
OHK - Geografija 

GORI 908 

Sep 

VODNIK 

1 235 3 
914.971.2(082) 

49097600322 COBISS o 

NfSKIH GEOGRAFOV 

6.-28.IX.1975 

VODNIK EKSKURZIJ 

PO 

ZGORNJEM POSOČJU 

Geografsko društvo Slovenije 

Ljubljana 1975 



Vodnik ekskurzij po Zgorajen Posočju- Uredil dr. Jurij Kanaver 
Izdalo in založilo Geografsko društvo, Slovenije 
Natisnila: -Dopisna delavska univerza v Ljubljani 
llaklada: 35o 



10. zbotovanj'e slovenskih geografov 
Zgornje Posočje, 26. - 28. IZ.1975 

VODNIK 2ESKUH2IJ 
FO 

ZGOHIIJSM POSOČJU 

Uredil: dr. Jurij Kunaver 

Geografsko društvo Slovenije 
Ljubljana 1975 



OHK - Geografija 

GORI 908 

Sep 
VODNIK 

1 235 3 
914.971.2(082) 

49097600322 

< m 
M 35 

COBISS 



Vsebina 

utran 

Uvod   1 

tolminsko Posočje ^ninko Uraič)    3 

Mostarsko območje tSinko Uršič)    5 

v 'tolminska kotlina (Sinko Uršič)    6 

^ Kobariiko (Hinko Uršič)     9 

vod ^olaiina do Kobarida (dr. Juri j Kunaver) .... 11 ^ 

v Od Kobarida do -^reginja (dr. ^ranc lovrenčak) 13 \/ 

Od Kobarida do Žage (dr. Jurij Kunaver)   17 ■ 

Bovška kotlina (dr. Jurij Kunaver) ........... Zo J 

Kaninako pogorje (dr. Jurij Kunaver) ......... 24' 

Od BoTca do Kala-Koritnica (dr.Jurij KunaTer) 27 

Od Kala-Koritnica do ^oče (dr.Ivan 3a««) ..... 28 

Od ^oče do Zadnja ^rente (dr.Jurij Kunaver) .. 52 v 

flolina Koritnice (^ušan Flut)     35 

Literatura       59 

Geološka karta Julijskih Alp 





UVOD 

Pričujoči vodnik po Zgornjeai Posočju je namenjen osvežitvi 
nekaterih osnovnih, geografskih dejstev o tej naši najbolj 
zahodni pokrajini. Stušali pa smo opozoriti tudi na neka- 
tere njene posebnosti, posebno tiste, ki so fizično-geo- 
grafske narave. *0 smo storili med drugim tudi pod sploš- 
nim vtisom, ki ga dobi obiskovalec predalpskega in alpskega 
Posočja. Kajti v resnici so v tej pokrajini močno v ospred- 
ju prirodni elementi pokrajine, ki so izrazito vizualna 
vrednota, opredeljujejo izrabljivost tal, mikroklimatske pa 
tudi bolj splošne klimatske poteze in prometne zveze. Povda- 
rili smo nekatere seomoTflioške značilnosti, ki so jih dognali 
raziskovalci v zadnjem obdobju in ki so nanj znane. Zgornje 
Posočje ima nekatere ledeniške oblike naravnost šolsko obli- 
kovane, posebno pod Kaninom, v Zadnji ■'■renti in v Bavščici. 
Le navidezna odmaknjenost je morda vzrok, da jih premalo 
poznamo. Med drugim bi se tudi sem morale usmeriti geograf- 
ske ekskurzije in bolj podrobno približati že šolski mladi- 
ni nekatere osnovne in bistvene značilnosti našega alpskega 
sveta. 

V vodniku je nekaj manj podatkov o družbeno-geografski 
strukturi kar je delno posledica velikih sprememb, ki so 
zajele Zgornje Posočje v tem stoletju, in so bile sprvg 
negativne narave. Zato pa je obdobje po osvoboditvi naše 
Primorske'in vse domovine tudi Zgornje Posočje lahko zadihalo 
v ustvarjalnem poletu, katerega rezultate bomo spoznali na 
naši poti. Poleg tega je velik del referatov na zborovanju 
posvečenih prav tej teaatiki in bodo udeleženci izčrpne sez- 
nanjeni z aktualnimi družbeno-geografskimi procesi, ki močno 
vplivajo na današnjo naselbinsko, prebivalstveno, zaposlitveno 
in na celo vrsto drugih struktur. Če smo prej povdarili, da 
je prvi vtis, ki ga dobimo v Zgornjem Posočju bolj fizično- 
geografske narave pa nas poglobljeno proučevanje pokrajine 
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vsekakor prepriča, da med bistvene elemente sodijo tudi in 
predvsem učinki človeških rok. ITaj bodo to intenzivno izko- 
riščene soške terase -za kmetijstvo, ali industrijsko izkori- 
ščanje ledeniške krede v ^rpenici ali pa v skalo izklesan 
podpis pastirja na Kaninskih podih; povsod je bil, je in bo 
prisoten naš človek iz Posočja. Uaravnim razmeram se je ne- 
koč moral mnogo bolj prilagajati kot danes in ob tem so na- 
stale nekatere vrednote, ki jih tudi v atomski dobi ni zame- 
tovati. To je arhitektura kobariške, breginjske, bovške ali 
trentarske hiše, to so trentarske lesene ograde in skrbno 
pokošeni travniki znotraj njih, to so skrbno urejene gručaste 
vasi na tolminskem in na Bovškem, to so težko pridobljene ob- 
delovalne površine, ki jih žal prepuščamo zaraščanju tudi tan, 
kjer to ne bi smeli, da omenim samo najbolj izstopajoče ele- 
mente tradicionalne kulturne pokrajine. 

Nastopajoča nova doba, ki stopa v Posočje z industrializacijo 
in velikopoteznim turizmom se bo morala čim bolj harmonično 
vključiti v prostor, ki ga je še do včeraj oblikovalo nešteto 
rok. 2o pa ni samo ustvarjanje nečesa povsem novega ampak 
tudi smiselna uporaba in izraba danih prirodnih in antropo- 
genih vrednot Zgornjega Posočja. 

Urednik 
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'^olninsfeo Posoč.je 

Cd na zahodu do Dolenje -i-rebuae na vzhodu se je ob 
stilni alpskega in dinarskega gorstva izoblikovala globoka do- 
linska brazda v dinarski smeri, ki je povprečno 2oo ta nad mor- 
jem. Obrobje te brazde je predgorje Julijskih ■"■Ip, ki se vle- 
če od Breškega Jalovca 1515 m, prek Kuzca 1611 m, Otola 156S m, 
Glave 1353 ® in ^tarijskega vrha 1136 m, v'olnika 793 ni, Fleč 
13o4 m. Mrzlega vrha 135o m, ^odela lo44 m, Zaoiškega vrha, 
Tolminskega ^riglava 98o m, Kobilje glave J.475 m do ^entviš— 
kogorske planote. Vsi ti vrhovi ne morejo zastreti še višjih 
vzpetin kaninskih gora, Erna in tolminsko bohinjskega grebena, 
ki so polni peči in golih skalnih vrhov, dolgo v pomlad pokri- 
ti s snežno odejo, tako da predstavljajo zares lep okvir se- 
verni strani globoko zarezane doline. Krn >.2245 m) gospoduje 
nad tem razdrapanim svetom. Južno stran doline zapirajo Kija 
1236 m, Katajur 1643 m, Kuk 124-5 m. Kolovrati, ^učenica 5o9 
Selško Cvetje 588 m in planota "anjšica z 'elim vrhom lo71 m 
nad »^rudnico. Južno obrobje pa pripada že dinarskemu gorstvu. 

V to dolinsko brazdo, ki doseže najnižjo nadmorsko višino 15o m, 
se stekajo vode iz okoliškega visokega sveta. Ha zahodu zbira 
pritoke Nadiža iz Bepropustnega ozemlja flisnih kamenin. Pri 
vasi Sobic se ta ostro obrne in med Mijo in Katajurjam ustvar- 
ja prodorno dolino usmerjeno proti-furlanski nižini. Pri Koba- 
ridu priteče v to brazdo po ozkem koritu ^oča, ki se po hitram 
toku v bovški kotlini tu umirja ter odlaga obilico prodnatega 
in še drobnejšega nanosa tja do xolmina. -am se ji pridruži 
skozi Korita pritekajoča 'Tolminka. Le 5km dalje se v Oočo pri 
Mostu na ^oči izliva še Idrijca s pomembnim pritokom ^ačo. -Mi- 
di 3ooa se nato prebija iz tega dolinskega sveta v ozki pro- 
dorni dolini skozi dinarske planote proti Jadranu, ^eki -^ača 
in Idrijca sta s svojima ozkima dolinama, po katerih so spe- 
ljane ceste, omogočili povezavo proti vzhodu z Ljubljansko 
kotlino. 
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Nastanek te dolinske brazde povezujejo nekateri s tektonskim 
grezanjem med idrijskim prelomom, ki poteka v vznožju Kolov- 
vrata, in koboriško-cerkljanskim prelomom na"levem bregu Oo- 
oe v vznožju gora. ?o Meliku ima zato poteze tektonskega jar- 
ka. 'endar je pri njenem oblikovanju sodelovala tudi litološ- 
ka zgradba, saj mehkejše flišne kamnine niso redkost, posebno 
okrog Kobarida in na severnem obrobju, ^azen tega sta pokraji- 
no po svoje oblikovale rečna in še posebno ledeniška erozija. 
Z morenskimi nasipi in različnimi fluvioglacialnimi sedimenti 
ter z obiljem jezerske krede je dokazano, da je soški ledenik 
zagotovo vsaj v vriirmu segsl od- ^ovca in Kobarida navzdol do 
i'olmina in Kosta na -ioči in še malo dlje. Precejšnje morene 
je zapustil tudi Isdeniški jezik, ki se je raztezal čez -ataro 
"elo v dolino '.:adiže. Koritasta oblika te doline je torej tu- 
di ledeniškega nastanka. 

eologi ločijo na -i-olminskem naslednje tektonske enote, "■'ever- 
no oziroma vzhodno od krnsko-koblanskega narivnega preloma je 
plošča Centralnih Julijskih •"■Ip. ;;jen rob šo ^ocinjske gore, 
ki sa nadaljujejo v -Meči rob, v Krnsko pogorje pa tudi v Po- 
lovnik. i'a plošča je narinjena v jugozahodni smeri na tako i- 
menovani Julijski zunanji pas ali porezenski pas, ki je med 
^ačo oziroma med Oočo in tem robom. Tudi drežniški sinklinal- 
no zgrajeni pas ter Kobariški ^tol sta dela te cone. Le-ta je 
zaradi pritiskov iz severovzhoda močno nagubana in razkosana 
ter narinjena na naslednjo tretjo tektonsko enoto, '^o je pred- 
gorje Cprednožje) Julijskih -"-Ip, ki je neposredno južno od ko- 
bariško-csrkljanskega preloma oziroma nariva. i»no opisane dolin- 
ske brazde je 2e del te enote, kakor tudi antiklinali Matajur- 
ja in Kolovrata. Matajur je kupola z dachsteinskim apnencem 
v jedru ter z jurskim apnencem in zgornje krednim flišem na 
obrobju. Idrijski prelom te strukture v grobem ne spremeni. 

Zaradi litološke in stratigrafske podobnosti med kamninami 
prednožja in ploščo Julijskih "-Ip so geologi v zadnjem času 
prišli do prepričanja, da vključevanje prednožja v -Oinarsko 
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gorovje, Julijske zunanje cone pa v ^-ipe ni utemeljeno. le 
intenziteta tektonskih, deformacij v smeri proti jugozahodu 
pojema. 

Kakovost in sestava tal v dolinskem dnu se na kratke razda- 
lje hitro menjavata, zato obdelovalnih površin ni veliko. Te 
so večinoma na soških terasah ali na vršajih stranskih prito- 
kov kot ga je na primer ustvaril potok uodiča, z njim potis- 
nil ^očo pod vznožje 1Hičenice in dal osnovo za poljubinsko 
polje. Nekaj obdelovalnih površin je tudi v višjih legah. So- 
lina je redkokje široka do 2 km, marsikje se pa tako zoži, 
da bi jo lahko delili na Eobariško, ožje ■L'olminsko in Sveto- 
lucijsko ali Kostarsko območje oziroma pokrajino. Ima pa obi- 
lico travnih površin v osojah, logov ob dolinskem dnu, šte- 
vilne senožeti po pobočjih nad dolino in plane v višjih legah. 
Zato je bila v tem delu Posočja govedoreja vedno osnovna kme- 
tijska panoga, ki je dala impulz za sodobno predelavo mlečnih 
proizvodov v tovarni Planika v Kobaridu in mesnih proizvodov 
v ELavnici v -"-olainu. 

Mostarsko območje 

To je najbolj razgiban del dolinske brazde. Med Ključem in 
Mostom ob ^oči se dno razširi v modrejsko polje na levem bre- 
gu in modrejčansko polje na desnem bregu. Most na ^oči C386 
preb.), ki je od Tolmina oddaljen le 5 km, je svojo vodilno vlo- 
go, ki jo .je imel v predrimski in rimski dobi, prepustil Tol- 
minu. Hekdanji pomen tega selišča dokazuje nad 5»ooo ilirskih 
grobov iz halštatske in poznejših dob. Zadnjič se je pomemb- 
nost teh vrat pokazala v prvi svetovni vojni, ko si Italijani 
niso mogli pridobiti teh vrat v Ljubljansko kotlino, "zhodno 
m cuzno se nad dolinskim dnom dvisa široki kompleks predalpske- 
ga hribovja med bohinjskim gorskim grebenom Sanjsko osiroma 
Trnovsko planoto. Sestavljen je-po večini is nepropustnih ka- 



- 6 - 

nenin ter globoko in živahno razrezan po grapah, in debreh. do- 
line so ozke in tesne, večinoma slabše naseljene. Starejša in 
pomenbnejjša kmečka naselja so se razmestila po sončnih, sleme- 
nih, kopaa in terasah. 'Al je spodnji del ^aške grape, apniška 
^entviškogorska planota, tribuško hribovje in še del ^anjšic 
s lolminskia in Kanalskim Lomom. Most na uoči je za ves ta 
svet & vedno pomembno središče, ki mu povečujejo pomen želez- 
nica, speljana po dolini -^ače in cestno križišče. Vojsko po- 
dobo daje Mostu na -^oči še pri Fodselih zajezena ^oča, ki je 
zalila globoka korita Soče in Idrijce ter tvori jezero do iz- 
liva Tolminke. 

io sem je segal vzhodni krak soškega ledenika in se ustavil 
nekako pri 0elu jugozahodno od tod oziroma pred ^ago pri Mod- 
reji ob Idrijci. Ka živoskalnes pomolu, ki ga obkroži cesta iz 
doline Idrijce v smeri proti lolminu je ohranjen čelni nasip 
tega ledenika, ki se je po prvem umiku ponovno razširil do sem. 
Horeasko gradivo lahko opazimo tudi v bregovih umetnega jezera 
med Modrejo in Modrejco. Številni so tudi drugi sledovi lede- 
niških in obledeniških procesov. Ledenik je med drugim zajezil 
tudi Idrijco v jezero, čeprav ne za dolgo. 

Severno od Kodreja si lahko v strmi steni tik nad cesto ogle- 
damo drobno nagubane plasti krednega volčanskega apnenca. Iz 
enake kamnine je zgrajen hrib ■liučenioa na nasprotnem bregu So- 
če. ^ftrnske morene so ugotovili celo na njegovem vrhu. 

tolminska kotlina 

iiad ožino pri Ključu stopamo v tolminsko kotlino," ki sega do 
ponovne zožitve doline pri 'olarjih. Kotlina je nastala tam, 
kjer se razhajata dinarsko usmerjeni idrijski in alpsko usmer- 
jeni kobariško-cerkljanski prelom. % se je v vrtirmski ledeni 
dobi soški ledenik cepil na dva kraka. Zahodni je zapolnil suho 



Gicinjsko dolino in je zelo verjetno segal enako daleč kot 
vzhodni krak. 

Osrednji del tolminske kotline je zato ostanek čelne kotanje, 
iz katere se je soški ledenik postopoma umikal. 

Eo se je ledenik umaknil od Mosta na -^oči je zastal nasled- 
njič na črti rrapretno-Kozaršče in nazadnje na črti xoliain- 
Volče. Čelne morene te zadnje umikalne faze so vidne na vznož- 
ju Tolminskega Triglava ned ^oIninon in Poljubinom. Ze med 
procesom umikanja ledenika in še posebno po njem so vode z 
vseh strani zasipale globel, ki jo je zapustil ledenik, in to 
najprej z ledeniško glino, nato pa s fluvioglacialnim prodom. 

Posebno zanimiv je poljubinski vršaj pod Poljubinom, ki vsebu- 
je presenetljivo velike nezaobljene bloke. Cpazimo jih lahko 
na obeh straneh ceste kostanjevem drevoredu, 'erjetno jih 
semkaj ni prenesel ledenik, ampak periglacialno soliflukoij- 
sko polzenje od podora nekje pod tolminskim Triglavom. 

Dno tolminske kotline ter volčansko, tolminsko in poljubinsko 
polje so v nadmorski višini od 16o do 21o metrov. ' štirih 
terasah se spuščajo proti Ooči in iolminki. Najvišja terasa je 
najstarejša in prod v njej je zlepljen že v trden konglomerat. 
Zlepljenost navzdol slabi, čeprav je značilna tudi za najmlaj- 
še terase. Posebno izrazita je najstarejša terasa v Zatolminu, 
kjer je lepo videti, da je nastala iz vršaja v času, ko je bil 
soški ledenik še v neposredni bližini. Snačilen je tudi obsežen 
vršaj Kapnice pri "olčah. Poleg terasnih sedimentov, ki'zapol- 
njujejo dno doline, se je prod nabral v obliki tako imenovanih 
kemskih teras ob robu ledenika, ki so višje ohranjene le lokal- 
no. Vas Žabce je na eni izmed njih. Cstala naselja, velike gru- 
časte vasi, so na višinah okrog 2oo m - to je na omenjenih te- 
rasah in vršajih in so prislonjena v prisojna vznožja tolmin- 
skih gora. 
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Ea desnem bregu Soče je pod ^enioo, "Na dolgem , glavna ce- 
sta ^orica-Kobarid, ki je izkoristila volčansko polje in či- 
ginjsko suho dolino. volče in Čiginj gravitirata prek mosta 
6ez ^očo k Tolminu. Ka tolminskem se od Kobarida navzdol zač- 
no mešati v kmečkih naseljih med hiše kobariško-primorskega 
tipa hiše s strmini strehami, ^ocela pa prevladajo v hribov- 
skih vaseh. Nad dolino USnika so ^olčanske ^ute, ki prehaja- 
jo v vrh Ježo 929 m in nato začenja dolgi hrbet Kolovrata, 
ki strmo pada proti -""oči. Zato ta del tolminskega nima zlož- 
nih prehodov na beneško stran. Na severni strani so na pri- 
sojnih terasah in obronkih ■ nad. strmimi grapami '■"■'olminke in 
Zadlaščice bolj strnjena vas Čadrg in razloženo naselje Zad- 
laz. Nad 9oo m visoko pa so tolminske -^ovte. 

tolminske gore v porečju Tolminke in Zadlašce skrivajo vrsto 
zanimivosti in znamenitosti. Na sotočju obeh rek so na preho- 
du prek triadnega dolomitnega praga nastala tolminska korita, 
ki so ena naših najbolj globokih vintgarskih sotesk. ^ istem ob- 
močju se v hrbtu med obema rekama skriva skoraj 1,5 km dolga 
Zadlaška jama, znana tudi pod imenom ^antejeva jama. turistič- 
no ni zanimiva, pač pa so z njo povezane različne legende. Po- 
sebnost doline Tolminke je tudi Pološka jama, ki je najbolj 
globoka jugoslovanska jama ^6£7 m). Obenem je na drugem mestu 
na sfetu med jamami, katerih rovi vodijo navzgor. Jama ima 
spodnji vhod tik nad izvirom ^'olminke v koncu doline v-Pologu. 
Prvotno so jamo raziskovali samo s te strani, pozneje so jamar- 
ji odkrili tudi zgornji vhod pri planini lašci. Raziskovanje 
še ni zaključeno in je verjetno, da se bodo dimenzije jame Se 
povečale, ^si rovi merijo že lo.Joo m. 

Ta ugodnih krajih v pobojih, predvsem pa na sleme'nih in na pre- 
valih, so nastala v tolminskih gorah številne planine, ki pa 
žal izgubljajo svoj nekdanji pomen. i-Ied najbolj znanimi so pla- 
nine Razor, Javorca in ^obrenščica. 

Klimatska podoba rokrajine se rahlo razlikuje od Eobariške. 
Klima je celinska z močnimi sredozemskimi in gorskimi vplivi. 



Sina je nila z cajhnin številen snežnih dni, ceja stalnejče 
snežne odeje je pri Karanem ned '•olninoc in Kobaridom. •L'udi 
sicer je redavin obilo, najraje v močnih nalivih, nevihte nam 
pošilja bresinjski kot, pogosto so padavine; ko jih drugod po 
Sloveniji ni. Med vetrovi prevladuje vzhodnik, zato je hladna 
polovica leta pretežno senčna, v topli polovici je nebo nočno 
spremenljivo. 2a dno kotline je značilna tudi megla. Tolmin 
(v dialektu :inin) je^ge od nekdaj upravno središče Zgornjega 
Posočja (2661 preb.).'^endar je bil do druge svetovne vojne 
Bovec po številu prebivalstva še enkrat močnejši. Najstarejši 
ostanki naselbine so iz ilirskih časov na markantni vzpetini 
Eozlovega roba ali ^radu. Pod njim so našli ilirsko jrobijče, 
ki je vsaj tako staro kot pri Kos tu na •-'oči. Cglejski patri- 
arhi so postavili svoj dvorec na terasni Sonol med -olminsko 
in C-rapo in tako postavili osnovo za srednjeveški ^clmin. Cd 
tam je naselje raslo navzgor po najvišji terasi in se danes 
širi že preti "atolninu, medte- ko se je del industrije nase- 
lil na levem bregu xolminske pri roljubinju. 

Kobariško 

Eobariško obsega soško dolino od potoka '^olarja navzgor. '' 
eni od mnogih upravnih razdelitev je bil ta del občina Koba- 
rid. Omejitev občine je bila geografsko smiselna, saj je^od 
naselij od Kobarida navzgor obsegala vas ^-'rnovo ob ^oči do 
znamenitega podora Euntri, ki ga je opisal prof. Helik v raz- 
pravi Vitranc, Zelenci in Bovško. liato je obsegala vse raz- 
sežno f],isno in norensko podkmsko ozemlje okoli -^režnice, 
ozemlje podkrnskih planin, vasi Krn, Vršno in Libušnje, niže 
od Kobarida pa široke terase ob ^oči z vasmi na obrobju ob 
levem bregu -^oče: Ladra, '-'mast, Kamno in ^elce, na desnem 
bregu pa Mlinsko in Idrsko z livskimi vasmi in zaselki v ši- 

1) -si podatki za prebivalstvo so za leto 1971. 
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rokem prevalu med. Kukom in Katajurjem. ^em spadajo še vasi 
starinskega ^odolja ob Idriji: Svino, ^užid. Staro selo; 
krajinskega podolja ob ITadiži: -"obič, Kred, Potoki in Podbela 
ter naselja po prisojnem flišnem in morenskem svetu pod Sto- 
lom: Borjana, 0ta-. ovišče, Homec, Se,ilo, vse do Breginja pa 
še Logja in od italijanske meje od treh strani ograjeno -^o- 
bidišče. Vsa naselja so s središčem deželice s Kobaridom s 
cestami povezane. ' vseh naseljih se poznajo v obliki in ti- 
pu hiš močni primorski vplivi, zlasti zaradi strnjenosti na- 
selij, saj prevladuje v njih vrstm zazidava. Ločimo pa koba- 
riško bolj alps":o in breginjsko bolj primorsko domačijo, 
bistvu je pokrajina predalpska. Naselja ležijo v različnih 
nadmorskih višinah, najvišje naselje so Livške -^avne v viši- 
ni lo43 m, vas Krn S4o m, -^obidisče 672 m, ^eginj 557 m, 
•Mrežnica 553 m, medtem ko so v dolini ^rnovo 32o m in Koba- 
rid 235 m. ^rh Krna se nad Kobaridom dviguje kar za 2ooo m 
visoko in je zato tako izrazit za vso pokrajino. 

Južni gorski rob z 1'ijo, Matajurjem in Kukom se odpira preko 
hribovite Beneške -Slovenije v furlansko stran. I?a to stran vo- 
dijo zato številni prehodi: na zahod od Boginja, v višini 
med 500 in 600 m je obtičala suha dolina Predolina, tu je 2oo m 
globljo dolino med Mij o in Matajurjem izoblikovala Nadiža. Za 
vremenske spremembe pa je pomemben še Livški preval med Mata- 
jurjem in Kukom 72o m. Po teh dolinah in prevalih prodira top- 
li zrak, ki sa dviguje ob ^tolovem pogorju. Zato so tu značil- 
ne kratke močne plohe s točo. Kad B]a ti ob Idriji in Nadiži se 
rada drži megla, od vzhoda pa zlasti pozimi udarja hladni zrak. 
Posebnost tega podnebja je zelo velika količina padavin^pod 
Muzci in Otolom. Podzidane terase njiv naj bi zadrževale prst, 
hkrati pa je v tem, kakor tudi v kulturi kostanja viden pou- 
darjen primorski značaj Kota. Značilna je bila tudi živinoreja, 
ovčarstvo in kozarstvo za Kotarje, za vasi okrog Kobariškega 
blata, deloma še za drežniške vasi, vendar so se med izrazito 
ovčarsko kozarskimi vasmi pojavljala naselja z bogato mlečno 
govedorejo. 
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^ tem kratkem pregledu je treba za značaj Eobariškega omeni- 
ti še dvoje posebnosti. V prvi svetovni vojni, ko je bila v 
Posočju italijanska in avstrijska fronta, je italijanska voj- 
ska že v prvih, dneh spopada zaradi lahkih dostopov zasedla 
Eobariško. Ohranjena tradicionalnost v zunanji podobi naselij 
je posledica premika frontne linije prek Kobarida na vrh Krna. 
Kobarid so povezali s Čedadom z ozkotirno železnico, saj sta 
oddaljena le 21 km. Še danes je navezanost na čedajsko trži- 
šče na Kobariškem močno. Prva svetovna vojna je proslavila 
ime Kobarida tudi s kobariškim prodorom italijanske fronte. 
' drugo se je pokazal značaj kobariške pokrajine po razpadu 
Italije, ko je današnje Kobariško skupaj z ozemljem -^eneške 
Slovenije dva meseca tvorilo osvobojeno ozemlje Kobariške re- 
publike, septembra in oktobra 19^3. 

Od '^olmina do Kobarida 

^kozi slikovite vasi na "sončni strani" se približamo Koba- 
riškemu. Gručaste vasi se držijo prisojnih najvišjih delov 
teras in vršajev na prehodu v pobočja krnskega podgorja. 
Pobočja dodela lo44 m in Mrzlega vrha 13So m, so sprva neraz- 
členjena. Zato tu na podnožju v postglacialni dobi niso na- 
stale večje vršajne površine. Pač pa je drugače od Volarij 
navzgor. Potoki ^olarja, ^uhi potok in -"očica pri ladri od- 
makajc obsežno krnsko pedgorje, kjer je v Julijski zunanji 
coni geološka zgradba zelo pestra, se vrstijo pasovi zgne- 
tenih jurskih in krednih skladov, med katerimi prevladujejo 
nepropus.tne ali slabo propustne kamnine, posebno fliž. 'ode 
so se zarezale v globoke, skoraj neprehodne grape, od koder 
nanašajo v dolino obilo drobirja. Zato ni čudno, da je nasta- 
lo nekaj velikih vršajev. ialeč največji med njimi je pri 
Kamnu, ^ideti je, da je nastal v irugač-nih klimatskih raz- 
merah kot so današnje in sicer ob koncu zadnje poledenitve, 
potem ko se je ledenik že umaknil v višje dele Zgornjega Po- 
sočja. Predvsem je zanimivo, da ga je nanesel najrakjši izmed 
desnih pritokov Ooče, ki ima povrhu še Sudoumiški znsča.-' in 
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izbira v srapah po^ Špikom, 851 m. 'ršaj sestavlja zelo gro- 
bo exadivo in je zato njegovo površje precej manj ugodno za 
knetijsko izrabo kot sosednje terasne površine. o03ka struga 
je v tem delu najbolj potisnjena pod pobočje Kolovrata. 

Severozahodno od tod se na desnem bregu -^oče spet močneje u- 
veljavijo terasne površine, prav tako tudi na desnem bregu 
med Idrskia in Kobaridom. Chranjene so v glavnem tri pozno- 
glacialne terase, najvišje ima prod šprijet že več metrov 
globoko. Zato so nastali značilni konglomeratni spodmoli in 
odlomi, ki jib srečujemo na obeh robovih doline, -ik ob ^oči 
je i« najnižja aluvijalna terasa, do kamor ponekod segajo po- 
plavne vode '-'oče. 

!'ed Kamnin in Ladrijo se nad terasami dviga griček 0v. Lov- 
renca s pokopališčem, kjer je pokopan •-'imon C-regorčič. Cd tu 
ja lep razgled po dolini, ^idi se tudi Livški preval, ki je 
značilna globoka suha dolina vrezana prečno na dinarsko zgrad 
bo Kolovrata in Katajurja. Po Keliku je tod tekla predhodnica 
Koritnice ali -^oče konsekventno proti Jadranskemu morju. Pri- 
merjamo jo lahko s Čepovansko suho dolino nad dolino Idrijce, 
pa tudi z dolino "adiže in suho dolino Bredolino na južnem ro 
bu ^reginjskega kota, ^se te zareze so živa priča živahnega 
razvoja soškega hidrografskega in dolinskega razvoja v zgor- 
njem pliocenu in v pleistocenu. 

Večina naselij na "sončni strani" je izhodišče proti v podkrn 
ske kraje in v krnsko gorsko skupino, ^esta v Gregorčičevo 
'rsno in v vas Krn, od koder je doma zgodovinar in geograf 
Simon ltutar, se odcepi v Ladrah. 

Kobarid ^lo35 preb., v dialektu KubJrd) je naravno središče 
Kobariške in pomembno krajevno tržišče. Podobno kot obe mesti 
Zgornjega Posočja je postal pomemben kraj že v keltskih časih 
kar dokazujejo halštatske izkopanine, -^anes je znan zaradi 
svoje urejene zunanjosti, ki jo krasijo zidane hiše kobariš- 
kega tipa z lesenimi mostovži. Poleg tega so ga tovarna igel 
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TIE, tovarna mlečnih izdelkov Planika in obrat tovarne ^ngora 
postavili med industrializirane kraje Posočja. Posebno vlogo 
ima Kobarid v Zgornjem Posočju kot močno trgovsko središče, 
ki ga bolj kot druge kraje obiskujejo kupci iz sosednje Ita- 
lije. ludi druge storitvene dejavnosti so dobro razvite. 

Od Kobarida do -^reginja 

Zahodno od Kobarida se odpira široka dolina, ki je po veliko- 
sti podobna dolini med Tolminom in Kobaridom. 1:3. jugu jo ome- 
juje Katajursko pogorje (Matajur 1643 m in Kija 118° m) na 
severu pa ^tolovo pogorje (Areginjski --'tol 1568 m). Po vasi 
"taro selo, ki leži sredi te doline, jo označujemo kot ^ta- 
roselsko podolje ali po vasi Kred Erejsko podolja. 

Premočrten potek ^taroselskega podolja in strma pobočja, ki 
se zlasti na jugu dvigajo nad njim, doiazujejo, da je podolje 
zasnovano ob prelomnicah. Cb Matajurskem pogorju, na jugo- 
zahodni strani podolja, poteka dolgi dinarski, idrijski pre- 
lom, a na severovzhodni strani cr^ljanski prelom. Podolje, ki 
je nastalo med tema prelomoma je torej zasnovano tektonsko in 
ni čudno, da se je izoblikovala tako široka dolina, ^jenomv- 
no dno je široko tudi do 2 km. 

Nagnjenost dolinskega dna in širina doline ter rečno omrežje 
te pokrajine pričajo o pomembnih hidrografskih spremembah, saj 
se po širokem spodnjem dnu podolja vije le rečica Idrija, ki 
se pri vasi Idrsko izliva v Oočo. ITagnjenost dolinskega dna 
je tako majhna, da zlasti v spodnjem delu doline blizu Koba- 
rida voda zastaja in p.tjvzroča mokrotnost tal, tako da se ta 
predel imenuje -^lata. ^zrok pe je tudi v nepropustni ledeniški 
glini, ki je v podlagi.^lata, ki se širijo južno od ceste Ko- 
barid - ^taro selo osušujejo. 
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Vas Staro selo Cl68 preb.) je v srednjem delu podolja na rav- 
nini sredi doline na razvodju med 3očo in Nadizo. Froti ^oči 
odmaka Idrija spodnji del podolja, medtem ko zgornji del odma 
ka Nadiža, ki teče le dober kilometer zahodno od izvira Idri- 
je. Hadiža dela pri vasi Sobic oster ovinek, ko zavije iz za- 
hodno-vzhodne sneri v smeri sever-jug; čeprav bi pričakovali, 
da bo tekla proti vzhodu v ^očo, saj ima v to smer povsem pro 
sto pot. 

Proučevaloi, ki so raziskovali to pokrajino niso prišli do e- 
notnih zaključkov. Še vedno ni. dovolj pojaa^eno ali je tekla 
ITadiža kdaj proti vzhodu v ^očo in oblikovala podolje ali pa 
celo Soča tekla po podolju in se izlivala v Nadizo. Po '*ink1fr 
ju je rečica ^ela, ki ima povirje v ^reginjskem kotu v plioce 
nu tekla po podolju do -^običa in tu zavijala na jug skozi Ma- 
tajursko pogorje med Matajurjem in Kijo proti Stupioi v -^enes 
ki Oloveniji. Jela naj bi kasneje pretočila zgornjo Nadižo, 
ki je tekla po Predolini južno od Hije in tako je nastal dvoj 
ni ovinek Kadiže. 

Na oblikovanje dolinskega dna in na rečno mrežo je imela do- 
kajšen vpliv tudi poledenitev v pleistocenu. Po Meliku naj bi 
odoepek soškega ledenika spolzel tudi v Staroselsko podolje 
daleč proti zahodu do Kreda in Podbele. led je zatrpal doli- 
ne, naail morene in oviral vodni odtok ter tako vplival na 
spremembe vodnih tokov in povzročal ojezeritve. -'■ako je po- 
dolje v pleistocenu doživelo dokajšno preoblikovanje, kar se 
v izgledu pokrajine jasno odraža še sedaj. 

^no podolja in njegovim robnis deli so večinoma izrabljeni 
za njive in travnike. Prirodno rastje je ohranjeno kot gozd 
ali drevesno-grmovni sestoji večinoma le na pobočjih severno 
in južno nad podolj^a. ^ozdno rastje tu tvorijo večinoma li- 
stavci, saj so klimatske razmere za njihovo rast še dokaj u- 
rodne. ^ozdno rastje tvorijo bukove združbe, ki so na sončni 
strani, na pobočjih S^olovega pogorja na plitvih in sušnih 
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rendzinah toploljubne (termofiloe). Zlasti se uveljavlja bu- 
kov gozd z naglaVko (Cephalanthero—agetum). Osnovna drevesna 
vrsta je bukev, posaaio pa so ji prisesani teraofilni listav- 
ci: nali jesen, orni gaber in nokovec. Ked zelišči se pojavlja- 
jo naglavks (Cephalanthera sp.) in številne termofilne vrste. 

Ea osojni strani, na bunozni rendzini, ki je vlažnejša pa se 
širi bukov gozd s kresničevjem C-rrunco-1'sretuE). Csnovo te~a 
sestoja tvori bukev, posamič pa so ji prinešani screka, gor- 
ski javor in ponekod orni raber. ^ rr-ovnen in zeliščnen slo- 
ju so zlasti: sipek Cilosa pendulina), kresničevje (Aruncus 
silvestris), deveterolistna mlaja ^entaria enneapbyllos}, čr- 
ni teloh '•Eeleborus niger) itd. 

Gozdno rastje te pokrajine je bilo r.očnc spremenjeno zaradi 
delovanja človeka, -'ako se marsikje bolj uveljavljajo redki 
drevesnogr-ovni sestoji kot sklenjen gozd. ' novejši dobi s 
pogozdovanjem uvajajo tu smreko in bor, ki dajeta pokrajini 
svojski videz. 

Fodolje je dobro poseljeno, tako v spodnjem delu, ":jer so na 
sušnih robnih, delih ugodni pogoji za vasi in kmetijske površi- 
ne, kot tudi v zgornjem delu, ki je Se v večji nadmorski vi- 
šini. 2u je več vasi in vasic. Prebivalci so se ukvarjali pre- 
težno s kmetijstvom, zlasti z živinorejo. Marsikje so izkori- 
ščali planinske pašnike in senožeti, tako na ^tolu ter na Kiji 
in Katajurju. v' novejši dobi pa ima izseljevanje velike po- 
sledice v_prebivalstveni strukturi, v gospodarstvu itd. 

Gesta, ki vodi v zgornji del podolja se pri Starem selu odce- 
pi od ceste, ki vodi po dnu doline proti ■ttobiču in naprej v 
Italijo. xa lokalna cesta se vzpenja po podnožju Otolovega po- 
gorja v zgornji del podolja. Iz ceste je zelo lep razgled po 
podolju. Po tej cesti kmalu pridemo do vasi Sorjana (233 preb.), 
ki jo je leta 1952. močno prizadel snežni plaz iz ^tolovega 
pogorja. 
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Zahodno od ^orjane se podolje začne ožiti in še više od vasi 
Fodbela navzgor se piano dolinsko dno izgubi in dolina preide 
v jugozahodno sraer. Ai je torej zahodna neja ^taroselskega po- 
dolja. Naslednjo pokrajinsko enoto po največji vasi iaenujenc 
■"renrinjski kot» 

Zelo zanimiva pokrajina ^reginjskega kota je nekakšen zatrep, 
ki ga na severu in severovzhodu omejuje ^tolovo pogorje, in 
na jugu in jugozahodu pa flišno hribovje. Osredje te pokraji- 
ne ima kotanjasto obliko in ga odmaka ^ela s pritoki. Po Me- 
liku naj bi segal odcep soškega ledenika iz doline ^oce celo 
do sem kjer naj bi odložil morensks nasipe. Zlasti je znači- 
len velik morenski nasip zahodno od vasi -"edlo v katerega se 
je globoko zarezala "ela. Morene pokrivajo tudi pobočja na se- 
verni in delno tudi na južni strani kota. 

Poleg moren so za -reginjski kot značilna tudi obširna večino 
na že fosilna melišča, ki so se naletela iz pobočij ^tola. ' 
dnu kota so debele plasti kvartarnih sedimentov. Največ je 
slabo zaobljenega proda, ki so ga ^ela in pritoki razrezali 
v več teras, ^robno zrnat in karbonaten sediment, ki se pone- 
kod pojavi izpod proda, naj bi bil jezerskega nastanka, ker 
je led zaustavil vodni odtok in je ob njem nastalo jezerce. 

^ec ravnega površja in sušne terase ter morene 3D omogočile 
naselitev in kmetijsko izrabo. Največja vas je -^reginj, ki 
leži v sredi kotanje, •t'reginj C304 preb.) je značilna beneško- 
slovenska vas, strnjene zazidave in z zanimivimi domovi, 'as 
Logje ^IJS preb.) leži na robu ledeniške morene, nasproti 
Predoline, kjer naj bi nekoč tekla Nadiža proti jugu. -Južno 
od vasi Logje je -as -^obidišče ^43 preb.) v žepu državne meje 
in predstavlja najbolj zahodno ležečo jugoslovansko vas. Ju 
na izpostavljeni zahodni meji prebivalstvo dokaj nazaduje, 
kulturne površine se ožijo na območja okoli vasi, oddaljenej- 
še pašnike in senožeti ter planine pa vedno bolj zarašča pr- 
votno rastje. 
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Od Kobarida do Zasre 

^ik vzhodno od Kobarida vstopamo v ozko podolžno dolino, ki 
jo je &OŠ8. vrezala na mejo med triadnim Folovnikom in geološko 
mnogo bolj raznolikim Eobariškimi ^tolom. Prehod vanjo pomenijo 
soška korita pri Napoleonovem mostu, kjer so na najožjem mestu 
načrtovali izgradnjo betonskega jezu za kobariško H-2. ^oča je 
tu zarezana v prag triadnega apnenca, ki se vleče v dinarski 
smeri iz Eobariškega ^tola proti jugovzhodu. Ka kratki razdalji 
se do Magozda na levem bregu 3ooe zvrstijo različni geološki 
pasovi, sestavljeni iz triadnega dolomita, jurskih in krednih 
skladov. Posebno mnogo je manj odpornega laporastega volčanske- 
ga apnenca in fliša. Zato ni čudno, da je prav tu dolina neko- 
liko Virša, Ha njenem severovzhodnem robu je na litološki meji 
nastal v strugi potoka Kozjeka slikovit slap, ki pa je zaradi 
odmaknjenosti malo znan. 

S ceste je lep razgled na amfiteatralno oblikovani i-'režniški 
kot in na gladka pobočja pod grebenom krnskega pogorja. Močno 
poglobitev reliefa so tu omogočile mehkejše zgornje nezozoj?- 
ske kamnine. Poleg njih je v površju obilo morenskega gradiva, 
ki so ga pobočni ledeniki marsikje izoblikovali v morenske na- 
sipe. Korenskih nasipov je veliko tudi na južnem obrobju Krna, 

cesta je nad ^očo vrezana v živo skalna pobočja, ^ik pred tr- 
novim pa prečka pobočje vzpetine Ognjen ali po Meliku dolenjega 
hriba, ^u naj bi bilo nakopičeno gradivo prvega velikega podora 
ki je zgrmel v dolino s Polovnika. 'endar kaže, da je vmes 
precej tudi morenskega gradiva. Zelo verjetno je, da se je sošk 
ledenik pri umikanju ustavil na tem mestu ali pa nekoliko višje 
nad ^movim. 

Vas Trnovo je zastala na robu veqfega terasnega kompleksa med 
dolenjim in ^orenjim hribom, ^erasna akumulacija je v ter. delu 
nastala povsem neodvisno od terasnih sistemov na ■Sovškem in 
Eobariškem. ITjen nastanek lahko povežemo predvsem s podorom 
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Sorenjega hriba ali Iluntri, ki pa je deloma verjetno tudi po- 
□ošan s ledenišlcia -r-divom, l:ot kaže.jo geološka raziskovanja, 

i "er-^se na njegovi spodnji strani co lahko eden cd dokazov, da 
:re tu za eneca od zastojev soškeca ledenika. Helik je opozo- 
ril tudi na številne balvane, ki so razmetani na zgornjem delu 
trnovskega polja in jih je mogoče videti s ceste. xleško je ver- 
jeti, da bi lahko prišli na to mesto še kako drugače kot z le- 
deniškim transportom, čeprav jih običajno na fluvioglacialnih 
terasah pod čelno morenobe srečujemo. 

'■^rnovo je znano po svoji prijetni zunanjosti, posebno poleti. 
Irebivalci so bolj kot v sosednjih naseljih navezani na zemljo 
in se ukvarjajo predvsem 3 živinorejo, ^as je edina v Posočju, 
ki ima urejeno semensko službo za krompir -L'olcinec. Precej lju- 
di je zaposlenih tudi v '-'rponica in v Ilobaridu. ;asi pri- 
padajo tudi obsežne senožeti Ilodovci pod Starijskim vrhom, kjer 
je dovolj uravnanega sveta na zgornje pliocenskih terasah Ooče. 
Ka njih so ohranjene bočne morene soškega ledenika iz stanja 
njegovega največjega obsega. Značilne so tudi suhe doline za 
dolenjim in "orenjim hribom, kjer je zelo verjetno nekaj časa 
tekel ledeniški potok izpod ledenika morebiti pa celo 3oča. 

Obsežna gmotna hriba Euntri domala povsem zapira dolino. Melik 
je nenil, da večina gradiva izvira iz pobočij Polovnika nad 
Frevelkom. ^elika zajeda amfiteatralne oblike v sicer premo- 
črtno potekajočih pobočjih je precej zgovoren dokaz za Keli- 
kovo trditev, čeprav geološka zgradba na tem delu ni ugodna 
za podore. Skladi namreč vpadajo proti severovzhodu, ^rugače 
je pod Krasjim vrhom nad spodnjim podorom, kjer so se proti 
jugu vpadajoče plasti še nedolgo tega odkrušile. Polovnik je 
zanimiv zaradi svoje ozke antiklinalne zgradbe, "'evema poboč- 
ja nad Cezsočo so skoraj v celoti skladna z zgradbo, ker skla- 
di strmo vpadajo na"Vzdol in tvorijo severno krilo antiklinale. 
Polovnikova antiklinala je po mnenju geologov nastala na mestu, 
kjer je bil že v dobi odlaganja krednega fliša nekakšen prag. 
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'lako je flišna faciesa severno in južno od njega nekoliko 
drugačna. 

Od tu je mogoče v plovnikovem grebenu videti precej glotoko 
zajedo, v kateri je bila nekoč planina -^olec. Zajeda ne more 
biti drugo kot ostanek suhe doline, po kateri je tekla ena od 
pliocenskih, rek iz zahodnih Julijskih Alp proti jugu. 

Za §orenjim hribom ali Euntri se odpre povsem nov razgled na 
žagarsko-srpeniško kotlinico ali žagarski kot, kot mu pravijo 
domačini, -"no doline je bolj uravnano pa tudi nekoliko širše 
je kot prej. le v spodnjem delu je ^oča tik pred pre-rado Kun- 
tri vrezala v podorno in morensko gradivo globoko sotesko, ka- 
tere zavoji spominjajo na ujete meandre. Hrib Kuntri .ie ob kon- 
cu wurma povzročil, da so se ledeniške vode napelo v obsežno 
jezero, ki je seglo do Cezsoče. ^ njem so se odložile izredno 
debele plasti jezerske krede, ki jo kot osnovno surovino iz- 
rablja tovarna kemičnih izdelkov in krede ^(EK) v -Brezovem pri 
i>rpenici. "adiakorbonska analiza zgornjih plasti krede je po- 
kazala, da so nastale pred 12.^9o leti.ali v starejšem dryasu. 
■'■udi globlje plasti krede verjetno niso bistveno starejše, če- 
prav sežejo ponekod izredno globoko, •-'edimentacija krede je po- 
tekala zaradi ugodnih razmer očitno zelo hitro. 

TKE je najpomembnejši nosilec ekonomske aktivnosti v tej po- 
krajini. Je TOZD tovarne Helios iz Domžal in zaposluje trenut- 
no lol delavca, ^ečinoma so iz ^rpenice, Sege in -rnovega, 
nekaj pa se jih vozi tudi iz I'olmina in celo iz livka. Eko- 
nomski p.oložaj prebivalstva se je z zaslužkom v tovarni močno 
izboljšal, kar je videti tudi v zunanji podobi naselij, poseb- 
no v 0rpenici. 

Med 3rpenico in Sago se dokončno izvrši sprememba v tipu hiš. 
Od tu dalje prevlada bovški podtip alpske hiše. Naselje 0;. ^a 
in dolenja La~a sta nastali na izrazitih fluvioglacialnih te- 
rasah ob kolenu Ooče pod sotočjem z Ucjo. !Ii slučaj, da je iz 
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Žage, katere prebivalstvo je množično sodelovalo v NOB, tudi 
narodni heroj ^tane Žagar, politični delavec in organizator 
narodnega upora na Gorenjskem. 

Iz soflednje Italije priteče na nase ozemlje reka Učja ali Uča. 
Keka si je po ledeni dobi zarezala globoko strugo v sicer le- 
deniško razširjeno dno. ^ dolini so ohranjeni zanimivi starej- 
ši ledeniski sedimenti. Fo cesti, ki je na naši strani zaenkrat 
še v slabem stanju, je mogoč razmeroma hiter dostop v dolino 
^era in v ^urlanijo. Se pred mejnim blokom v -Urnohli se odcepi 
stara vojaška cesta, ki pelje do še aktivne planine ^ožca, na 
višini 14oo m. Od tam je lahek vzpon na vrh Kobariškega ^tola. 

Bovška kotlina 

Prečni del Ooške doline med Zago in izlivom ^lijuna je nastal 
v geološko in geomctf ološko pa tudi hidrografsko zelo značilner 
območju. Kimo Sage poteka idrijski prelom in se nadaljuje še 
naprej med ^kutnikom, 1721 m in Babo, 1928 m v ^ezijo. Ob pre- 
lomu se zgornji triadnajdachsteinski apnenci Polovnika neposre 
no dotikajo zgornje krednih skladov na jugozahodni strani. Po 
leg tega poteka na severni strani ^olovnika prelom v alpski 
smeri v smeri slapa -^oke. Pa tudi polovnikova antiklinala tons 
v smeri proti severozahodu. Območje, kjer je '-'oča zarezala 
svojo prodorno dolino je torej "dobro izbrano", saj je tek- 
tonsko močno predisponirano za izbirno erozijo. 

Se dva zanimiva pojava sta nastala na tem mestu. Ob pripravah 
na izgradnjo zemeljskega jezu za nekoč načrtovano akumulacij- 
sko jezero za H-2 '^rnovo so geologi dognali tik pod ^oko pre- 
senetljivo debele plasti jezerske krede. Proti pričakovanju 
so svedri navrtali vsega skupaj 265 m sedimentovi. Cd tega je 
lodeniške jezerske krede okrog 2oo m. ^vedri so naleteli na 
živoskalno dolomitno dno šele na absolutni višini 9o m. Ka 
tem mestu je torej neke vrste kanjonska globel, ki je na 
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debelo zapolnjena z mladopleistooenskimi sedimenti. Imamo o- 
pravka z globeljo z nasprotnim strmcem, saj živoskalna osnova 
je loo metrov nižja kot 5 km navzdol ob reki. -^no se dviga 
tudi navzgor po dolini, ^eologi razlagajo.ta pojav s tekton- 
skim grezanjem v času sedimentaoije jezerskih, sedimentov. 
Lahko gre tudi za pojav izostatičnih upogibov v času močne 
obremenitve dna doline z ledenikom. Fo drugem mnenju (Šifrer 
ustno) pa imamo ne glede na inverzni značaj strmca opravka 
z globoko erozijsko dolino Ooče, ki ni samo lokalen pojav. 

V istem območju je videti v strmih pobočjih Kaninskega po- 
gorja pod Kopo, 1439 m, vrezano globoko kanjonsko grapo, v 
katero pada slap Boka. ^lap nastaja neposredno iz močnega 
kraškega izvira na višini 73° n in pada okrog 6o m globoko. 
Poprečna temperatura vode je komaj /l-,50C, pretok pa se gib- 
lje od 0 do več kot lo m5/sek. Zaenkrat še ni znano, iz ka- 
terih delov pogorja priteka voda, vendar je zelo verjetno, 
da ima vsaj delno svoj izvor .tudi na italijanski strani po- 
gorja, norda v trajnih snežiščih ali celo lediščih. pod mej- 
nim grebenom, -"-'o trditev je mogoče zagovarjati tudi z geo- 
loško zgradbo, ^sekakor pa je dolomitna podlaga tista, ki 
prisili kraške vode, ,da se pojavijo namesto na vznožju že 
precej visoko. 

ena 
Bovška kotlina, ki vanjo vstopamo, je/največjih reliefnih 
poglobitev v Julijskih •"■Ipah. Csnove za njen nastanek so kom- 
pleksnega značaja, vendar sta v ospredju predvsem litološka 
zgradba in tektonika. Kedtem ko je ves obod zgrajen iz zgor- 
njetriadnih apnencev in deloma celo iz jurskih apnencev kot 
je pred kratkim ugotovil BUSer, je dno kotline zgrajeno iz 
močno nagnjenega zgornjega krednega fliša. ^lišna podlaga je 
v srednjem delu globoko pokopana pod pleistocenskimi sedimen- 
ti, a na robu kotline, posebno na severni strani, marsikje 
sega do površja. Po Komatu je Bovška kotlina globoko vgubana 
flišna sinklinala s smerjo vzhod - zahod. Po mnenju ■i. Winic- 
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lerja pa so bili posamezni bloki iz zgornjetriadnih apnencev 
in doloaitov narinjeni na flišno osnovo iz severne oziroma 
severozahodne smeri, ^ak blok naj bi bil Polovnik, predvsem 
pa Kaninsko pogorje, bovška kotlina bi bila po tej razlagi 
tektonsko okno. 

Buser je na spodnjem delu pobočij Eaninskega pogorja našel 
nad zgornje triadnimi plastmi tudi jurske apnence, ki enako 
strmo vpadajo proti jugu, to je proti severnemu robu B0vške 
kotline, ■'•am se nad njimi pojavi rdečkasta "scaglia" in nad 
njo fliš. Zato kaže, da je -imel bolj prav Kossmat, s čemer 
bi naj bila dokončno razjasnjena tektonska situacija tega de- 
la Zahodnih Julijskih -^Ip. Zagotovo so k živahnemu razrezova- 
aju tega območja pripomogli tudi številni prelomi, ki segajo 
sem iz raznih smeri. xakšna je krnsko-koblanska dislokacija 
pa tudi mojstrovški prelom, ki sega do obrobja Eaninskega 
pogorja iz Bavščioe in Zadnje -'•rente. 

-'everozahodno od gostilne Žvikar je v podnožju strmih pobočij 
vhod v jamo Mala -^oka, ki so jo raziskali jamarji že v dolžini 
12oo m. "everovzhodno od tod pa je stalen kraški izvir Zvika, 
ki je precej šibkejši od ^oke in alijuna. Od severa priteče 
^lijun, ki dobiva z leve strani še -Kočico. Slednja zbira šte- 
vilne potoke iz oorenskih in flišnih pobočij na podnožju o- 
srednjega dela Kaninskega pogorja, ^lijun pa izvira zahodno 
od vasi Flužna kot močan obrh v globoki zatrepni dolini. Ne- 
koč je nedaleč od izvira vsa voda padala 2o metrov globoko v 
slapu Virje. Izvir so pred 2. svetovno vojno zajeli v manjše 
umetno jezerc, ki poganja H2 Flužna. Ob visoki vodi se nad 
izvirom Siijurj3 pojavi še več občasnih izvirov kot so Kladen- 
ki in Kačkova jama. Ob največjih količinah padavin se pojavi 
voda celo iz jame ^rnica, ki je na koncu zatrepne doline v 
višini okrog 57o m. Labirint rovov je nastal takrat, ko je 
voda izvirala še v višjem nivoju. Kad ^rnico je mogoče najti 
še starejše izvirne jame, ki pa so neprehodna zaradi zapolnje- 
nosti s SLuvioglacialnim prodom. Isto gradivo preprečuje prehod 



- 23 - 

globlje v notranjosti tudi v ^rnioi in jasno kaše, da sc ga 
v jamo nanesle ledeniške vode. Poprečen pretok '•ilijuna je o- 
krog 1 n^/sek vendar močno naraste ob spomladanskem topljenju 
snega in ob padavinah. Poleti je najnižja temperatura 5»^ G, 
pozimi pa se dvigne na 6,8 C, 

Od Boke do Glijuna pri Podklopci je glavna cesta speljana v 
nivoju najmlajših teras, ki so nastale verjetno na prehodu 
iz pleistocena v holocen. Nato se cesta dvigne na bovško te- 
raso, ki je eden najbolj značilnih geomorfoloških pojavov v 
Bcški kotlini. Ob cesti je mogoče videti, da so spodnji hori- 
zonti sestavljeni iz deltastih plasti. le-te pa so bile odlo- 
žene neposredno na jezersko kredo. vrhnji del bovške terase 
sestavljajo še manj anagnjene plasti proda vendar je značilno, 
da je strmec še vedno precejšen, -erasa se zniža od /4-7o m na 
severovzhodnem delu na 4-25 m na zahodni strani, kar pomeni 
15 /Jo. ■Lo dokazuje, da je terasa nastajala v neposredni bli- 
šini ledeniških jezikov, ki so se takrat umaknili iz kotline v 
sosednje doline, -'■'o je bilo v tako imenovanem bohinjskem ali 
ammersee stadiju. 

^ik pred -^vorom je bil v robu terase ^adulje najden eden od 
najbolj zanimivih prerezov skozi pleistocenske plasti. ^ je- 
zerski kredi so zakopana fosilna jelova debla, katerim je ra- 
diokarbonska analiza prisodila starost večjo od 51«coo let. 
Pod debli je plast fosilne prsti, ta pa je nastala na norehski 
podlagi, 'se kaže, da je takšno zaporedje sedimentov nastalo bo- 
disi v najstarejšem vrtirmu (Eercelj) ali pa celo v riškovrfirmskem 
interglacialu. ' tem primeru je prst iz tega obdobja, morena 
v podlagi pa je riške starosti. 

rjoveč je edino naselje, ki je nastalo sredi kotline, 'sa osta- 
la naselja so potisnjena ob njene robove, tako Čezsoča, posebno 
pa Kal-Koritnica in Plužna. najstarejše neselje je bilo verjet- 
no na griču ^avelnik 519 m, kjer so naleteli na najdbe iz 
halštatske dobe, Kasneje je tod vodila rimska cesta čez Predel 
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v ITorik. Fnaiioponiajp.a .se. je nasgl.ia prestavilo na obsežen vršaj 
tik nad bovjko tergaa, ";ier _ js jadro ^ovo? -e danes .__0reflilčix 
-ovca -ravijo ?l4C, zaselei: na s-cdaji strani je -'vor, na zcor- 
n-'i strani - a j .a r.al t v~p . -^ovec je oskrbovalno središče za na- 
solja bovjks^a losoč.ja ter manjše industrijsko središče, (tovar- 
na kovinskih izdelkov kot DOSD Iskre, Sovama Isnih. izdelkov 
in žaga kot 1?0ZD Mebla, ^ovarna posteljnega perila GI3 ter 
"radbeno-renontno podjetje). 3oveo je najpomembnejše turistično 
središče Zgornjega Posočja vendar njegove možnosti še daleč niso 
(dovolj izkoriščene. Načrti za izgradnjo Alpskega turističnega 
ceutjfa predvidevajo hotelsko naselje na "adulji xn splet žičnic 
v.a nobočjik Eaninskega pogorja. Cd tega je realizirana le 5,5 km 
dolga žičnica na Irestreljeniške pode, ki pa jo je plaz marca 
1975 nočno poškodoval na postaji Cd hotelov je zgrajen doslej 
lo hotel ITanin. 

Kar.lnako po-or.je 

Planinsko pororje je del Zahodnih Julijskih. ^Ip. ^ tektonskem 
smislu je pogorje krilo antiklinale, ki vpada različno strmo 
proti jugu oziroma jugovzhodu. x'akšno smer vpada imajo tudi skla- 
di zgornje triadnega apnenca, ki imajo strmec med 2o in ^l-o0. Za- 
to je prišlo do nastanka skladnih pobočij, ki so glavna značil- 
nost južnih strani pogorja. -Sazumljivo je, da so posamezni deli 
pobočij različno močno poglobljeni, kar je posledica različno 
obsežnega zaledja, ^ako je lepo videti, da je najbolj poglobljena 
dolina Krnice, kjer se je pod apnenčastim pokrovom pokazala do- 
lomitna osnova, dolomit je na južni strani razgaljen le v Krnici, 
medtem ko ga je na severni strani mejnega grebena precej več. na- 
slednja najbolj poglobljena pobočja so na "ozdecu, zahodno od Ve- 
likega skednja, ki imajo v zaledju obsežne Kaninske pode. Poboč- 
ja ^kripov, kamor pelje žičnica, so že manj poglobljena, najmanj 
pa pobočja -'tezorja med "elikim in Malim skednjem. Ledeniki so 
vsekakor najbolj vplivali na oblikovanje teh pobočij. Videti je, 
da je poglobljenost premalo sorazmerna z velikostjo zaledja, kjer 
se je nabiral led. ledeniškega nastanka so tudi značilne ostroge 
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ali skednji ^ne škednji), ki niso nič drugega kot zoženi del 
bolj dvignjenega reliefa, na katerega so lahko ledeniki vpli- 
vali le bočno. 0kedn;i so sicer posebnost Kaninskega pogorja, 
ker so lahko nastali zaradi skladnosti pobočij in skladov, 
toda najdemo jih tudi na pobočjih ^utarske Trente, kjer so 
podobne geološke razmere. 

^rhnji deli pogorja so izravnani v razgibane pode, ki so o- 
stanek pliocenskih ali še starejših uravnav. ' zahodnem delu 
se planotasti značaj površja začne nad 18oo m. Planota Gori- 
čica pod bombonom v vzhodnem delu pa se prične že na okrog 
15oo n. ^erjetno je vzhodni del tektonsko manj dvignjen od 
zahodnega. Kad podi se na severni strani dvigne precej ena- 
komerno visok mejni greben, ki ne preseže 4oo s relativne 
višine. 

Podi so značilen svet visokogorskega ali glacialnega krasa, 
ki spada med najbolj intenzivno razjedene pri nas. ^zrok za 
to so izredno obilne padavine, ki jih je v poprečku 35oo cm 
na Ito. Iu so razvite v najbolj različnih cožnih inačicah 
vse tipične površinske kraške oblike golega krasa, med kate- 
rimi doainirajo predvsem kotliči in škraplje. ITe manjkajo pa 
tudi raznovrstni žlebiči, medtem ko so korozijske stopničke 
prava redkost, ^u je mogoče s tako imenovanimi kraškimi mi- 
zami, ki imajo nedotaknjene skalne podstavke, ugotoviti^ da 
je ob konca ledene dobe do danes korozija znižala površje 
poprečno za 30 cm. skupaj pa je raztopila v teh lo.ooo letih 
za okrog 1 m debelo plast apnenca, od česar dva tretini odp - 
de na raztapljanje pod površjem. Intenzivnost raztapljanja 
kraškega površja je na visokogorskem površju neenakomerno 
zaradi velike razgibanosti in zaradi neenakomerne razpore- 
ditve snežnih padavin. Sato je raztapljanje v depresijah še 
xecej bolj intenzivno kot na izbočenih delih površja. ^ močno 
sneženih zimah, kakršna je bila pretekla, se v večjih depre- 
sijah nabere tudi več kot lo m snega. 
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Ha podih niso redke tudi večje depresije ali konte, ki so 
poligenetskega nastanka. Osnova so bile najprej suhe doli- 
ne, ki jih je pozneje poglobilo sakrasevanje in poledenitev. 
Soda r.ed nsjponembnejsimi dejavniki zakrssevanja je sočna 
razpokanost skladov, ki je pomembna tako za razvoj škrapelj 
kot tudi za nastanek kotličev in kont. 

Kaninsko pogorje je polno jam, med katerimi prevladujejo 
predvsem brezna. Cd leta 19S3 do letos so jamarji razisko- 
vali že blizu 25o jam. ^endar nobeno ne seže prek 2oo m glo- 
bine. lonavadi so rovi zaprti s snegom ali ledom ali pa s 
skalami, ^'oda vztrajno raziskovanje mora nekega dne pok: za- 
ti pot v večje globine, kot ss je to zgodilo na italijanski 
strani pogorja. 2as so našli več zelo globokih gan, med njim 
več kot 9oo a globoki "bisso ^ortani, čeprav v geološko neko 
liko drugačnih razmerah. 

•--redi prejšnjega desetletja so se iz Eaninskega pogorja u- 
naknili zadnji pastirji. Postopoma so prenehale delovati 
ovčje planine kot -"Toboka pod "kutnikom, ^aban nad -ago, 
^ozdsc, "mica, joričioa in "ob na vzhodnem robu pogorja, 
-'oda preteklo ni niti deset let in človek se je začel po- 
novno vračati v ta jorski svet. Tajprej je bila zgrajena 
gozdna cesta do-isine 12oo m. ilato pa je v zimi 1973''7Z'' stek 
la gondolska žičnica. Izjemne snažne razmere in premalo upo- 
števani naravni pogoji so polet bovško-kaninskega turizma 
sicer nekoliko zavrli, toda ustaviti ga ne morejo. Verjetno 
ne bo preteklo dolgo, ko se bo po kaninskih smučiščih lahko 
smučalo več tisoč smučarjev hkrati kot so načrtovali in ko 
ne bo nobena,posebnost prečenje pogorja z žičnico in na 
smučeh z jugoslovanske na italijansko stran in obratno. 
Vendar se ob že dosedanjih spremembah in tistih, ki so še 
v načrtu, lahko vprašamo, kako se bo to poznalo v okolju. 
Sudi v ten kraškem svetu bodo podzemske vode najbolj občut- 
ljivi indikator ravnanja z okoljem. 
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^kslcurzija ": dolina^oče nad 3ovcen in -renta 

Cd žovca do Kala-ICoritnice 

ITa gornjem delu bovške terase nsd -^ovcen sta vzhodno od in- 
dustrijskih zgradb griča 0tr2išče in "lavelnik. Frvi manjši 
je v jedru iz fliša, ki pa ga prekriva starejša pleistocen- 
ska morena, verjetno nindelska, kot je menil "inkier. Ko- 
rena je z zgornje strani zaščitena s tankin kocgloneratnim po- 
krovon, ki jeiste starosti. 5svelnik pa je povser: iz fliša. 
Cba griča sta se ohranila v nekaksnec zrtver. kotu ced dolino 
Eoritnice in Ooče. Kljub tecu pa se zdi, da ledeniška erozi- 
ja na splošno ni bila tako silovita kot so aislili prvotno. 

ITa vznožju -ioabona je zaselek -"-avni laz, ki ga je leta 1952 
hudo prizadel plaz. rodrl je dve hiši in pod seboj pokopal več 
ljudi. Na -^avnec lažu je ohranjen enak Iconglonerat in pod njici 
enaka morena kot na "■'tržišču. Konglomerat prekriva podnožje 
Hombona skoraj 1 km na dolgo, ■'•'u so v kotlini najslabše tal- 
ne razmere kajti tla so izredno plitva ali pa jih skoraj ni. 

'lik nad križiščem cest se dviga vzdolž Koritnioe visok podol- 
govat nasip -"ordo, ki je verjetno bočna morena koritniškega 
ledenika iz dobe zgodnjega bohinjskega štadija. Koritnica 
je zarezala na tem mestu svojo strugo v flišno podlago, ki 
ima tu značaj "divjega fliša". ^estavljaaa ga bolj grobo 
konglomeratno gradivo in pomeni, da se je v času njegovega 
nastanka pričelo intenzivnejši alpski orogenetski proces. 

Bovška terasa je pri Kalu-Koritnici nekoliko nižja kot v se- 
vernem delu, kar pomen-i, da je bilo nasipanje iz doline Ko- 
ritnioe močnejše od soškega, ^zrok tiči norda v večji zaprto- 
sti soške doline. J-'erasa je na robu proti ^oči značilno raz- 
rezana s suhimi grapami, ki ponekod segajo daleč v jedro te- 
rase. Po takšni suhi grapi je speljana tudi cesta Bovec - 
Cezsoča. 
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Za vas^o l.al že razgaljena sprijeta s or ena runenl-caste bar- 
ve, ki je najEanj iz predzadnje ledene dobe. •'Tiaka norena 
se je ohrar.ila tudi na 'ru^i strani --oče pri zaselku Jab- 
lenca. 

Cd Kala-PCoritnice do ^oče 

■^olina "oče je globoko vrezana v pretežno ciste dachsteinske 
apnence, katerih skladi vp^dajo proti jugu. dolinska pobočja 
so praviloma niŠ2 ledeniško izpodkopana, s stnainaai ced 28 
in 40°, le delno prekrita z rendzino, počaščena v prisojaia 
pretežno z nalim neaesnom ter črnin gabrom, v osojah z bu- 
kovjo. Jolina Ooče z drsnikom in Lepeno je v preteklosti 
predstavljala občino in danes krajevno skupnost -^oča. Nase- 
lje 3e dobilo lae v času, ko je bilo še zadnje ob -'oči navz- 
Eor„ 

Od Kala-Koritnice se cesta spusti z glavne terase ^ovške 
kotline do obrečne ravnice ob -"oči, i'okler je dolina vrezana 
tudi v nanj odporne kredne apnence, obakraj reke ni teras. 
Pri kmetiji Kršovec deluje bidrorraf na ^oči. Za dobo 192S- 
1965 izkazuje ta hidrograf povprečno 74,4 l/sek/km2 odtoka » 
171 kin2 porečja. Ce bi odtekle vse padavine, bi to ponanilo 
2346 ima padavin, ^oča iaa zelo hudourniški značaj, saj je 
bil pri Kršovcu najnižji pretok 1,7 mj/sek in najvišji 
219 aj/sek. Povodnji vkljub tenu ne delajo večje škode, ker 
je struga globoko vrezana. 

"trno skalnato pobočje hrbta ^vinjak ^1637 n) - Bavški (alx 
Bovški) ^rintavec (23^ n), ki ga domačini imenujejo ^ončni 
trib, pri Kalnil-ru komaj opazno zamenja nad cesto Ježa krvar- 
talne terase ''»alnik - Črč. Zgrajena je iz norenskega, fluvi- 
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oslacialnega in vršajskega gradiva. Fri Črči zožujeta stru- 
go Ježi dveh teras, pod Kozjim bregom na levi in pod končnim 
vrhom na desni strani reke. Kad vršajsko teraso se jarek v 
^ončnen: vrhu razveji in kot kažejo sedimenti se je po umiku 
soškega ledenika vsipalo skalovje pobočnega ledenika pod 
Svinjakom ter meliščno-podorno kamenje. Okupno s podorom 
in moreno na nasprotni strani je zajezevalo Oočo, da je a- 
kumulirala terase, ki so vidne do Eorit in v Lepeni. 

^olina Ooče se najbolj odpre na začetku stranske doline Le- 
pene. Z avtomobilske ceste v zaselku Ha Klancu so vidne je- 
že, ki jih je izdelal Ooča, ko je pri poglabljanju drsela v 
dolino lepene. Fo J. Planini C->oca, Monografija vasi in nje- 
nega področja. Geogr. zbornik 2, 195^, s. 2o2) je vzrok tega 
drsenja v tektonskem zaostajanju doline Lepene. ^zrok pa je 
utegnil biti tudi v finejši sedimentih na koncu doline Lepe- 
ne kot so bili pod strmim Oononim vrhom. Cb cesti za Lepeno 
je ohranjen v jezi terase ostanek krede. -Tjeno sedimentacijo 
so povezovali z nastankom krede v -"ovški kotlini, kar pa ni 
nujno, kar je bila ojezeritev lahko le zelo lokalna. J. Pla- 
nina je Kredi po štetju svetlejših in temnejših '-zimslio-let- 
nih) pasov prisodil, .da .je nastajala 12.ooo let. Po isti me- 
todi smo poleti 1973 ugotovili dvanajstkrat krajšo dobo se- 
dimentiranja. Eer njene deltaste plasti vpadajo za okoli 
3C0, višinaodkopa ne izdaja dejanske količine. Lepena je, 
nad to kredo nasula fluvioglacialni prod, ki pod črnim vr- 
hom v spodnjem delu in na levi strani pritoka globje v do- 
lini predstavlja glavni naselbinski prostor Lepene. 

Doča teče po kvartarnih sedimentih, le nad naseljem 'Ta Klan- 
cu "ceče v zivoskalm strugi, -o so znamenita "Oska korita ali 

7oo a dolg m do 15 m globok vintgar v neskladovitiii 
apnencih. Je epigenetskega nastanka, ker se je okoli 2oo m 
južneje s prodom zasuto nižje skalno dno. Fo nasutju najvišje 
terase se je pričela Ooča vrezovati na severnem robu doline 
in je pri tem "nasedla" njt skalno podlago. &očan strmec reke 
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priča o mladi postwlirmski epigenesi. ^zrok, da je ^oca dr- 
sela pri poglabljanju proti severu, je tudi velik vršaj mo- 
renskeca in podorne^a rrrodiva v Sloneli pod Črnin: vrhom, -a 
saga po fluvio^lacislnih terasah proti ^oči pred njenin za- 
vojen v tfesno in prehodom v kanjon. 

Podobno kot v Črči sta tudi tu dva vršaja aajenevala -^očo 
po umiku soškega ledenika, da je nasula fluvio^lacialni 
prod, zdaj razresan v več teras, na katerih je osrednje na- 
selje ^oče. Nasproti podoro v "loaeh je pri domačiji ^luhec 
norenski nasip, prekrit s fluvioglacialnim prodom ter vršaj- 
skia cradivon s -ončnosa hriba, ki povezuje dolino s krnico, 
kjer je planina -ioča. ^'uViaj je polnožje -ončne^a hriba izred- 
no plazovito. ' pobočju je mod vzhodnimi neskladovitimi in 
zahodnimi skladovitimi apnenci jarek s širokim zbirnim področ- 
jem v ovršju, ki dovaja pogoste plzove. Pozimi 1974/75 je 
plaz pri aluhou dosegel "očo, tako kot sosednji v Koritih. 
Zaradi še omenjenega jarka oziroma zaradi neskladovitih ap- 
nencev je dokaj varno naselje -oče pri cerkvi, čeprav so 
nad poštnim poslopjem ostanki zelo starega podora. 

Naselja krajevne skupnosti Ooča (v dolini Lepene jih je 5» 
pod -^očo in ^rsnik jih spada 15; nekdaj so imela svojo numera- 
cijo) so razttesena po terasah v dnu doline in nekaj po širših 
skalnih policah. x'aka oblika naselitve je posledica stalnega 
naseljevanja pastirskih staj ("prestaj") v začetku novega veka. 
Gostejše, večje in bolj strnjene naselitve tudi ne bi dovolili 
številni snežni plazovi, ki pozimi prekinjajo cestni promet. 
Prebivalstvo se je v avtarktični dobi preživljalo z ovčarstvom, 
kozjerejo ter s pridelovanjem krompirja (čompe). J. Planina 
poroča, da je bilo 1. 19oo še 86 govedi, 3533 ova"c. L. 1951, 
po prepovedi kozjereje, je bilo še 863 koz. ^elno zato, ker 
kmetje niso lastniki gozda in je gozdna paša zamrla, je upadlo 
ne le število ovac, koz ter govedi, temveč tudi kmetijsko iz- 
koriščanje v obče. L. 1971 so gojili skupno le še 69 govedi 
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in 6ol ovco. Od 81o prebivalcev 1. 189o jih je do danes o- 
stalo le še slaba polovica, ^ečina zaposlenih dela izven 
kraja (Bovec, -^abelj, itd.) Okoli ena šestina prebivalstva 
se še preživlja s kmetijstvom, ki ima za njivske kulture 
slabe pogoje v plitvi prodnati rendzini na fluvioglaoialnih 
terasah, -"ebelejša zemlja je le v dnu doline v'rsnik, ker je 
tam kvartarno gradivo deloma iz hitro razpadajočih rdečih 
lapornih sedimentov in zelenkastih skrilavcev iz boka doline. 
Zato kmetijstvo v Vrsniku manj nazaduje (deloma tudi zaradi 
številnejših počitniških drugotnih hišic), čeprav imajo kme- 
tije ponavadi le eno do tri krave. 

^no doline "rsnika predstavljajo v glavnec morene. Z njih 
sega fluvioglacialna terasa proti Ooči in na njeni levi stra- 
ni do morenskega casipa, ki je onstran opuščenega počitniške- 
ga doma Kaajavec. Odkar je potok ^rsnik prenehal nrenašati 
debel transport, je mogla ^oča hitro vrezati svojo strugo v 
skalno dno in tako so nastala Mala korita. Po legi so podob- 
na Soškim koritom. Obojna so pred sotočjem potoka ^tako kot 
Kluže pred Bavščico in tolminska korita nad sotočjem Tolmin- 
ke in Zadlaščice). 

Naselje ^očo poživi poletni cestni promet čez Vršič. Kljub 
poveča emu prometu pa sta opuščena dva turistična domova za- 
prtega tipa, ostal pa je en manjši hotel v socialistični in 
drugi v privatni lasti, oba v središčnem naselju ^oča, kjer 
ata tudi šola in pošta. 

Ker ima ^oča tam, kjer teče ob moreni ali podoru in v ko- 
ritih strmec čez 1° in ier tudi poleti ne presega lo do 13 
je v koritu ^oče pogost poletni hladen vetrič, ki ima učinek 
tudi na vegetacijo. Na Soči so vidni zadnji ostanki naprav 
za zajemanje in vlačenje pitne vode iz struge po žicah do do- 
mov. Nadomestil jih je vodovod. 
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Od Soče do Zadn.je ^rente 

•^olina 'Joče je med izlivora ^rsnika in Logom v -?renti naj- 
manj razčlenjena in najbolj ozka. Zato je ta del tudi manj 
naseljen kot drugi deli doline,nad Bovcem, ''erjetno so geo- 
loški vzroki botrovali takšni premočrtni izoblikovanosti do- 
line. Po dolini verjetno poteka prelom, ki ga lahko sledimo 
še naprej v aaeri ^rižkih podov in doline 'rat. Crug še moč- 
nejši prelom je oni, ki poteka iz "rat, čez Luknjo v dolino 
Zadnjice in v Zadnjiški dol ter pod Komenskim pogorjem neka- 
ko do "rsnika. iretji veliki prelom je mojstrovška dislokaci 
ja, ki poteka prek 'ršiča, po Zadnji ^renti, skozi Bavščico 
in pod Kjninsko -ogorje. Ob njem je v vsej dolžini od savske 
doline do ^avščice jugovzhodno krilo dvignjeno in je zato na 
tej "severozahodni strani starejša kamnina, to je dolomit, v 
stiku z mlajšim apnencem na nasprotni strani preloma, ^o po- 
dobnih procesov je prišlo tudi vzdolž sosednjih prelomov. Ob 
tem je prišlo do nočnega nagiba skladov proti jugovzhodu, ki 
jih ves čas vidimo . strmo vp?,dati proti dolini ^oče. liasprot 
no pa so na drugi strani v Zadnji Trenti severozahodna poboč 
ja neskladna in prepadna. Posebno -"rebrnjakova stena je nad- 
vse imenitna, ker se naenkrat dvigne nad položnejšim dolomit 
nim podnožjem. IJavezanost velikih reliefnih oblik na tekton- 
ske črte je v tem delu Julijskih -^Ip nadvse očitna. 

^ tem delu doline ge treba omeniti še izredno debele plasti 
konglomerata, ki se je ohranil na pobočjih nad desnim bregom 
£>ooe nasproti izliva '^rsnika. Konglomerat na Lemovju, kakor 
pravijo temu delu, sega nekaj sto metrov visoko. Poleg kongl 
nerata na koncu Loške Eoritnice je to najobsežnejši ostanek 
neke akumulacije, katere starost in izvor pa še nista povsem 
pojasnjena. Nekateri mislijo, da je konglomerat nastal še 
pred pleistocenom, vendar menimo, da je bolj verjetno staro- 
pleistocenske starosti. Konglomeratni ostanki so v porirnih 
dolinah Zgornjega Posočja nasploh precej pogosti. Iz tega 
sklepamo, da so lahko nastali pod podobnimi, če ne istimi po 
goji. 
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3o Loga je v tem delu doline najti malo ostankov ledenodobne 
akumulacije, razen ozkih teras, ki ponekod vsebujejo prst- 
ransportirano moreno, -^olina postane nekoliko širša pa tudi 
dno je bolj razgibano od doline ■'■rebiščine, ki se odpre ne- 
kaj pod logom proti jugovzhodu. ,-L'u se naenkrat poveča števi- 
lo teras v dnu doline, ki pa danes niso več tako gospodarsko 
izrabljene, kot so bile nekoč. Na obeh straneh potoka, ki 
priteče iz doline ^rebiščine, je videti ostanke vršaja, ki 
ga je deloma izpodrezala ^oča. Kad terasami se dviga značil- 
no nagnjeno površje grbinastih travnikov, ki nastajajo v hu- 
midnem gorskem podnebju deloma zaradi mehanične denudacije, 
deloma pa zaradi korozije. Cd loga navzgor so grbinasti trav- 
niki prevladujoča oblika površja v dnu doline, kjer je ta 
obsuta z morenskim gradivom, pa tudi tam, kjer je morensko 
gradivo pretransportirano na fluvioglacialne terase. 

^rbinasti travniki so v 'Irenti tako skrbno pokošeni, da pred- 
stavljajo skupaj z ledeniškini balvani, ki so pogosto razme- 
tani po njih, posebno estetsko vrednoto. Prav tako so poseb- 
nost lesene ograje, ki največkrat obdajajo te travnike in si 
ni mogoče misliti, da bi eni kot drugi sčasoma izginili, če 
ne bo skrbne trentarske roke, ki bi skrbela zanje. ' 'I'renti 
sta si stoletja drug drugemu neposredno podajala roke človek 
in narava in ustvarila eno naših najlepših pokrajin. 0krb 
zanjo bi morala postati stvar vsakogar, ^nako velja za tren- 
tarske domačije, ki imajo kljub sorodnosti z bovško hišo 
svojstven nadih, 'se preveč je še iszličnih preureditev, ki 
kazijo prvotno pristno preprostost trentarske hiše. Aidi vse 
nakazana spada v skrb za okolje, ki so nam ga zapustili pred- 
niki . 

0 naselitvi -^rente je dvoje mnenj. Fo enem so bili prvi pre- 
bivalci pastirji in oglarji že v srednjem veku. ^rugo mnenje 
zagovarja tezo, da so -"-'ftento naselili šele v 16. stoletju 
rudarji, -^udo, ki so jo nakopali v pobočjih i'elike -^nine in 
drugod so topili v plavžu Na logu. danes se je število 
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prebivalstva močno skrčilo, posebno v Zadnji '^renti. Opušče- 
ne hiše so pokupili novi lastniki iz mest. Poleg naselja Na 
Logu, so zaselki še Za ^ršičem, Pri cerkvi^ Zgornja '-'■renta 
in "Spodnja 1renta. Prebivalci so zaposleni kot gozdarji, 
cestni delavci in v -^ovou. ^ načrtu pa je manjši industrij- 
ski obrat, ki bi dal kraju nekaj več poleta, -'■'renta je ime- 
nitno izhodišče za gorske izlete a turistično ni dovolj iz- 
koriščena. 

■"olina Zadnjice je izhodišče za Križke pode, za ^riglav in 
za dolino triglavskih jezer. J« izrazita ledeniška dolina z 
nraogimi sledovi ledeniške akumulacije. ' srednjem delu, kjer 
še priključi grapa -^elega potoka izpod Križkih podov so lepi 
primeri močno nagnjenih fluvioglacialnih teras, ki so izrav- 
nale norensko podlago, ^u sta dve hiši stalno naseljeni, o- 
stale pa so vedno služile kot poletno bivališče '^'rentarjem 
iz Loga. Ob poti na Erižke pode je videti precej debele pla- 
sti starejšega konglomerata. Ha koncu doline je v najmlajšem 
obdobju poledenitve nastala obsežna čelna morenska pregrada. 
^ spodnje strani je to strm breg, ki se zgoraj spremeni v 
pravi nasip. Za njim pa je zasuta čelna kotanja z izravnanim 
dnom. 

Tudi od Loga navzgor ob ^oči so največja pokrajinska značil- 
nost doline ledeniški nasipi in fluvioglacialne terase. Že 
prvi klanec pomeni dvig na visoko pregrado, ki jo je zapustil 
bodisi soški ledenik ali pa je bočna morena ledenika iz Zad- 
njice (Šifrer ustno). Pregrada je precej podobna podoru, to- 
da drugi znaki kažejo na ledeniški nastanek. Za njo je zasuta 
kotanja, ki pa se kmalu dvigne v razgiban svet okoli zaselka 
Pri cerkvi- od tod izvira znameniti rod vodnika -^ožbarja - 
Špika. 

•v 

Kad zaselkom se prične vrsta prečno potekajočih morenskih 
nasipov, ki so najlepše izraženi okrog spomenika dr. Juliusu 
Kugyju. Za prvin zavojem ceste proti Vršiču se odcepi cesta 
proti izviru "^oče. -Lu je mogoče videti lep prlnsr aočao nag- 
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njene fluvioglacialne terase, lei Je nastala istočasno kot 
čelni morenski nasipi naslednjega zastoja ledenika, Le-ti so 
postavljeni poprek čez cesto tik pred izvirom ^oče. Močno 
nagnjene fluvioglacialne terase na spodnji strani čelnih, mo- 
ren (po Šifrerju) so vedno dokaz, da je bil zastoj ledenika 
daljši in da gre za stadij. v tem primeru je to že druga o- 
ziroma t#etja serija nasipov nad Logom, a od vseh je najbolj 
izrazita. ^ Zadnji '^renti sta še dve seriji nasipov, ki po- 
menijo nadaljne zastoje. Posebno nad izvirom Ooče so lepo 
izdelane fluvioglacialne terase, ki so zapolnile čelno kota- 
njo iz dobe prejšnjega ledenikovega zastoja, '^aksno zaporedje 
procesov je mogoče opazovati v večini povimih dolin Zgornjega 
Posočja nad Bovcem. Čelne morene na koncu dolin so nastale 
kot posledica zadnje ohladitve v mlajšem dryasu, govorimo 
pa o schlernskem stadiju. 

Soča izvira iz zareze, ki je nastala vzdolž mojstrovske dislo- 
kacije. ^oda se dviga kot vokliški izvir iz globine 2o m. Po- 
prečna temperatura "oče je nekaj nad A-0C. Eekoč so jo v tem 

<felu imenovali Šnita, medtem V:o je bila v spodnjem delu znana 
pod imenom Zdoba. 

Najvišji del Trente se imenuje Zapoden. Omenili smo že, kako 
je tudi tam zasuta čelna kotanja in to še posebno izrazito. 
Zelo značilni so veliki stranski vrsaji, vendar saao na des- 
nem bregu pod dolomitnim. pobočji. 

^olina Koritniee - Efeslcunija B 

Široko dolino Ooče zapustimo pred naseljem Kal-Koritnica in 
pot nadaljujemo proti severu, po desnem bregu Koritniee. Eljub 
temu, da je dolina Koritniee tipično glacialno korito in obenem 
zanimiv primer tektonsko zasnovane doline, izvira njeno ime od 
korit pri Plužah. Po svoji velikosti in slikovitosti se lahko 
primerjajo z bolj znanimi soškimi. Spodnji del doline do Bov- 
ščice, ki je na naši dssni strani, pomeni prehodni svet v 



_ 36 - 

Sovško dolino. Zdi se kot da bi tudi Koritnica pritekala 
iz 3avščice, ki Je široka gorska dolina, obdana s 23oo-24oo m 
viso'rimi gorami, dolina Koritnice se zoži pri Klužah ob sti- 
ku z -Bavsoico. Koritnica si je vrezala v živo skalo nad 75 n 
globoke tesni, kjer med navpičnimi stenami komaj vidiš reko 
na dnu. 

Ka ozkem prehodu stoji strateško nekoč pomembna trdnjava Klu- 
že. Prvotno je bila zgrajena iz lesa za obrambo proti Airkom. 
Leta 1613 je bila sezidana iz kamna in konec 13. stoletja 
temeljito obnovljena, ^ažno vlogo je odigrala med Napoleono- 
vimi vojnami, •"■udi v svojem srednjem toku teče Koritnica v 
koritih, ki so zarezana v ledeniški grušč. Na naši levi stra- 
ni se dolina Koritnice odpre proti stranski dolini Nožnice, 
kjer je potok Možnica izdolbel strugo v lepo ohranjene moren- 
ske nasipe. Kad dolino Možnice stoji drzno izoblikovana Jere- 
bica (2122 m) in po bojih v prvi svetovni vojni znani Hombon 
(22o8 m). ^ ozki dolini Koritnice je le malo ravnega sveta, 
ki bi bil primeren za njive ali travnike. Le na desni strani, 
nad cesto, dober kilometer pred naseljem ■Spodnji Log so osam- 
ljene hiše, katerih prebivalci pa danes niso eksistenčno od- 
visni od kmetovanja. 

Halo pred naseljem Spodnji Log se dolina Koritnice nenadoma 
na široko odpre. Že na prvi pogled se nam razodene, da se 
nahajamo v čelni kotanji nekdanjega ledenika, kjer stoji na 
terasasto izoblikovanih ledeniških morenah naselje Log pod 
Mangartom. Iz ^orenjega Loga se odpre pogled na alpske vrho- 
ve in njihove prepadne stene, Markantno izstopata Jalovec 
(2545 m) in Mangart (2678 m) s široko glavo. ' pleistocenu 
je dolina Koritnice dobivala velikemnožine snega -in ledu z 
veličastnega visokogorskega obrobja. Zato so glacialne obli- 
ke dominantna poteza reliefa. Še v Bohinjskem stadiju je le- 
denik po Koritnici segal najmanj do Spodnjega Loga. '^u so 
namreč ohranjeni mogočni morenski nasipi, segajoč prečno čez 
dolino. Prevladujoča feeomorfološka oblika so terase. ' zgor- 
njem delu doline proti Loški Koritnici pa 30 pogosti grbinasti 



- 37 - 

travniki, ki Jih zasipavajo številni hudourniki z vršaji 
in melišča. 

log pod Mangartom ^6o5-65o m, 253 prebivalcev) spada po ve- 
ličastni gorski okolici med najlepše slovenske vasi. Hiše 
alpskega bovškega tipa stojijo več ali manj sklenjeno ob 
predelski cesti, kjer je že -v starem veku potekal živahen 
promet in povzročil nastanek naselja. Kmečko prebivalstvo 
v naselju ni nikoli prevladovalo. Fred drugo svetovno vojno 
je v vasi živelo okoli 5oo ljudi, največ (80) je bilo zapo- 
slenih v rabeljsketn rudniku, ^udi danes dela v tem rudniku 
okoli 25 Ložanov, Ka delo se poleti vozijo z avtobusom, po- 
zimi, ko cesta večkrat ni prevozna pa z vlakom skozi 4,5 
kilometre dolgi predor. Zgrajen je bil že leta 19o5 za odvod 
vode iz rabeljskega rudnika, med prvo svetovno vojno pa so 
potegnili železniško progo. 

Turizem, ki ima zaradi ugodne prometne lege ter alpskega 
značaja naselja in pokrajine dobre pogoje za razvoj, ni za- 
živel tako kot bi moral. ^ vasi sta počitniška domova, ni 
pa gostišča s prenočišči, -^azvoj kmetijstva omejujejo ostri 
podnebni pogoji, saj žita ne uspevajo. Zato je razumljivo, 
da se s kmetijstvom ukvarja le manjše število prebivalcev. 
Upada število živine, travnike in pašnike zarašča gozd. Ko- 
ritniškg/felanina je opuščena, živino pa še pasejo na Mantgar- 
ski planini. Posebno zanimivost predstavlja manjša hidrocen- 
trala, zgrajena leta 1928. ^odo dobiva iz Mantgarskega po- 
toka, ki so ga po ceveh preusmerili po pobočju Planje do 
Koritnice. 

Po vijugasti cesti se povzpnemo do Strmca ^933 - 1155 m, 
27 prebivalcev), ki je najvišje ležeče naselje v tolminski 
občini. Obcestno naselje je nastalo na 0trmski glavi v rah- 
lem klancu predelske ceste. Za vas se večkrat pojavlja oznaka 
"vas črnih rut". Oktobra 194-3 so Nemci požgaj 'se hiše a 
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cerkvijo vred ter pobili 16 moških, ki so takrat bili doma. 
Ostale so žene v črnih rutah in da ohranjajo spomin na pre- 
stane gorje. Kad vasjo, slab kilometer od naselja se v glo- 
boko strugo Predelioe izliva Kantgarski potok ob kateremu 
je speljana mantgarska cesta, -^rzno se vzpenja nad prepadi 
in je najvišja turistična cesta v Jugoslaviji. Konča se na 
Mantgarskem sedlu, 2o72 m visoko, ^esta je prevozna v polet- 
nih mesecih, zgrajena pa je bila že 1. 1938 kot vojaška ce- 
sta. 

Blizu Predela, na desni strani- ceste nad ruševinami trdnjave 
stoji spomenik z umirajočim levom v spomin branilcem avstrij- 
ske utrdbe, ki so do zadnjega padli v bojih s ^rancozi 18o9 
leta. Predel ^1156 a) je najnižji prelaz iz 0redj9 ^rope v 
Jugoslavijo in naprej proti jugu. Z okrepitvijo mednarodnega 
turističnega prometa po modernizaciji predelske ceste, je do- 
bil razvoj turizma v privlačni dolini Koritnice nove možnosti. 
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Geološka karta Julljtkih Alp / p« HeIliru / In vlšin«kl tipi vlioko- 
gorskaga kraaa 

l.kvartar, 2. iclocen, 3. kreda, 4. eocen, 5. oll^ocen, 6. jura, 

7. rabelakl »kladi, 8. wengenakl skladi, 9, »erfenskl dkladl, 

lo. trlao ■ prevlado apnenca In dolomita, 11. perm, 12. karbon, 

13« BtareJSi paleosolk, 14.. porflr, 15. pogozdenl glaolokraa pod 

s^ornjo gozdno mejo, 16, glaclokraa spodnje prehodne ▼Išlnske cone 

okrog zgomje gozdne meje, 17. goli glaclokra«, 18. goli glaclokra« 

zgornje prehodne Tlslnake cone pod snežno ločnico. 

J.Kunaver 197o 










