ki so ohranjene v Soški dolini, 
sledila erozija, ki je prejšnjo akumulacijo prerezala. 

Tudi Brückner (1909) in Kossmat (1916) imata mlajšo akumidacijo 
za fluvioglacialno in jo povezujeta s poledenitvijo, le s to razliko, 
da jo prvi uvršča v wiirm, drugi pa v riss. 

Brückner sicer ugotavlja, da nizka terasa ne kaže nobenih moienj 
in da se po dolini navzdol normalno znižuje, Winkler pa je drugač-
nega mnenja, ko trdi, da je akumulacija predAvürmska in da kaže med 
Selom in Ročijem očitne znake vzbočenja. Toda pri tem moramo pod-
črtati, da vzbočenje nima nobene zveze s samo genezo akumulacije, 
ker je slednja mlajša od nje. Razen tega pa postajajo vsa premikanja, 
ki si jih zamišlja Winkler, zaradi izostazije problematična spričo dej-
stva, da mlajši zasip ni interglacialen, kot ugotavlja sam, temveč je 
würmski, kot smo ugotovili za onega na Goriškem polju. S tem pa se 
erozijske faze ne ujemajo več z razbremenitvijo in akumulacijske 
ne z obremenitvijo tal. 

Dosedanja proučevanja torej kažejo, da bo pri proučevanju kvar-
tarne morfogeneze Soške doline treba upoštevati predvsem klimatske 
faktorje in manj tektonske. 
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Nesporno je sicer, da je tektonska dinamika v Posočju vsaj od 
pliocena sem vseskozi aktivna. Razen Winklerjevih navedb govore 
za to tudi še druge ugotovitve. Tako so npr. vrtine pri Čezsoškem 
Logu razkrile preko 200 m debele plasti mlajšega zasipa, ki ima spod-
njo mejo v absolutni višini 160 m. Okoli 13 km navzdol po dolini pa 
je Soča zarezala svojo strugo v apniške sklade v absolutni višini 
205 m. torej 45 m više (Pleničar 1958, 172; glej tudi Jenko, 1958). 

Ob Soči imamo nadalie še drusre pojave, ki vzbujajo pozornost 
in opozarjajo na zelo mlado tektonsko dinamiko. Tako je npr. strmec 
Soče v antiklinalni dolini med Sabotinom in Skalnico manjši kot med 
Podgoro in Gradiško, kjer Soča akumulira. Pri Gradiški pa se npr. 
ponovno zmanjša, kar razlagajo eni s prečkanjem antiklinalnega svoda 
(Uešič 1951. 44). drugi pa z izgubljanjem vode v Kras in Timav (Jenko 
1958, 285). Podolžni rečni profil Soče opozarja tudi na drugih mestih 
na zelo mlado tektonsko dinamiko (Ilešič 1951, 65). 

Zato je za nadaljnje proučevanje odločilnega pomena premotrivati 
medsebojno prepletanje in součinkovanje tako tektonskih kot tudi 
klimatskih faktorjev pri razvoju in uveljavijanju erozijskih in aku-
mulacijskih faz kvartarne morfogeneze. Medtem ko so ta dva vidika 
že načeli, pa tretjega sploh še niso proučevali. Spreminjanje erozijske 
baze zaradi glacioevstatičnega kolebanja morja je moralo biti pri Soči 
še posebno izdatno, če pomislimo, da je reka podaljšala svoj tok za 
polovico sedanje dolžine in povečala celotni strmec za eno desetino. 
Po sedanji akumulaciji, ki sega ob Soči navzgor še do Podgore, mo-
remo sklepati, da so se te spremembe uveljavile na Goriškem polju 
tudi v pleistocenu. 

Zaključek 

Čeprav so začeli proučevati Soško dolino zelo zgodaj, poznamo 
doslej morfogenezo Goriškega polja le fragmentarno. Toda tudi naše 
ugotovitve niso popolne, ker smo mogli proučiti Goriško polje le 
tostran meje. Vendar pa menimo, da smo kljub temu dobili osnovni 
vpogled v kvartarno genezo tega dela Soške doline. 

Goriško polje je poglobljeno v eocenske flišne sedimente vipavske 
sinklinale. Ta pa je nižja od sosednjih dveh kraških planot (Krasa 
in Trnovskega gozda). Gre torej za vglobljenost znotraj flišnega pasu 
in za poglobljenost fliša glede na sosednji apniški planoti. 

Osnovno vprašanje je, koliko so te višinske diference posledica 
različne petrografske sestave ter selektivne erozije in koliko diferen-
cirane tektonske dinamike. Primerjava nivojev med flišnim površjem 
ter Doberdobskim Krasom ne razodeva diferenciranega dviganja med 
obema pokrajinama. Pač pa kažejo višinske razlike med flišem in 
apnenci na severni strani Goriškega polja na učinke diferencirane 
tektonske dinamike. 

Višinske razlike med Goriškim poljem oziroma njegovim flišnim 
obrobjem ter Doberdobskim Krasom si razlagamo predvsem s klimat-
sko pogojeno selektivno erozijo, ki je bila v hladni kvartarni dobi 
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bolj intenzivna na flišu kakor na apnencu. Višinske razlike med 
apnenci in flišem so namreč nastajale šele od nivoja 200 — 220 m 
navzdol. Zelo značilna je tudi primerjava med zakraselima dolinama 
na severnem in južnem robu Goriškega polja. Medtem ko je Preval 
П32 m) med Skalnico in Skabriielom 230 m nad Goriškim poljem, je 
Doberdobski dol (8? m) komar 40 m nad niim. To opozarja na morfo-
genetske razlike na eni in drugi strani Goriškega polja in na zelo 
mlade hidrografske spremembe. 

Višinske razlike znotraj flišnega pasu so se začele stopnjevati 
posebno od nivoja 120 m navzdol. Tedaj se je začela Soška dolina 
na flišnih tleh poglabljati in ustvarjati erozijsko osnovo Goriškega 
polja. 

Goriško polie je torej zelo mladega nastanka in je nastalo prav-
zaprav iz dveh dob'n, iz soške doline v severnem in vipavske v južnem 
d^lu današniesra Goriškega polja. Od nivoja 100 m navzdol je Soča 
začela svojo dolino širiti in je pri tem znižala flišni pomol med obema 
rekama ter posegla do Vipave, ki je tedaj še tekla preko Dober-
dohskesra dola. in jo pretočila. Obenem ie razširila in poglobila njeno 
dolino ter tako ustvarila enoino erozijsko osnovo Goriškega polia. 

Pose^neça pomena tr dejstvo, da je bil z bočno erozijo Vipave 
oz'roma Soče erodiran flišni obod na robu Krasa. Tako se Goriško 
polie nepo4r°dno stika z apnenci, kar je pomembno zlasti v hidro-
loškem pogledu. 

Predakumulacijski razvoj Goriškesra polja moremo zasledovati 
razen po terasah tudi še po nekaterih drugih potezah na flišnem ob-
robiu. Na vzhodnem obodu Goriškega polja, ki ga sestavljajo Biljski 
griči in Stara eora, dolinice niso usmerjene proti Goriškemu polju, 
temveč proč od njega, čeprav začenrajo neposredno na njegovem robu. 
To dokazuje, da те južni del Goriškega polja nastal z bočno erozijo 
Soče, ki je posegla proti jugu in jugovzhodu ter znižala površje, ki 
je gravitiralo neposredno v Vipavo, podobno kakor še danes gravi-
tirajo Biljski griči in Stara gora. 

Druga poteza, ki ponazarja razvoj Goriškega polja, je potek nje-
govega vzhodnega roba, ki jasno kaže sledove dveh meandrov. S prvim 
zavojem je nastalo Novogoriško polje, z drugim, ki je obsežnejši, pa 
Sempetrsko, Vrtojbsko in Mirensko polje, medtem ko vmesni, kon-
kavni del meandra sestavlja Goriški grad s sosednjim Panovcem. 

Ta razvoj potrjuje tudi dejstvo, da poteka zasuta struga Soče, 
kakor so pokazale vrtine, pod vzhodnim delom Solkanskega polja. 

Vipava in kasneje Soča sta odstranili flišni obod na robu Krasa 
in se zajedli v paleocenske robne apnence. Sodeč po osamelcih pri 
Rupi in Peči je ob vznožju Krasa zasuta stara, v apnence vrezana 
dolina Vipave, ki omogoča pronicanje talne vode neposredno v Kras. 

V še večji meri se to dogaja ob Soči južno od Goriškega polja. 
Apniška podlaga potonjene kraške antiklinale, ki jo Soča prečka, je 
sicer na tem mestu na debelo prekrita z naplavinami, vendar skle-
pamo, da uhaja talna voda v Doberdobski Kras in dalje v Timav. 
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Na ta način si namreč razložimo, zakaj je Timav ob suši tudi do 
30 krat večji od Notranjske reke (Bidovec, 1037). 

Goriško polje ni vršaj, ker je Soča akumulirala tudi v ostalih 
del'h doline. Prodna akumulacija na Goriškem polju je torej le del 
velike akumulacije ob Soči. To nasipavanje je bilo zelo intenzivno, 
kakor dokazuiejo odrinjeni ter preusmerjeni pritoki na robu Go-
riškega polja.- Intenzivnost akumulacije se vidi še po tem, da je tudi 
Vipava odrinjena na rob polja, kjer si ob vznožju Krasa utira pot 
proti Soči. Posebno značilno je dejstvo, da Vipava ne teče po lastnem 
nanosu, temveč po naplavinah Soče. Intenzivnost soške akumulacije 
dokazuje slednjič tudi dejstvo, da je Goriško polje domala v celoti 
iz apniškega proda in le neznatne proge na robu so iz flišnih naplavin. 
Goriško polje je zato tuj element v flišnem reliefu, tuj zlasti v mor-
fološkem, petrografskem in hidrološkem pogledu. 

Soča se je po glavni akumulaciji začela prestavljati proti desni 
in teče danes na robu Goriškega polja. Ta situacija je skupna tudi 
drugim prodnim ravninam v Sloveniji. Zanimivo bi bilo ugotoviti 
vzroke. 

Lega Goriškega polja med dvema apniškima planotama je zelo 
zanimiva tudi v hidrološkem pogledu. Na severni strani odreja flišni 
prag pri Solkanu višino vode v apnencih, na južni strani pa se del 
vode z Goriškega polja zgublja neposredno v Kras. Na ta način sta 
Vipava in Soča v nekem smislu ponikalnici. Zelo je karakteristično, 
da je Goriško polje napol prazno, da je talna voda zelo globoko. Na 
Solkanskem polju je skoraj ni, v veliki globini pa ostaja tudi ob 
vznožju Krasa. Na Goriškem polju torej nikjer ne prihaja na dan, 
tako kot na drugih prodnih ravninah v Sloveniji, kar je očitno po-
sledica propustnega oboda, ki ga tvori Kras. 

Na Goriškem polju je zelo značilna zlepljenost proda, ki jo opa-
zujemo le v ožjem pasu vzdolž vodnih tokov, ob Soči, Vipavi in Vrtoj-
bici, kar kaže, da je konglomeriranje potekalo s pronicanjem rečne 
vode v prodni breg. Razen tega je značilno, da je würmski prod že 
zlepljen. Enako stare akumulacije v notranji Sloveniji so namreč še 
v celoti nesprijete. Vzroke za te razlike iščemo v klimatskih potezah 
Primorske Slovenije, kajti sprijetost mladokvartarnih sedimentov smo 
ugotovili tudi še v nekaterih drugih delih Posočja. 

Na Goriškem polju smo nadalje ugotovili, da gre za enoten zasip, 
ki je bil odložen v würmski dobi. Pred tem je morala biti erozija 
zelo izdatna, kajti starejše akumulacije se niso nikjer ohranile. Osta-
nek starejšega nanosa bi bila morda le konglomeratna krpa na flišnem 
pobočiu pri Šentmavru, ki leži po Comelu (1926) okoli 10 m nad rav-
nino Goriškega polja. Tudi po starejšem konglomeratu, ki ga je ugo-
tovil Winkler v srednji Soški dolini, moremo pričakovati, da je bil 
ta odložen tudi na Goriškem polju. V starejšem pleistocenu pa je 
morala delovati glavna erozija, ki je poglobila Goriško polje oziroma 
njegovo flišno osnovo približno do današnjega obsega. Na obrobju 
Goriškega polja se v flišu zvrstijo erozijske terase, ki razločno ka-
žejo na takratno poglabljanje Soče. 
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Najvišja terasa, ki je v spodnjevipavskem gričevju še skupna 
vsemu flišnemu površju, leži v višini 220 — 230 m. Po primerjavi z 
apniškim obrobjem je še predglacialne starosti. Njej sledi terasa 160 
— 175 m (Kromberg, Panovec. Stara gora), nato dobro ohranjena te-
rasa 120 — 130 m in najnižja okoli 100 m abs. višine. Še nižje terase, 
ki so verjetno izdelane v flišu, so že skrite pod kvarLarno nasipino. 

Recentni prod pri Solkanu kaže na poreklo celotnega soškega 
porečja. Y njem so prodniki gornjega Posočja (beli dachsteinski ap-
nenci), srednjega Posočja (temnosivi jurski in kredni apnenci, dolo-
miti, peščenjaki in laporni apnenci), prav tako pa tudi prodniki iz 
porečja Idrijce (zeleni porfirji in rdeči grödenski peščenjaki ter kre-
men). Očitno je ta prod posledica normalnih erozijsko-denudacijskih 
procesov vzdolž celotnega soškega porečja. 

Recentni soški prod je nadalje dobro granuliran in ima tipično 
sestavo fluvialne akumulacije, kar dokazuje med drugim tudi njegova 
zaobljenost. 

Y marsičem drugačno sestavo ima starejši prod, ki sestavlja glavno 
akumulacijo Goriškega polja. Petrografsko je bolj enoličen in ne 
vsebuje prodnikov z vsega Posočja. V njem domala ni belih dachstein-
skih apnencev, prevladujejo pa temno sivi apnenci. Ta prod je tudi 
slabše zaobljen in bolj razbit, kot nam potrjuje analiza proda iz gra-
moznic in vrtin v Solkanu, Novi Gorici in Mirnu. Vse te spremembe 
so povzročili morfogenetski procesi, ki so bili v enem delu Posočja 
okrepljeni, v drugem oslabljeni. Da prevladujejo v starejšem produ 
temnosivi apnenci iz srednjega Posočja, tolmačimo z močnim meha-
ničnim razpadanjem jurskih in krednih kamenin na robu soške po-
ledenitve oziroma z morfogenetskimi spremembami pleistocenske po-
ledenitve sploh. Zato povezujemo vse spremembe, ki se zrcalijo v 
sestavi soškega proda, z würmsko ledeno dobo. 

Winklerjevo domnevo, da je treba pomanjkanje dachsteinskih 
apnencev v fluvioglacialnem nanosu tolmačiti z retinenco, bo treba 
z bodočimi proučevanji še preveriti. Če si namreč tolmačimo odsotnost 
dachsteinskih prodnikov s tem, da je led prekril triasno gorovje, od 
koder ti izvirajo, pomeni to, da pripisujemo ledeniškemu učinkovanju 
zelo majhno preoblikovalno sposobnost. V Posočju se zaradi petro-
grafskih razlik med posameznimi deli odpira redka priložnost za pre-
izkušanje te domneve. Seveda pa terja to posebno študijo. Pri tem 
bo . treba tudi preveriti, kakšno vlogo je imela Kobariško-Tolminska 
kotlina, ki bi bila z grezanjem utegnila povzročiti kopičenje kamenin-
skega gradiva iz zgornjega Posočja. Prav tako pa bo treba ugotoviti, 
v koliko je kameninsko gradivo iz zgornjega Posočja odtekalo na-
mesto po tolminski veji soškega ledenika neposredno proti Nadiži, 
in kakšna je petrografska sestava prodne akumulacije okrog Čedada. 

Za Goriško polje nedvomno drži, da se glavna prodna akumulacija 
razlikuje od recentnega proda, kar nam potrjujejo granulaci j ske, 
petrografske in morfološke analize. Kažejo nam, da gre za fluviogta-
cialno gradivo. Za hladno dobo govori tudi plast grušča v spodnjem 
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delu nanosa. Zato uvrščamo vso to akumulacijo, ki je odložena okoli 
50 m na debelo, v würmsko ledeno dobo. 

Granulacijske analize nam nadalje kažejo, da na Goriškem polju 
ni bistvenih razlik med posameznimi deli prodnega nanosa. Y Solkanu, 
Vrtojbi in Mirnu je približno enaka tekstura proda. Povsod je največ 
srednjega proda (35 — 40 %), nekaj manj debelega (32 — 36%) in 
nato drobnega (20 %), medtem ko je peska razmeroma malo (do 5 %). 
Vzorci vrtin kažejo, da se granulacijska sestava proda tudi v verti-
kalni smeri bistveno ne spreminja in ne prehaja navzgor v drobnejše 
gradivo. Po vsem tem sklepamo, da gre za klimatogeno akumulacijo 
in ne morda za dvig erozijske baze, ki bi bil prisilil reko k inten-
zivnemu nasipavanju. V tem primeru bi bilo gradivo navzgor čedalje 
drobnejše. Glede na glacioevstatična kolebanja Jadranskega morja 
je akumulacija na Goriškem polju glacialne in ne interglacialne 
starosti. 

Nasprotno pa je'aluvialni nanos od Podgore navzdol, kakor povze-
mamo po Coinelu (1926, 156), sestavljen spodaj iz proda, ki prehaja 
navzgor v peske, kar tolmačimo z dvigom erozijske baze, oziroma z 
dvigom morja v postglacialni dobi. 

Würmsko starost prodnega nanosa nam slednjič dokazujejo tudi 
gline, ki se v robnih delih Goriškega polja prepletajo s soškim prodom. 
Po pelodni analizi A. Šerclja, so se gline na Novogoriškem polju 
odlagale vse do globine 21 m (od koder je najgloblji vzorec) v würmski 
ledeni dobi. Gline v globini 12 do 20 m so nastale bržkone v začetku 
würma, medtem ko so se tiste blizu površja (2—5 m) odlagale po vsej 
verjetnosti v naslednjem stadialu. Okoli 6 m debela plast soškega proda 
sredi med njima se je potemtakem odložila v vmesnem interstadialu. 
S tem smo dobili vpogled tudi v sedimentacijske razlike znotraj würm-
ske dobe. V obeh stadialih se je okrepila sedimentacija s flišnega 
obrobja, medtem ko se je v vmesnih interstadialih okrepila soška 
akumulacija. Seveda so za dokončno presojo potrebne še nadaljnje 
raziskave. Vse naše dosedanje proučitve pa kažejo, da interglacialne 
(riss-würmske) starosti mlajšega zasipa, kakor jo je določil Winkler, 
ni mogoče zagovarjati. 

Zelo pomemb'na je ugotovitev, da gline, ki prekrivajo soški prod 
na površju, ne vsebujejo peloda, ki bi bil značilen za mlajši würin 
(Würm III.). To pomeni, da se je akumulacija soškega proda zaklju-
čila pred koncem würma oziroma celo pred mlajšim würmom, v ko-
likor ni seveda Soča najmlajših plasti že odstranila. Tega mnenja 
je npr. Vrišer (1956, 166), ki pravi, da je Soča po akumulaciji prod-
nega nanosa prešla k bočni eroziji, pri čemer je najbrž odstranila 
dobršen del zasipa. Na to sklepa po že omenjenem konglomeratnem 
ostanku pri Šentmavru, o katerem govori Comel. Po karti sodeč — 
Comel namreč višine konglomeratne krpe ne navaja — je konglo-
merat 10 do največ 15 m nad ravnino Goriškega polja. Za toliko bi bila 
torej soška akumulacija na Goriškem polju odstranjena. Toda na 
vzhodnem obrobju nismo ugotovili sledov, ki bi potrjevali denudacijo 
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prodnega nanosa. Denudacijski ostanki niso namreč nikjer ohranjeni. 
Zajezitvene razmere ob Vrtojbici in ob Vipavi pa pričajo o nasprotnem. 

Soča je že pred koncem wiirma prenehala akumulirati ter se 
začela vrezovati v svoj lastni nanos. Kdaj je prešla ponovno h aku-
mulaciji, katere terase so izdelane še v wiirmskem, katere pa v post-
würmskem oz. holocenskem nanosu, bo mogla ugotoviti edinole analiza 
proda v najnižjih terasah, ki spremljajo Sočo od Podgore navzdol. 

Po doslej znanih profilih (bolkanj sklepamo, da je akumulacija 
potekala zdržema in ne s prekinitvami. Po izmenjavi proda in glin 
na Novogoriškem polju bi sicer sklepali na interference v prodnem 
nasipa van ju, toda gramoznice v Vrtojbi in Mirnu, ki so okoli 0.5 km 
od obrobja, tega ne kažejo več. Prav tako pa tudi ne vodnjaki v Šem-
petru, Vrtojbi in Mirnu. Izmenjava proda in glin je torej dosledno 
omejena le na robne dele Goriškega polja. 

Ker je Soča na Goriškem polju prenehala akumulirati že pred 
koncem wiirma, sklepamo, da akumulacija ni pogojena le s klimat-
skimi spremembami. Zanesljiv odgovor bo dalo le proučevanje izven 
Goriškega polja, kar pa tokrat ni bil naš namen. Ne drži pa Vvinkler-
jevo stališče o starosti mlajšega zasipa in s tem tudi ne ostala njegova 
izvajanja, ki se nanašajo na glacioevstatična premikanja tal v Posočju. 
Saj je bila razen Goriškega polja tudi soška deber nad Solkanom, ki 
je vrezana v izrazito dvigajoče se področje, na visoko zasuta. 

Tudi erozija, ki je sledila tej akumulaciji, se ni omejila le na 
Goriško polje, temveč se je uveljavila tako v soteski nad Solkanom, 
kakor tudi ob spodnji Soči še vse do Zagrada. Po proučitvah na Go-
riškem polju se je ta erozija začela že pred koncem wiirma in je segla 
ob Soči daleč navzdol, bržkone prav zaradi umika Jadranskega morja 
v wiirmski dobi. 

V zgornjem delu Goriškega polja, od Solkana do Gorice, je Soča 
prerezala celotni prodni nanos in se zajedla v flišno podlago, kjer 
teče v nepropustni strugi. Na njeni levi strani se od Solkana navzdol 
vleče flišni breg, tako da voda ne more pronicati v prodno nasipino. 
Zato na Solkanskem polju skoraj da ni talne vode. Ta je v večji 
množini šele v spodnjem delu Goriškega polja. Naša proučevanja ob 
vznožju Krasa opozarjajo, da se del soške talne vode izgublja nepo-
sredno v Kras in da doteka \anjo tudi Vipava, ko pri Biljah preide 
na prodna tla Goriškega polja. 

Na vsem vzhodnem robu Goriškega polja se soški prod prepleta 
z glinami in ilovicami s flišnega obrobja. Toda med temi sedimenti 
skoraj ni grobih nanosov. Med njimi je prav malo peščenih in prodnih 
plasti. Skoraj nikjer ni apniškega grušča, ki bi izviral iz pobočij 
Škabrijela. Sklepati moremo, da so ti grušči bili sprijeti in deloma 
erodirani že pred zadnjo poledenitvijo. Po primerjavi s pobočji Cavna 
in Nanosa pa so te breče tektonske in precej starejše. Soča je z aku-
mulacijo odrinila potoke (Korn, Vrtojbica, Vipava, Trebež. Glej karto 
št. 7!) 

Stik soške in vipavske akumulacije kaže, da Vipava ni mogla 
držati koraka intenzivnemu nasipanju Soče. Z zajezitvijo pri Bilj ali 
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se je Vipavi erozijska baza močno dvignila. S tem pa so se v Vipavski 
dolini bistveno spremenili sedimentacijski pogoji. Ob spodnji Vipavi 
so se odlagale gline, ne pa sedimenti, ki bi zrcalili s klimo pogojene 
inorfogenetske procese v periglacialnem svetu Vipavske doline. Te 
sedimente zasledimo šele više po dolini; med njimi so npr. plasti prav 
debelega proda, ki pa so razkrite le tam, kjer se je Vipava poglobila 
vanje za nekaj metrov. 

Zajezitev ob spodnji Vipavi je torej preprečila, da bi prišlo do 
neposrednega prepletanja fluvioglacialne akumulacije Soče in fluvio-
periglacialne akumulacije Vipave. 

Soča se je na Goriškem polju poglobila v več fazah, kakor nam 
kažejo terase, izdelane v prodnem nanosu. V würmskem gradivu so 
izdelane tri terase, v holocenski naplavini ob strugi pa sta še dve 
manjši stopnji. Na desni strani Soče se ob vznožju Brd višina dveh 
teras nekoliko razlikuje od nasprotnega brega. Glavni vzrok za to 
pripisujemo znižanju tal po odrinjeni Pevmici in Grojnici, ki sta 
tekli nekaj časa ob vznožju Brd vzporedno s Sočo. 
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Résumé: CARACTÈRES MORPHOGÉNÉTIQUES DU GORIŠKO POLJE 
(POLJÉ DE GORICA) 

Darko Radinja 
J» J 

La Soča est une des rivières les plus intéressantes des Alpes du SE. 
Jadis on l'appelait même la plus jeune rivière de l'Europe (par ex. au Con-
grès géographique international à Paris 18~5 et à Venise 1881). 

Dans son cours d'à peine 140 km de long, la Soča passe des hautes 
montagnes alpestres à la mer. Elle ne traverse pas seulement des constructions 
géologiques très variées, différentes par leur dynamisme tectonique et leur 
composition pétrographique, mais encore des unités de paysage tres diverses. 
Dans son cours moyen et inférieur sont particulièrement intéressants les 
plateaux calcaires avec des vallées abandonnées et avec une zone inter-
médiaire de flysch. Là se trouve la partie de la vallée de la Soča, qui est 
l'objet de notre étude — le Goriško polje. Son fondement d'érosion est en 
essence une vallée élargie, élaborée dans les couches tendres du flysch 
éocène, comblé par la Soča à l'époque pléistocène, créant ainsi une vaste 
plaine graveleuse. Dans l'érosion et 1 accumulation de cette partie de la vallée 
de la boča se reflètent et s'entrelacent les effets des événements morpho-
génétiques presque du bassin entier de la Soča. Et cela non seulement de la 
tectonique locale resp. régionale, mais encore les vigoureux effets du pléisto-
cène, en premier lieu de la glaciation de Wurm de la Vallée Supérieure de 
la Soča. Là se reflètent aussi les effets du balancement glacioeustatique de 
la Mer Adriatique. Pour cette raison, la Soča a allongé son cours de la moitié 
de la longueur actuelle et accru sa pente entière d un dixième. L'entrelace-
ment de tous ces phénomènes s'est encore augmenté des effets de la karsti-
fication et des changements hydrographiques, survenus en liaison avec cela. 
Ouverte est aussi la question du déplacement du sol causé par son charge-
ment de glace. 

Dans la présente étude on a essayé d'entamer et d'éclairer une partie 
de ces questions. Les études ont montré que les différences d'altitude entre 
la région de flysch de la Vipava et le plateau calcaire du Karst sont princi-
palement l'effet de la dénudation et de l'érosion différenciée, conditionnées 
par les changements climatiques à l'époque pléistocène, alors que les dif-
férences d'altitude avec le Haut Karst sont avant tout la conséquence d'un 
dynamisme tectonique différencié. Avec l'aide des terrasses établies en altitude 
absolue de 200—220 m, 160—175 m, 120—130 m, et 100 m, on a constaté l'évolution 
du fondement d'érosion du Goriško polje. A l'aide de l'analyse morphologique 
des matériaux d'accumulation (gravier et sable) et de l'analyse pollinique 
des argiles intermédiaires on a consolidé l'âge de Wurm de la phase d'ac-
cumulation principale, qui a créé le Goriško polje. Les études hydrologiques 
ont en outre montré qu'à la bordure méridionale de la plaine graveleuse au 
pied du Karst, l'état des eaux est très intéressant. Là, en effet, communiquent 
entre elles les eaux de surface (Vipava) du Goriško polje, les eaux du sol 
et les eaux karstiques. 
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