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POVZETEK

Raziskave za diplomsko delo so potekale na območju Logatca, na cestnem odseku med
Logatcem in priključkom na avtocesto. Na tem območju se nahaja izdanek apnenčevih
plasti in na desni strani, gledano v smeri JZ, tudi zasuta kraška jama, ki se je v preiskovanih
apnencih tudi razvila. V diplomskem delu so podrobneje opisane strukture in teksture
jamskih sedimentov in krednih apnencev ter njihova mineralna sestava. Izdelan je bil
profil tako za jamske sedimente kot tudi za kredne apnence in analiza s praškovno
rentgensko difrakcijo. Rezultati so pokazali, da gre pri jamskih sedimentih za klastite,
natančneje za kremenove in boksitne breče in konglomerate, ter za peščenjake, med
njimi pa je pomešana tudi siga kot avtohtoni material. Raziskala sem tudi kredne apnence,
ki so nastali s sedimentacijo na območju Dinarske karbonatne platforme in vsebujejo
veliko fosilnih združb, kot so miliolidne foraminifere, orbitoline, fragmenti polžev in školjk,
ter peloidov. Sedimentacija je potekala v plitvovodnem okolju v laguni in obalnem delu
ter v bolj robnih delih platforme.

ABSTRACT

Research for this thesis took place in the Logatec area along the road section between
Logatec and the highway connection. In this area limestone layers are located, including a
filled in Karst cave on the right side towards south-west, which developed out of the same
limestone layers. This thesis describes in more detail the structure and texture of the cave
sediments and cretaceous limestone as well as their mineralogical composition. The
profile as well as the powder X-ray diffraction analysis has been made for the cave
sediments and cretaceous limestone. The results classified the cave sediments as
clastites, namely quartz and bauxite breccias and conglomerates, as well as sandstones
sometimes mixed with flowstone as the indigenous material. I have also researched the
cretaceous limestone, which incurred by sedimentation in the Dinaric Carbonate Platform
area and contains many fossil aggregates such as miliolid foraminifera, orbitoline,
fragments of gastropods and bivalves as well as peloids. Sedimentation took place in the
shallow-water environment, namely the lagoon and coastal parts as well as the more
edge parts of the platform.

RAZŠIRJENI POVZETEK
Raziskave za moje diplomsko delo so potekale na območju Logatca, natančneje na
cestnem odseku med Logatcem in priključkom za avtocesto. Občina Logatec leži 25
kilometrov jugozahodno od Ljubljane, v osrčju Notranjske pokrajine. Na tem območju se
nahaja izdanek apnenčevih plasti debeline 23 metrov in na desni strani tudi porušena
jama v višini 8 metrov, ki se je v preiskovanih apnencih tudi razvila; oboje pripada
dinarskemu svetu, za katerega so značilne zakrasele planote in hribovja. To območje iz
geološkega in sedimentološkega vidika do sedaj še ni bilo podrobneje raziskano, potekale
so zgolj raziskave krednih apnencev na Logaški planoti. V diplomskem delu so podrobneje
opisane teksture in strukture jamskih sedimentov in krednih apnencev z mikroskopskim
določanjem ter njihova mineraloška in geokemična sestava. Izdelan je bil profil tako za
jamske sedimente kot tudi za kredne apnence, izbrane vzorce gline pa sem analizirala tudi
s praškovno rentgensko difrakcijo. Metoda je pokazala, da prevladuje v jamskih
sedimentih delež kremena in kalcita, pojavijo pa se tudi muskovit, kaolinit in klorit ter v
manjših količinah tudi drugi minerali. Rezultati raziskave so pokazali, da gre pri jamskih
sedimentih za klastite, bolj natančno za kremenove in boksitne breče in konglomerate, ter
peščenjake, med njimi pa je pomešana tudi siga kot avtohton material. Ponekod vsebuje
kamnina tudi klaste apnenca. V jami se je torej moč vode, ki je jamo oblikovala,
spreminjala od zelo močnega toka, kar opazimo v spodnjem delu profila, ki je prinesel
delce, kot je konglomerat oziroma konglomeratna breča in boksit, do mirnejšega, kar je
povzročilo nastanek gline v srednjem in zgornjem delu profila, ter na koncu do mirovanja,
zaradi česar je nastala siga. Raziskala pa sem tudi kredne apnence, ki so nastali s
sedimentacijo na plitvovodnem območju Dinarske karbonatne platforme in vsebujejo
veliko fosilnih združb, kot so miliolidne foraminifere, orbitoline, fragmenti polžev in školjk,
ter peloidov. Sedimentacija je potekala v plitvovodnem okolju z območji visoke in nizke
energije, v laguni, obalnem delu in robu platforme pri boljši in slabši povezavi z odprtim
morjem.
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1. UVOD
Za območje logaške občine je značilna velika litološka pestrost (Mihevc, 1986). Ozemlje
kaže vse značilnosti dolomitnega kraškega sveta v stiku z nekraškimi kamninami na eni
strani in močno zakraselimi apnenci na drugi strani (Mihevc, 1979). Območje, ki sem ga
raziskovala v sklopu svoje diplomske naloge, se nahaja v močno zakraselih krednih
apnencih, kjer sem raziskovala s sedimenti zapolnjeno jamo.

Posledica zakrasevanja so številne ponikalnice, slepe in suhe doline ter druge kontaktno
kraške oblike (Mihevc, 1986). Za območje Logatca so značilna kraška polja (Logaško polje:
pretočno – ponornega tipa; del Planinskega polja), požiralniki, vrtače (prevladujejo plitve
skledaste vrtače s kamnitim površjem), udornice (ob Logaškem polju) ter brezna in jame.
Največ jam je na Hotenjskem ravniku, kjer prevladujejo plitva brezna s povprečno globino
pod 20 m (Habič, 1968). Jame južno in vzhodno od Logaškega polja so po globinah
podobne jamam v Hotenjskem podolju (Mihevc, 1986). Kljub temu da je območje Logatca
zelo razgibano in zanimivo, pa je iz geološkega in sedimentološkega vidika zelo slabo
raziskano. Opravljali so le raziskave spodnjekrednih plasti na območju Logaške planote.

Namen moje diplomske naloge je bila podrobnejša raziskava zasute kraške jame in
jamskih sedimentov, ki izdanjajo na Furlanovem klancu v cestnem izdanku avtocestnega
priključka. Dodatno pa sem tudi raziskala kredne apnence, v katerih se jama nahaja.
Namen je raziskati območje jame, podrobneje določiti mineralno sestavo jamskih
sedimentov ter procese, in če bo možno, tudi starost kamnin. Dodatno pa sem raziskala
še matično kamnino krednih apnencev, njihovo starost, procese sedimentacije in
podrobnejšo sestavo. Uporabila sem različne raziskovalne metode, s katerimi sem lahko
čim bolj podrobno raziskala dogajanja na tem območju.

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi del zajema opise krednih apnencev,
drugi pa opise jamskih sedimentov.
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2. UMESTITEV
2.1 GEOGRAFSKA UMESTITEV
Območje raziskav spada pod občino Logatec, in sicer gre za izdanek na Furlanovem klancu
v cestnem odseku priključka, ki povezuje Logatec z avtocesto (slika 1).
Občina Logatec leži 25 kilometrov jugozahodno od Ljubljane v osrčju notranjske pokrajine
in je velika 173,1 km2. Tu je stičišče dinarskega in alpskega sveta, ki leži na severu in ga
zaznamuje hribovit svet. Raziskovano območje pripada dinarskemu svetu, za katerega so
značilne zakrasele planote in hribovja (Pagon, 2008).
Preučevan profil izdanja na desni strani ceste (proti JZ) v smeri iz mesta Logatec proti
avtocesti (slike 1, 2, 3, 7).

Slika 1: Geografska umestitev raziskovanega profila, označenega z rdečo piko (Geopedia, 2013) (koordinate:
GKY: 44185 GKX: 85487, nadmorska višina: 520m)
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Slika 2: Izdanek krednih apnencev v cestnem useku (smer JZ)

Slika 3: Izdanek jamskih sedimentov v srednjekrednih apnencih v cestnem useku (smer JZ)
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2.2 GEOLOŠKA UMESTITEV
Tektonsko pripada raziskovano območje Zunanjim Dinaridom. Peničar (1970) in Buser ter
sodelavci (1963) so v okviru kartiranja za OGK list Postojna umestili Logaško planoto južno
in jugozahodno od Vrhnike – v Vrhniško-Cerkniško grudo (slika 4), medtem ko po Placerju
(2008) sodi območje v Hrušiški pokrov (slika 5).

Slika 4: Geološka karta Postojna z legendo (List Postojna, 1970). Raziskovano območje je označeno z rdečo piko.
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V času krede je bilo raziskano območje del Dinarske karbonatne platforme, kjer je
potekala plitvovodna karbonatna sedimentacija z občasnimi emerzijskimi fazami. V
globljevodnih okoljih je potekala sedimentacija pelagičnih apnencev Biancone, ki je bila
prekinjena s sedimentacijo spodnjekrednih klastičnih flišoidnih kamnin. V zgornji kredi je
prišlo do kolizije severovzhodnega dela jadranske plošče s kontinentalno litosfero, kar je
povzročilo sedimentacijo karbonatnih turbiditov, sledi fliš. Sledilo je dinarsko narivanje, ki
je trajalo vse do oligocena. Na današnjem območju Krasa so se v oligocenu odlagali
kontinentalni konglomerati in premog, ki prehajajo v apnenec, klastite in glino. V
paleogenu so zaradi fleksurne izbočitve litosfere na periferni predizboklini predgornega
bazena prišle kamnine Dinarske karbonatne platforme nad vodno gladino. Nastala je
kraška erozijska diskordanca, na kateri so se ponekod odložili boksiti ali breče (Šmuc,
2012). Naslednji pomemben dogodek za to območje nastane v času neogena, ko začne
Jadranska plošča rotirati v nasprotni smeri urinega kazalca in povzroči tektonsko inverzijo
in kompresijo. Začne se podrivanje Jadranske plošče pod Dinaride, ki poteka še danes.

Na južnem delu osrednje Slovenije je narivna zgradba Zunanjih Dinaridov nastala v ilirskopirenejskem orogenetskem ciklusu. Meja med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi nima
istega položaja kot v mezozoiku, temveč je pomaknjena nekaj kilometrov proti jugu.
Narivi in gube imajo smer SZ-JV. Nastali so zaradi bočnih pritiskov JZ-SV (Premru, 1980).

Zunanje Dinaride lahko razdelimo na dve coni, Idrijsko na severu in Furlansko na jugu, te
pa so naprej razdeljene še na manjše podcone (Kanomeljska, Zasavska, Predfurlanska,
Sabotinska in Monofalconska). Zunanji Dinaridi so sestavljeni tudi iz več pokrovov. Na
raziskovanem območju sta pomembna dva pokrova in sicer Trnovski in Hrušiški. Trnovski
pokrov je iz smeri severozahod narinjen na Hrušiškega (Placer, 1981).

Območje seka tudi Idrijska prelomna cona (Slika 5), ki se razteza od Hotedršice, preko
Kalc do Planinskega polja in ima dinarsko smer (SZ-JV). Prelom je bil v začetni fazi
oblikovan kot normalen prelom, vendar se je kasneje zaradi sprememb napetostnih
razmer preoblikoval v zmični prelom. Ob prelomu so se bloki premaknili za cca 2,5km, šlo
je za desni premik (Pagon, 2008). Meja med triasnim dolomitom in krednim apnencem je
narivna in poteka od Kalc mimo Logatca proti Vrhniki.
5
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Slika 5: Tektonska razčlenitev Slovenije (Placer,2008). Rdeča puščica in pika označujeta lokacijo profila.
Pomembnejše geotektonske enote za to območje: 1. Jadransko-Apulijsko predgorje; 2. Sedimenti degradacije Jadransko-Dinarske
karbonatne platforme; 3. Dinaridi; 4. Zunanji Dinaridi; 5. Sedimenti degradacije Jadransko-Dinarske karbonatne platforme; 6. Krednopaleocenska scaglia: Trnovski, Hrušiški pokrov, 5 Kočevsko; 7. Paleozoik (karbon, perm); 8. T – Trnovski pokrov, H – čelo Hrušiškega
pokrova, S – čelo Snežniške narivne grude; 9. STW – Tektonsko okno Strug; 10. Prehodno območje med Zunanjimi in Notranjimi
Dinaridi; 11. Notranji Dinaridi; 23. Jadranska mikroplošča; 24. Prelomi: ZEF – Želimeljski prelom, IDF – Idrijski prelom, RVF – Ravenski in
Sovodenjski prelom, BRF – Borovniški in Ravniški prelom, PRF – Predjamski prelom.
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3. MATERIALI IN METODE
Terensko delo je obsegalo snemanje 23 metrov dolgega podrobnega

profila na

standarden sedimentološki obrazec v merilu 1:50. Zasut jamski rov sem fotografirala,
skicirala in izdelala shematično skico profila. Na terenu sem zbrala 32 orientiranih vzorcev
(14 iz krednih plasti in 18 iz jamskih sedimentov) za sedimentološke in mineraloške
analize. Osnovna oznaka za karbonate je bila L 1, vsak vzorec pa je bil nato označen z
oznako, ki določa, v katerem metru profila je bil vzet (od 0,80 do 21,45 metra). Jamski
sedimenti so bili označeni z JL od števila 1 do 18 (glede na litologijo). Profil in vzorce sem
tudi fotografirala.

Iz 30 vzorcev (14 iz krednih plasti in 16 iz jamskih sedimentov) sem izdelala petrografske
zbruske in jih preučila pod mikroskopom v polarizirani presevni svetlobi. Pri
sedimentološki analizi sem uporabljala klasifikacijo karbonatov po Folku (1959) z
dopolnitvami (1962) in klasifikacijo po Dunhamu (1962) z dopolnitvami Embryja in
Klovana (1972). Sledilo je slikanje vzorcev pod mikroskopom, kjer sem uporabila
fotoaparat Nikon E 4500 in Nikon ECLIPSE E 200. Delo je potekalo v mikroskopirnici na
Oddelku za geologijo na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Za določitev mineralne sestave vzorcev jamskih sedimentov sem uporabila rentgensko
praškovno difrakcijo (RTG). Preiskovana sta bila dva vzorca gline: najprej sta bila vsak
posebej zdrobljena do meljaste frakcije (<0,0063 mm) in stehtana na laboratorijski
tehtnici. Nato sta bila posneta z rentgenskim difraktometrom Philips PW 1820 pri
napetosti 40 kV, toku 30 mA, moči 1,2 kW (60% nazivne moči) in s hitrostjo snemanja 2°
na minuto v območju 2°–70° (2θ). Rentgenska difraktograma sem analizirala s programom
X'Pert HighScore Plus s podatkovno bazo PAN-ICSD Database. Program temelji na višini
pikov, ki zastopajo določene minerale. Pik oziroma difrakcijski maksimum je razmerje med
intenziteto in valovno dolžino, ki temelji na velikosti delcev.
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Za uvrstitev apnencev v sedimentacijska okolja sem uporabila standardni mikrofaciesni
model (SMF – Standard Microfacies Types). Model temelji na podobnosti sestave in
tekstur apnencev različnih starosti (Flügel, 2004).
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 MATIČNA KAMNINA
Na sliki 6 je predstavljen podroben sedimentološki profil apnencev.

Slika 6: Profil srednjekrednih apnencev
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Slika 7: Izsek iz topografske karte TTN5 D23-45 v merilu 1:5000. Območje raziskovanega profila je označeno
z rdečo piko.

4.1.1 Opis profila

Profil se začne z dvema okoli 1 m debelima plastema temno rjavih do sivih bituminoznih
apnencev z miliolidami (vzorec L 1 0,80; slika 6). Meja med plastema je ravna, plasti pa
sekajo tudi kalcitne žile. Struktura kamnine je nehomogena, zrna so neenakomerno
porazdeljena. Strukturno je kamnina packstone oziroma zbiti biomikrit, v katerem je do
60 % zrn, ostalo predstavlja mikritna in mikrosparitna osnova (40 %). Velikost zrn je od 0,6
do 1,4 mm, v povprečju 1 mm. Zrna imajo ohranjeno osnovno (izometrično in
podolgovato) obliko in so slabo sortirana ter se stikajo v točkastih in ravnih kontaktih.
Zbrusek seka več generacij žil, ki so zapolnjene z drobnim kalcitom. Sestava v zbrusku je
kalcitna. Zrna predstavljajo peloidi (50 %) in bioklasti (50 %). Med bioklasti prevladujejo
foraminifere-miliolide (80 %) (tabla 1, slika a); velike so od 0,3 do 1,1 mm, so dobro
sortirane, nefragmentirane in imajo mikritne stene. Imajo dobro ohranjeno notranjo
strukturo in so pogosto zapolnjene z drobnim sparitom. Ostalih bioklastov je manj in jih
predstavljajo fragmenti školjk (10 %) in polžev (10 %) ter kalcispongij in neprepoznavni
bioklasti. Omenjeni bioklasti so veliki od 0,16 do 1,4 mm, fragmentirani z delno
ohranjenimi notranjimi strukturami. Peloidi so veliki od 0,04 do 0,24 mm in so relativno
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dobro sortirani. Vezivo večinoma predstavlja mikrit (80 %), le redkeje se pojavljajo
mikrosparitna polja (20 %). Bioklasti so ponekod zapolnjeni s sparitom.
Sledi 30 cm debela plast apnenca z miliolidami tipa grainstone (vzorec L 1 2,10; slika 6).
Struktura kamnine je nehomogena, zrna so neenakomerno porazdeljena po zbrusku.
Strukturno gre za grainstone oziroma nesortiran biosparit, v katerem je do 50 % zrn,
ostalo pa je sparitna osnova (50 %). Velikost zrn je od 0,3 mm do 2,7 mm, v povprečju 0,8
mm. Zrna imajo ohranjeno osnovno (izometrično in podolgovato) obliko in so slabo
sortirana ter se stikajo v točkastih in ravnih kontaktih ali pa plavajo. So zaobljena in brez
orientacije. Zbrusek seka več generacij žil, ki so zapolnjene z drobnim sparitom. Sestava v
zbrusku je kalcitna. Zrna predstavljajo peloidi 20 % in bioklasti 80 %. Med bioklasti
prevladujejo foraminifere-miliolide (50 %) (tabla 1, slika b); velike so od 0,24 do 1 mm, so
dobro sortirane, nefragmentirane in imajo mikritne stene. Imajo dobro ohranjeno
notranjo strukturo in so pogosto zapolnjene z drobnim sparitom. Ostalih bioklastov je
manj in jih predstavljajo fragmenti školjk (20 %), polžev (20 %) (tabla 1, slika b), alg in
neprepoznavni bioklasti. Omenjeni bioklasti so veliki od 0,2 do 1,2 mm, fragmentirani z
delno ohranjenimi notranjimi strukturami. Peloidi so veliki od 0,06 do 0,12 mm in so
relativno dobro sortirani. Vezivo predstavlja sparit. Nastopa v osnovi kot medzrnski
cement in kot tudi znotrajzrnski cement v fosilih.

Sledi 30 cm debela plast svetlorjavega apnenca tipa wackestone (vzorec L 1 2,55; slika 6).
Struktura kamnine je nehomogena, zrna so neenakomerno porazdeljena po zbrusku.
Strukturno je kamnina wackestone oziroma rahli biomikrit, v katerem je do 10 % zrn,
ostalo predstavlja mikritna osnova. Velikost zrn je od 0,06 do 0,4 mm, v povprečju 0,3
mm. Zrna imajo ohranjeno osnovno (izometrično in podolgovato) obliko in so slabo
sortirana ter se stikajo v točkastih in ravnih kontaktih. Zbrusek seka več generacij žil, ki so
zapolnjene z drobnim kalcitom. Sestava v zbrusku je kalcitna. Zrna predstavljajo peloidi
(80 %), bioklasti (15 %) in terigena zrna (5 %). Med bioklasti prevladujejo foraminiferemiliolide (50 %); velike so od 0,06 do 0,3 mm, so dobro sortirane, nefragmentirane in
imajo mikritne stene. Imajo dobro ohranjeno notranjo strukturo in so pogosto zapolnjene
z drobnim sparitom. Ostalih bioklastov je manj in jih predstavljajo fragmenti školjk (45 %)
in polžev (5 %) velikosti od 0,1 do 1,1 mm. Peloidi so veliki od 0,06 do 0,12 mm in so
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relativno dobro sortirani. Terigena zrna predstavljajo framboidalna zrna pirita (tabla 1,
slika c), ki so nesortirana, zaobljena in neenakomerno porazdeljena. Velikost zrn je od
0,02 do 0,04 mm; na nekaterih delih so nakopičena v skupino. Vezivo predstavlja
večinoma mikrit (90 %), le redkeje se pojavljajo mikrosparitna polja (10 %). Bioklasti so
ponekod zapolnjeni s sparitom.

Sledi 80 cm debela plast temnorjavega apnenca tipa mudstone (vzorec L 1 2,90; slika 6).
Struktura kamnine je nehomogena, zrna so neenakomerno porazdeljena po zbrusku in v
osnovi plavajo. Kamnina je strukturno mudstone oziroma fosiliferni mikrit, v katerem je
do 9 % zrn, ostalo predstavlja mikritna in mikrosparitna osnova (90 %). Zrna imajo
ohranjeno osnovno (izometrično in podolgovato) obliko in so slabo sortirana, njihova
velikost je od 0,12 do 0,8 mm, v povprečju 0,61 mm. Zbrusek seka več generacij žil, ki so
zapolnjene z drobnim kalcitom. Sestava v zbrusku je kalcitna. Zrna predstavljajo bioklasti.
Med bioklasti prevladujejo fragmenti školjk (60 %) velikosti od 0,14 do 0,18 mm, ostalo pa
so foraminifere-miliolide (40 %) (tabla 1, slika d) velikosti od 0,18 do 0,48 mm; so slabo
sortirane, nefragmentirane in imajo mikritne stene. Imajo dobro ohranjeno notranjo
strukturo in so pogosto zapolnjene z drobnim sparitom. Pojavljajo se v nakopičenih
združbah. Vezivo večinoma predstavlja mikrit (80 %), le redkeje se pojavljajo
mikrosparitna polja (20 %). Bioklasti so ponekod zapolnjeni s sparitom.

Sledita dve plasti temno rjavega apnenca debeline 25 cm (vzorec L 1 3,40; slika 6) in 35
cm. Struktura kamnine je nehomogena, pojavijo se tri različne plasti, zrna so
neenakomerno porazdeljena po zbrusku. Strukturno je kamnina mudstone do packstone
oziroma rahli do zbiti biomikrit, v katerem je do 60 % zrn, ostalo predstavlja mikritna in
mikrosparitna osnova (40 %). Velikost zrn je od 0,06 do 2,4 mm, v povprečju 0,5 mm. Zrna
imajo ohranjeno osnovno (izometrično in podolgovato) obliko in so slabo sortirana ter se
stikajo v točkastih in ravnih kontaktih. Zbrusek seka več generacij žil, ki so zapolnjene z
drobnim kalcitom. Sestava v zbrusku je kalcitna. Zrna predstavljajo peloidi (10 %) in
bioklasti (90 %) (tabla 1, slika e). Med bioklasti prevladujejo foraminifere - miliolide (85 %)
– velike so od 0,08 do 1,2 mm, so slabo sortirane, nefragmentirane in imajo mikritne
stene. Imajo dobro ohranjeno notranjo strukturo in so pogosto zapolnjene z drobnim
sparitom. Ostalih bioklastov je manj in jih predstavljajo fragmenti školjk (10 %), polžev (5
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%) in neprepoznavni bioklasti; slednji so veliki od 0,08 do 2,4 mm, fragmentirani z delno
ohranjenimi notranjimi strukturami. V spodnjem delu zbruska je zelo malo fosilov, večina
jih je neprepoznavnih. V srednjem delu je nekaj neprepoznavnih bioklastov, školjk in
polžev velikosti od od 0,1 do 0,4 mm. V zgornjem delu pa se nahajajo foramenifere in
polži velikosti od 0,04 do 1,02 mm (tabla 1, slika f). Eden večjih polžev velikosti 2,3 mm se
nahaja na meji med srednjim in zgornjim delom. Največji – velikosti 2,4 mm – pa je v
zgornjem delu zbruska, kjer je največja nakopičenost bioklastov. Peloidi so veliki od 0,06
do 0,16 mm; relativno slabo so sortirani in prehajajo v mikrit. Nahajajo se predvsem v
zgornjem delu zbruska. Okoli določenega peloida je prizmatski cement, med njimi pa večji
sparit. V spodnjem delu zbruska zrna niso prepoznavna in je osnova mikrit do mikrosparit.
V srednjem delu se izmenjujeta pas mikrita in pas sparita v zgornjem delu pa je meja med
mikritom in sparitom.

Sledi 15-centimetrska plast rjavega apnenca (vzorec L 1 4,05; slika 6), s podobno sestavo
in strukturo kot plast vzorca L 1 2,55, le da se v tej plasti ne nahajajo zrna pirita, najdemo
pa lahko manjšo količino miliolidnih foraminifer (tabla 2, slika a). Sledijo zopet plasti
mikritnega apnenca debeline od 15 do 55 cm.
Nato sledijo plasti debeline od 10 do 30 cm (vzorec L 1 6,60; slika 6), ki imajo podobno
strukturo in sestavo kot vzorec L 1 2,90. Edina posebnost je večja lupina školjke velikosti
0,5 cm, debelina lupine pa je 0,16 mm (tabla 2, slika b). Sledi izmenjavanje laminiranih in
miliolidnih plasti mikrita, mudstona in wackstona debeline od 1 do 88 cm, največ je plasti
debeline od 10 do 15 cm, ki so podobne vzorcu L 1 2,90 in L 1 2,55.
Sledijo tri plasti svetlorjavo sivega apnenca debeline od 30 do 60 cm (vzorec L 1 11,30;
slika 6). Struktura kamnine je nehomogena, zrna so neenakomerno porazdeljena po
zbrusku. Strukturno je kamnina packstone oziroma rahli biomikrit, v katerem je do 40 %
zrn, ostalo predstavlja mikritna in mikrosparitna osnova (60 %). Velikost zrn je od 0,26
mm do 4 mm, v povprečju 1,34 mm. Zrna imajo ohranjeno osnovno (izometrično in
podolgovato) obliko in so slabo sortirana ter se stikajo v točkastih in ravnih kontaktih.
Zbrusek seka več generacij žil, ki so zapolnjene z drobnim kalcitom. Sestava v zbrusku je
kalcitna. Zrna predstavljajo bioklasti, med katerimi prevladujejo foraminifere - orbitoline
(65 %) (tabla 2, slika c); velike so od 0,9 do 2,6 mm in slabo sortirane; imajo dobro
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ohranjeno notranjo strukturo in so pogosto zapolnjene z drobnim sparitom. Pojavljajo se
tudi foraminifere - miliolide (30 %) (tabla 2, slika d), nefragmentirane velikosti od 0,14 do
0,58 mm. Ostalih bioklastov je manj in jih predstavljajo fragmenti školjk (5 %) v velikosti
od 0,1 do 0,3 mm. Vezivo je večinoma mikrit (90%), le redkeje se pojavljajo mikrosparitna
polja (10 %). Bioklasti so ponekod zapolnjeni s sparitom.
Nato sledi 20 cm debela plast temno sivega apnenca s foraminiferami in peloidi (vzorec L
1 12,40; slika 6). Struktura kamnine je nehomogena, zrna so neenakomerno porazdeljena
po zbrusku. Kamnina je strukturno wackestone oziroma rahli bimokrit, v katerem je do 20
% zrn, ostalo predstavljajo mikritna in mikrosparitna osnova (75 %) in pore (5 %). Velikost
zrn je od 0,16 do 0,1 mm, v povprečju 0,66 mm; imajo ohranjeno osnovno obliko, so
zaobljena in slabo sortirana ter se ne stikajo med sabo. Zbrusek seka več generacij žil, ki
so zapolnjene z drobnim kalcitom. Sestava v zbrusku je kalcitna. Zrna predstavljajo peloidi
(65 %) in bioklasti (35 %). Med bioklasti prevladujejo foraminifere-miliolide (85 %) (tabla
2, slika e). Velike so od 0,16 do 0,1 mm, dobro sortirane, nefragmentirane in imajo
mikritne stene. Imajo dobro ohranjeno notranjo strukturo in so pogosto zapolnjene z
drobnim sparitom. Ostalih bioklastov je manj in jih predstavljajo fragmenti školjk (15 %)
velikosti od 0,1 do 0,32 mm. Peloidi so veliki od 0,08 do 0,12 mm in so relativno dobro
sortirani. Vezivo večinoma predstavlja mikrit (75 %), le redkeje se pojavljajo mikrosparitna
polja (25 %). Bioklasti so ponekod zapolnjeni s sparitom.
Sledita dve plasti debeline 25 in 30 cm packstona s foraminiferami, nato pa zopet
temnorjavo siv apnenec (vzorec L 1 13,00; slika 6) (tabla 2, slika f), katerega struktura in
sestava sta podobni vzorcu L 1 12,40 (slika 6). Zatem sledi več plasti mikritnega apnenca
mudstone debeline od 10 do 70 cm ter zopet tri plasti temno rjavo sivega apnenca
(vzorec L 1 18,10; slika 6) (tabla 3, slika a) debeline od 30 do 65 cm, katerih struktura in
sestava sta prav tako podobni vzorcu L 1 12,40. Sledi plast svetlo rjavo sivega apnenca
(vzorec L 1 19,15; slika 6) (tabla 3, slika b), ki je podoben vzorcu L 1 11,30 (slika 6). Nato se
zopet pojavijo plasti mikritnega apnenca z vmesnima plastema svetlo sivo rjavega
wackstona (vzorec L 1 21,45; slika 6) (tabla 3, sliki c in d) in temno sivega mudstona
(vzorec L 1 21,90) (tabla 3, slika e), ki sta podobna že prej opisanim vzorcem. Pri vzorcu L 1
21,45 lahko omenim še posebnosti, kot je bioklast velikosti 2,67 mm, ki je zapolnjen s
sparitnim cementom in strukturno predstavlja peloidni grainstone oziroma biopelsparit. V
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zbrusku se nahaja tudi večji fragment polža velikosti 0,8 cm, ki je zapolnjen s sparitom,
foraminiferami in intraklasti.

Slika 8: Plasti srednjekrednega apnenca tipa mudstone iz spodnjega dela profila
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4.2 JAMSKI SEDIMENTI
4.2.1 Opis profila
Profil jamskih sedimentov (slike 3, 8, 9 in 10), ki sem ga raziskovala, je visok okoli 8 metrov
in širok približno 5.6 metrov. Sedimenti so se razvili v matični kamnini krednih apnencev.
V spodnjem delu (prvih 5 metrov) je izdanek slabo izrazit, zato je profil v tem delu posnet
shematično.

Slika 9: Skica jame; slika ne zajema celotnega profila
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Slika 10: Profil jama Logatec
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4.2.2 Mikroskopska analiza jamskih sedimentov

Profil se začne s 5 m debelo plastjo konglomerata (vzorci JL 1, JL 2, JL 3 in JL 4) (slika 10).
Pri vzorcu JL 1 sem vzorčila kontakt med krednimi apnenci in jamskimi sedimenti (tabla 4,
slika a). Kontakt med karbonati in klastiti je na nivoju zbruska oster in rahlo vijugast. V
klastičnem delu zbruska je 40 % zrn, cementa pa 50%. Velikosti presekov zrn so približno
od 0,1 do 2 mm, povprečna velikost je 0,4 mm. Zrna so slabo sortirana in niso orientirana,
kontakti med njimi so točkasti. Poroznosti je okoli 10 %.
Med zrni prevladuje kremen, ki predstavlja 79 % vseh zrn. Monokristalnega kremena je
približno 90 %, polikristalnega pa 10 %. Zrna so neenakomerno porazdeljena in niso
orientirana. Velikosti presekov zrn so od 0,1 do 2 mm, prevladujejo pa zrna, velika 0,3
mm; so ostroroba, redkeje tudi zaobljena. Nepresevna, rahlo rdečkasta zrna
(najverjetneje boksit) predstavljajo 20 % vseh terigenih zrn. Ta so velika od 0,06 do 0,1
mm, povprečna velikost je 0,08 mm. V zbrusku so neenakomerno porazdeljena, zaobljena
in brez orientacije.
Glinenih mineralov je v zbrusku zelo malo in jih je težko določiti. V majhnih količinah je
prisoten tudi framboidalni pirit (1 %) zelo majhne velikosti, okoli 0,04 mm.
Veziva je približno 50 %. Največ je kalcita oziroma kalcitnega mikrosparita. V zelo majhnih
količinah pa se pojavlja tudi drobnozrnato kremenovo vezivo.
V karbonatnem delu zbruska je struktura kamnine nehomogena, zrna so po njem
neenakomerno razporejena. Strukturno je kamnina mudstone oziroma fosiliferni mikrit, v
katerem je do 5 % zrn, ostalo predstavlja mikritna in sparitna osnova (95 %). Velikost zrn
je od 0,2 do 0,3 mm, v povprečju 0,24 mm; imajo ohranjeno osnovno obliko in so slabo
sortirana, med njimi ni kontaktov. Zbrusek seka več žil, ki so zapolnjene z drobnim
kalcitom. Sestava v zbrusku je kalcitna. Zrna predstavljajo bioklasti, med katerimi
prevladujejo foraminifere-miliolide (80 %), velike od 0,1 do 0,2 mm; so slabo sortirane,
nefragmentirane in imajo mikritne stene. Imajo dobro ohranjeno notranjo strukturo in so
pogosto zapolnjene z drobnim sparitom. Ostalih bioklastov je manj in jih predstavljajo
fragmenti školjk (5 %) in polžev (15 %) velikosti od 0,08 do 0,3 mm. Vezivo večinoma
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predstavlja mikrit (90 %), le redkeje se pojavljajo sparitna polja (10 %). Bioklasti so
ponekod zapolnjeni s sparitom.
Karbonatni del vzorca je podoben vzorcu L 1 2,90 iz profila srednjekrednih apnencev.
Enak kontakt med karbonati in jamskimi sedimenti ter podobno strukturno sestavo ima
tudi vzorec JL 18, ki sem ga vzela na vrhu profila (tabla 4, sliki b in c).

Sledi vzorec JL 2. Struktura konglomerata je nehomogena. Večino vzorca predstavljajo
dobro kristaljena zrna kalcita (70 %) (tabla 4, slika d), medtem ko je ostalih zrn le 25 %.
Kristali so v povprečju veliki okoli 1,6 mm in so subhedralni. V njih so vidne faze rasti
(zaglinjene meje med kristali sige).
Velikosti presekov ostalih zrn so približno od 0,2 do 0,9 mm, povprečna velikost pa 0,58
mm. Poroznost je okoli 5 %. Sledi kremen, ki predstavlja 15 % vseh terigenih zrn. Pojavlja
se samo monokristalen kremen. Zrna so neenakomerno porazdeljena in niso orientirana.
Velikosti presekov zrn so od 0,08 do 0,5 mm, prevladujejo pa ostroroba zrna, velika 0,24
mm. Boksit predstavlja 5 % vseh terigenih zrn, ki merijo od 0,26 do 1,1 mm, povprečna
velikost je 0,6 mm. V zbrusku so neenakomerno porazdeljena, zaobljena in brez
orientacije. Fosfatnih zrn je zelo malo (5 %). Zastopana so s fragmenti kosti (apatit),
povprečna velikost je 0,8 mm. Zrna so podolgovata in brez orientacije. V majhnih
količinah se prav tako pojavlja težki mineral, v tem primeru framboidalni pirit (5 %).
Velikost zrn, ki so zaobljena in brez orientacije, je od 0,04 do 0,06 mm.

V istem območju se nahaja tudi vzorec JL 3, ki je vzorcu JL 2 zelo podoben; je oranžno sive
barve. Tam prevladujejo zrna kalcita (60 %) (tabla 4, slika f), ostalih zrn je 30 % in ponekod
jih povezuje tudi mikrosparitni cement (10 %). Kristali kalcita so subhedralni in povprečne
velikosti 1,2 mm. Kamnino sestavljajo predvsem kremen in boksit ter zrno ooidnega
apnenca. Zrna so slabo do srednje sortirana in zaobljena do dobro zaobljena. Ponekod se
vidi rahla povita plastnatost. Porazdelitev zrn je zelo podobna. Edina razlika so litoklasti
(zrna ooidno fosilnega apnenca) (tabla 4, slika e). Fosili v litoklastih so neenakomerno
porazdeljeni. Zrna niso orientirana. Povprečna velikost zrn je 0,3 mm. Pojavljajo se
foraminifere ter lupinasta zrna – ooidi, zapolnjuje pa jih znotrajzrnski cement – sparit.
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Podobno sestavo ima tudi vzorec JL 4, le da tukaj prevladuje med zrni kremen (tabla 5,
slika a). Tudi tu se nahajajo zrna pirita in litoklastov (peloidni fosilni apnenec) (tabla 5,
slika b). Fosili v litoklastih so neenakomerno porazdeljeni. Zrna niso orientirana. Pojavljajo
se foraminifere in peloidi. Velikost foraminifer je povprečju 0,36 mm, velikost peloidov pa
0,08 mm. Zapolnjuje jih znotrajzrnski cement – sparit.

Sledi 1 m izmenjavanja plasti glinenega gramoza s klasti sige in glinenega peščenjaka.
Najprej se pojavi glinen gramoz s klasti sige svetlo sivo oranžne barve debeline 10 cm.
(vzorec JL 5; slika 10). Zrna so slabo do srednje sortirana in zaobljena. Kamnino sestavljajo
predvsem zrna kremena in boksita s cementirano kalcitno osnovo. Struktura kamnine je
nehomogena: zrn je 70 %, cementa pa 30 %. Velikosti presekov zrn segajo od 0,2 do 2,8
mm, povprečna velikost je 1,1 mm. Zrna so slabo sortirana in brez orientacije. Kontakti
med zrni so točkasti ali linijski. Poroznosti ni. Od terigenih zrn prevladuje kremen, ki
predstavlja 45 % vseh terigenih zrn. Monokristalnega kremena je približno 80 %,
polikristalnega pa 20 %. Zrna so neenakomerno porazdeljena, brez orientacije ter
enakomerno in valovito potemnevajo. Velikosti presekov zrn monokristalnega kremena
so od 0,16 do 0,4 mm, zrna polikristalnega kremena pa so v povprečju velika okoli 1,9
mm. Zrna so ostroroba, redka tudi zaobljena, pojavi se tudi polikristalen kremen, ki ima
suturne linije. Siga se pojavlja v obliki zrn sparita (40 %), ki so ostroroba (tabla 5, slika c).
Poroznosti je okoli 10 %. Velikost zrn je v povprečju 2,47 mm. Boksit predstavlja 5 % vseh
terigenih zrn, velikih od 0,6 do 2 mm, povprečna velikost pa je 1,4 mm. V zbrusku so zrna
neenakomerno porazdeljena, zaobljena in brez orientacije. Vsebujejo kremenove vključke
povprečne velikosti 0,1 mm. Veziva je približno 30 % in nastopa kot medzrnski kalcitno
sparitni cement (tabla 5, slika d), ki delno tudi nadomešča zrna.
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Slika 11: Srednji del profila jame

Sledi plast konglomeratnega peščenjaka debeline 5 cm (vzorec JL 6; slika 10). Zrna so
slabo do srednje sortirana in ostroroba do dobro zaobljena. Kamnino sestavljajo
predvsem zrna kremena in boksita s kalcitno osnovo (tabla 5, slika e). Struktura kamnine
je nehomogena in plastovita. Vidna so tudi večja zrna v pasovih. Zrn je 50 %, prav toliko
tudi cementa. Velikosti presekov zrn segajo od 0,06 do 5 mm, povprečna velikost je 0,4
mm. Zrna so slabo sortirana in brez orientacije; so ostroroba do zaobljena. Od terigenih
komponent prevladuje kremen, ki predstavlja 80 % vseh terigenih zrn. Polikristalnega
kremena je veliko več kot monokristalnega. Zrna so neenakomerno porazdeljena, brez
orientacije, velikost njihovih presekov je od 0,06 do 5 mm, prevladuje pa velikost 0,5 mm.
Zrna so ostroroba pa tudi lepo zaobljena z gladkimi robovi. Boksit predstavlja 20 % vseh
terigenih zrn. Zrna so velika od 0,1 do 0,24 mm; so neenakomerno porazdeljena in
zaobljena. V zbrusku se nahaja tudi večje zrno velikosti okoli 3 mm, ki je lahko klorit ali
apatit in je diagenetsko spremenjeno (tabla 5, slika f): je podolgovato, gladko, na koncih
ostrorobo in nazobčano. Tam se nahajajo tudi fosfatna zrna-kosti velikosti 0,4 mm, ki so
zaobljena, neorientirana. Vezivo je mikrosparit do zelo droben sparit.
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Ponovno se pojavi plast gramoza svetlo rjave barve debeline 10 cm (vzorec JL 7; slika 10).
Zrna so slabo do srednje sortirana in ostroroba. Struktura kamnine je nehomogena in
plastovita. Sestavljajo jo predvsem zrna kremena in boksita (skupaj 50 %) s cementirano
kalcitno osnovo (45 %); vidna je ravna plastovitost. Velikosti presekov zrn segajo od 0,06
do 3 mm, povprečna velikost je 0,4 mm. Zrna so ostroroba, nekatera tudi zaobljena;
slabo so sortirana in brez orientacije. Terigene komponente se samo ponekod točkovno
stikajo, drugače stikov ni. Zrna so ostroroba, nekatera tudi zaobljena. Poroznosti je okoli 5
%. Od terigenih zrn prevladuje kremen, ki predstavlja 75 % vseh terigenih zrn.
Monokristalnega kremena je približno 90 %, polikristalnega pa 10 % (tabla 6, slika b). Zrna
so neenakomerno porazdeljena, brez orientacije ter enakomerno in valovito
potemnevajo. Velikosti presekov zrn so od 0,06 do 0,46 mm, prevladujejo pa zrna, velika
0,3 mm: so ostroroba, redka tudi zaobljena. Največje zrno polikristalnega kremena je
veliko 3 mm. Boksit predstavlja 25 % vseh terigenih zrn velikosti od 0,2 do 2 mm. V
zbrusku so neenakomerno porazdeljena, zaobljena in brez orientacije. Vsebujejo
kremenove vključke (tabla 6, slika a) ter vključke veziva – tega je približno 45 %, nastopa
kot mikrosparit oziroma sparit, sestavljen iz kalcita.

V 1 m menjavanja plasti spada tudi gramoz svetlo rjave in oranžne barve debeline 5 cm
(vzorec JL 8; slika 10). Zrna so slabo do srednje sortirana in ostroroba do dobro zaobljena.
Kamnino sestavljajo predvsem zrna kremena in boksita ter intraklasti. Cement je kalciten.
Struktura kamnine je nehomogena. Zrn je 65 %, cementa pa 35 %. Velikosti presekov zrn
segajo od 0,4 do 3 mm, povprečna velikost je 1,33 mm. Zrna so ostroroba, polzaobljena in
tudi zaobljena, slabo sortirana in brez orientacije; kontakti med njimi so točkasti ali
linijski. Poroznosti ni. Od terigenih zrn prevladuje kremen, ki predstavlja 75 % vseh
terigenih zrn. Monokristalnega kremena je približno 90 %, polikristalnega pa 10 %. Zrna so
neenakomerno porazdeljena, brez orientacije ter enakomerno in valovito potemnevajo.
Velikosti presekov zrn monokristalnega kremena so od 0,06 do 0,6 mm, prevladujejo pa
ostroroba in polzaobljena zrna, velika 0,46 mm. Polikristalen kremen ima ravne in suturne
linije, zrna so v povprečju velika 1,14 mm. Boksit predstavlja 15% vseh terigenih zrn,
velikih od 0,16 do 1,22 mm, povprečna velikost je 0,4 mm. V zbrusku so neenakomerno
porazdeljena, zaobljena in brez orientacije. Okoli boksitnih zrn se pojavi tudi gravitacijski
cement (tabla 6, slika c). Fosfatnih zrn je zelo malo (4 %). Zastopana so s fragmenti kosti
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(apatit), povprečna velikost je 0,36 mm; so brez orientacije in podolgovata. V majhnih
količinah se prav tako pojavljajo težki minerali, v tem primeru cirkon (1 %). Velikost zrn je
0,16 mm; so brez orientacije. Zopet se pojavijo litoklasti (fosilni apnenci) velikosti 1,5 cm
(tabla 6, slika d). Fosili so neenakomerno porazdeljeni. Zrna niso orientirana. Pojavljajo se
foraminifere, fragmenti školjk in peloidi. Velikosti foraminifer so v povprečju 0,38 mm,
fragmenti školjk 0,1 mm. Velikost peloidov je od 0,06 do 0,12 mm, povprečna velikost pa
0,1 mm. Zapolnjuje jih znotrajzrnski cement – sparit, ki prav tako nastopa v žilicah. Veziva
je približno 35 %. Nastopa kot medzrnski sparitni cement.

Sledi rjav porozen drobnozrnat konglomerat debeline 15 cm (vzorec JL 9; slika 10) – to je
konglomerat s sparitnim vezivom. Debeline plasti nisem mogla točno določiti. Struktura
kamnine je nehomogena. Zrn je 40 %, cementa pa 60 %. Velikost presekov zrn je od 0,4
do 3 mm, povprečna velikost pa 1,33 mm. Zrna so ostroroba, polzaobljena in tudi
zaobljena; so slabo sortirana in brez orientacije, kontakti med njimi so točkasti. Poroznosti
ni. Od terigenih zrn prevladujejo klasti sige (60 %), sestavljeni iz velikih sparitnih kristalov.
Pojavljajo se veliki nepravilni, ostrorobi kristali sparita. Povprečna velikost zrn je 1,11 mm.
Siga se pojavi kot vezivo med ostalimi zrni. Sledijo zrna kremena, ki predstavljajo 30 %
vseh terigenih zrn. Monokristalnega kremena je približno 90 %, polikristalnega pa 10 %
(tabla 6, slika f). Zrna so neenakomerno porazdeljena, brez orientacije ter enakomerno in
valovito potemnevajo; nekatera so obdana z gravitacijskim cementom (tabla 6, slika e).
Velikost presekov zrn je od 0,1 do 0,5 mm, prevladujejo pa zrna, velika 0,24 mm; so
ostroroba in polzaobljena. Polikristalen kremen ima ravne in suturne linije. Od vseh
terigenih zrn je 5 % boksita. Zrna so velika od 0,4 do 1,26 mm, povprečna velikost je 0,66
mm. V zbrusku so neenakomerno porazdeljena, zaobljena in brez orientacije. V majhnih
količinah se prav tako pojavi težki mineral, v tem primeru cirkon (5 %). Velikost zrn je 0,16
mm; je brez orientacije. Veziva je približno 60 % in nastopa kot medzrnski mikrosparitni
cement.

Sledi plast peščenjaka debeline 5 cm (vzorec 10; slika 10), ki pa je zelo podoben
peščenjaku vzorca JL 6. Razlika je samo v velikosti zrn kremena in boksita, ki so tu nekoliko
manjša (tabla 7, slika a). Tu se zrna kremena stikajo točkasto in po stranicah. Zrna nimajo
vključkov. Vidni sta plastnatost ter menjavanje svetlih in temnejših rjavih plasti.
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Sledi plast gramoza svetlo sive in rjave barve debeline 20 cm (vzorec JL 11; slika 10). Zrna
so slabo do srednje sortirana in ostroroba. Kamnino sestavljajo predvsem kremen in
boksit ter intraklasti. Cement je kalciten (tabla 7, slika b). Struktura kamnine je
nehomogena. Zrn je 70 %, cementa pa 30 %. Velikost presekov zrn znaša od 0,2 do 3 mm,
povprečna velikost pa je 1,84 mm. Zrna so ostroroba, slabo sortirana in brez orientacije,
kontakti med njimi so točkasti. Poroznosti ni. Od terigenih zrn prevladuje kremen, ki
predstavlja 30 % vseh terigenih zrn. Monokristalnega kremena je približno 90 %,
polikristalnega pa 10 %. Zrna so neenakomerno porazdeljena, brez orientacije ter
enakomerno in valovito potemnevajo. Velikost presekov zrn monokristalnega kremena je
od 0,2 do 0,32 mm, zrna polikristalnega kremena pa so v povprečju velika 1,22 mm. Zrna
so ostroroba in polzaobljena. Polikristalen kremen ima ravne in suturne linije. Boksit
predstavlja 10 % vseh terigenih zrn, ki merijo od 0,6 do 1,3 mm, povprečna velikost je
0,78 mm. V zbrusku so neenakomerno porazdeljena, zaobljena in brez orientacije.
Fosfatnih zrn je zelo malo (5 %). Zastopana so s fragmenti kosti (apatit), povprečna
velikost je 0,26 mm. Zrna so podolgovata in brez orientacije. V majhnih količinah se prav
tako pojavlja težki mineral, v tem primeru cirkon (5 %). Velikost zrn je povprečno 0,08
mm; so brez orientacije. Pojavijo se tudi sparitni in mikrosparitni intraklasti. Velikost zrn je
do 1 cm; so brez orientacije. Veziva je približno 50 % in nastopa kot medzrnski sparitni
cement.

Ponovno sledi plast peščenjaka debeline 10 cm (vzorec JL 12, ki je podoben vzorcema JL 6
in JL 10). Porazdelitev zrn je 45% in osnove 35%. Poroznosti je 20 %. Sparitnih žil tu ni.
Posebnost je edino zrno z visokimi interferenčnimi barvami, ki je pleihroično; mogoče je
amfibol ali pa piroksen. Redkeje so prisotni tudi odlomki kosti.

Kot zadnja plast v 1 m menjavanja gramoza in peščenjaka se pojavi peščenjak z
ostrorobimi klasti debeline 20 cm (vzorec JL 13; slika 10). Zrn je 35 %, cementa pa 55–60
%. Velikost presekov zrn je od 0,04 do 0,2 mm, povprečna velikost je 0,1 mm. Zrna so
srednje do dobro sortirana in brez orientacije; med sabo se ne stikajo; so ostroroba,
nekatera tudi zaobljena. Poroznosti je okoli 5–10 %. Od terigenih zrn prevladuje kremen
in predstavlja 90 % teh zrn. Zrna kremena so monokristalna (tabla 7, slika c), enakomerno
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porazdeljena, brez orientacije. Velikost presekov zrn je od 0,04 do 0,14 mm, prevladujejo
pa zrna, velika 0,14 mm; so ostroroba, redka tudi zaobljena. Boksit predstavlja 10 % vseh
terigenih zrn, velikih od 0,06 do 0,2 mm, povprečna velikost je 0,1 mm. V zbrusku so
neenakomerno porazdeljena, zaobljena in brez orientacije. Veziva je približno 55–60 %,
sestavljeno je iz mikrosparita iz kalcita. Osnova je enakomerno porazdeljena, ni
orientirana, poleg kalcita pa ponekod vsebuje tudi zrna mikrokristalnega kremena.

V zgornjem delu profila sledita dva horizonta gline s posameznimi vmesnimi klasti sige.
Horizonta skupno dosegata debelino 1,80 m. Vzorca JL 14 in JL 16 sta sestavljena iz
klastov sige in sem ju pregledala pod mikroskopom, medtem kot sta vzorca JL 15 in JL 17
iz gline in ju bom obravnavala kasneje pri praškovni rentgenski difrakciji.

Prva plast (vzorec JL 14; slika 10) je svetlo roza in rumene barve. Zrn ne vidimo s prostim
očesom, kamnina je drobnozrnata. Zbrusek predstavlja le odlomke sige, ki se nahaja
znotraj gline. Vidna je ravna plastnatost. Poroznost je cca 25 %. Kristali kalcita so
nepravilnih oblik in subhedralni, njihova velikost pa variira od 0,52 mm do 5 mm, v
povprečju pa so velika 2,4 mm (tabla 7, slika d).

Sledi druga plast (vzorec JL 16; slika 10). Znotraj gline se pojavi siga rjavkaste barve.
Debelina plasti je 1,80 m. Zrn je 15 %, cementa pa 85 %. Velikost presekov zrn sega od
0,06 do 2,3 mm, povprečna velikost je 0,12 mm. Zrna so slabo sortirana in brez
orientacije. Terigena zrna so ostroroba, nekatera tudi zaobljena in se med sabo ne stikajo.
Struktura je valovita, plastovita, v tem primeru so to odlomki sige (tabla 7, slika f). Od
terigenih zrn prevladujejo glineni minerali. Njihov delež je glede na terigene komponente
90 %; zelo težko jih je določiti. Sledi kremen, ki predstavlja 10 % vseh terigenih zrn. Zrna
kremena so monokristalna in polikristalna; so neenakomerno porazdeljena, brez
orientacije. Velikost presekov zrn monokristalnega kremena je v povprečju 0,08 mm.
Velikost zrn polikristalnega kremena je od 0,6 do 1,6 mm. Zrna kremena so zaobljena in
različno potemnevajo.
V zbrusku se nahaja tudi psevdoonkoid velikosti 2,3 mm, ki ga je težko podrobneje
določiti (tabla 7, slika e). Celoten zbrusek je siga – gre za sparit. Kristali so veliki,
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nepravilnih oblik in subhedralni, njihova velikost je od 0,4 do 2 mm, ponekod še več; vidi
se tudi več faz njihove rasti.
Veziva je približno 85 % in se pojavlja v obliki sparita.

4.2.3 Mineralna sestava

Z metodo rentgenske praškovne difrakcije sem preučila dva vzorca jamskih sedimentov z
oznako JL 15 in JL 17 (slika 11, 12, 13 in 14). Vzorca izhajata iz zgornjega dela zapolnjene
jame, kjer se nahajajo glinene plasti. Določanje količine mineralov je semikvantitivno.
Metoda rentgenske praškovne difrakcije omogoča analizo mineralne sestave vzorca in
določi odstotni delež mineralov, ki pripadajo temu vzorcu. Praškovni difraktogram nam
podaja intenziteto sipanega žarka v odvisnosti od Braggovega kota. Določanje vrste
mineralov pa temelji na višini pikov, ki so odvisni od velikosti delcev.

JL 15

kremen
muskovit
klorit
kaolinit
K - glinenci
gibbsit

Slika 12: Graf deležev mineralov v vzorcu JL 15
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JL 15
mineral

%

kremen

50****

muskovit

34***

klorit

6*

kaolinit

5*

K-glinenci

3*

gibbsit

2*

(**** - največji delež minerala, * - najmanjši delež minerala)

Po opravljeni analizi in urejenih podatkih sem ugotovila, da v vzorcu JL 15 močno
prevladuje kremen, ki mu s prav tako velikim deležem sledi muskovit, medtem ko
predstavljajo klorit, kaolinit, K-glinenci in gibbsit le majhen delež. Pri določevanju
mineralov sem s podatki, ki sem jih dobila z metodo RTG, ponekod naletela na težave, saj
je bilo nekatere minerale težje določiti. Takšen je bil na primer muskovit, ki ga je pogosto
lahko zamenjati z illitom. Prav tako je bilo težko ločiti, ali gre za klorit ali montmorillonit.
Na koncu sem se odločila na podlagi drugih vzorcev, ki sem jih preučevala, da gre za
muskovit in klorit. Na podlagi vzorca JL 17, ki vsebuje hematit, sem ne glede na rezultate
ugotovila, da bi tudi JL 15 lahko vseboval hematit, vendar je v tem primeru zelo amorfen,
slabo kristaljen in ga je težko določiti, zato sem se odločila, da ga izpustim.
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JL 17
kalcit
muskovit
kaolinit
kremen
klorit
gibbsit
goethit
hematit

Slika 13: Graf deležev mineralov v vzorcu JL 17

JL 17
Mineral
kalcit
muskovit
kaolinit
kremen
klorit
gibbsit
goethit
hematit

%
33 ***
16 **
14 **
12 **
10 *
5*
5*
3*

(*** - največji delež minerala, * - najmanjši delež minerala)

Pri vzorcu JL 17 je analiza pokazala, da je vsebnost kalcita najvišja, sledijo mu muskovit,
kaolinit, kremen in klorit s približno enakimi deleži ter gibbsit, goethit in hematit z
relativno nizkimi deleži. V primerjavi z vzorcem JL 15 je tukaj veliko manj muskovita in
kremena, medtem ko se delež kaolinita in korita poveča, pojavi pa se še kalcit, ki ga v
vzorcu JL 15 ni, kar pomeni da je prisotnega več aluminija in železa. Vendar pa je potrebno
omeniti, da deleži hematita, muskovita in goethita niso čisto točni.
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Slika 14: Rezultati rentgenske analize vzorca JL 15 in JL 17
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5. INTERPRETACIJA
Sedimentacija plasti krednih apnencev je potekala na Dinarski karbonatni platformi, in
sicer na različnih delih.
Biomikritne apnence sestavljajo v spodnjem delu profila plitvovodni bioklasti, to so
miliolidne foraminifere, školjke in polži, ter peloidi. Na podlagi bioklastov in mikritne
osnove sklepam, da so se apnenci usedali v relativno mirnem plitvovodnem okolju, po
vsej verjetnosti gre za laguno. Apnenci so temne barve, kar nakazuje na občasno
pomanjkanje kisika, torej lahko sklepam, da so nastajali v slabo prezračenih lagunskih
vodah, kjer se je posledično lahko ohranila organska snov. Po standardnem
mikrofaciesnem modelu (SMF), ki temelji na prevladujočih karakteristikah vsebujočih
tipov zrnavosti, biote in sedimentacijskih teksturah, uvrščam te apnence v SMF 9. Gre za
mikriten material, ki je bogat s fragmenti fosilov, tudi ti pa so pogosto mikritizirani. Gre za
območje plitvih lagun oziroma peščenih plitvin, ki so tik pod bazo valov.

Med temi apnenci se v spodnjem delu profila pojavi plast bituminoznega apnenca
grainstone, ki tudi vsebuje plitvovodne bioklaste, kot so miliolidne foraminifere, školjke,
polži in alge, ter nekatere neprepoznavne bioklaste, pojavijo pa se tudi peloidi. Gre za
plast znotrajlagunskih apnencev. Glede na to, da osnovo tukaj gradi sparit, sklepam, da je
prišlo do spremembe sedimentacijskega okolja nad bazo nevihtnih valov znotraj fotične
cone in pod močnim vplivom plimskih tokov. Sklepam tudi, da se je laguna za nekaj časa
odprla in tako so lahko plimski tokovi sedimentirali grainstone. Po standardnem
mikrofaciesnem modelu lahko uvrščam te apnence v SMF 18.

V spodnjem delu profila se nahajajo tudi plasti apnenca tipa mudstone, ki ga sestavljajo
fragmenti školjk in miliolidne foraminifere. Na podlagi prisotnih bioklastov in mikritne
osnove sklepam, da so se apnenci usedali v mirnem plitvovodnem okolju, laguni. Prav
tako kot v začetnih plasteh so ti apnenci temne barve, kar nakazuje na pomanjkanje kisika
in so nastajali v slabo prezračenih lagunskih vodah. Ker pa vsebujejo zelo malo bioklastov
in veliko mikritne osnove, sem jih uvrstila v drug mikrofacies. Po standardnem
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mikofaciesnem modelu uvrščam te apnence v SMF 21. Gre za facies, ki se pojavi v
notranjosti platforme.

V spodnjem in srednjem delu profila se nahajajo svetli in temni apnenci, ki jih sestavlja
veliko miliolidnih foraminifer, orbitolin, školjk, polžev in peloidov. Na podlagi bioklastov,
mikritne osnove in fosilov, sklepam, da so ti apnenci nastajali v plitvovodnem okolju,
laguni, ki je povezana z odprtim morjem, vendar zaščitena s peščenimi plitvinami. Pogosto
se pojavljajo apnenci svetle barve, kar nakazuje na zadostno količino kisika. Po
standardnem mikrofaicesnem modelu spadajo ti apnenci v SMF 10. Tu je značilna
drobnozrnata osnova, ki vsebuje fosilne delce – ti so lahko poškodovani in so bili prineseni
iz okolij z visoko energijo v okolja z nizko energijo.

Vse do vrha profila prihaja do menjavanja že prej omenjenih svetlih in temnih apnencev
mikrofaciesov 9, 10 in 21, ki so nastajali v laguni, v platformni notranjosti, z mikritno
osnovo in z zgoraj naštetimi bioklasti.

Obravnavani apnenci so se v času krede nahajali na Dinarski karbonatni platformi, kjer je
sedimentacija potekala na treh različnih območjih: na robu platforme in peščenih plitvin,
odprti morski platformi in restriktivni morski platformi (slika 15). To sem določila na
podlagi mikroskopske analize vzorcev, kjer sem med ostalimi podrobneje določila tudi
fosilno združbo. Na podlagi bioklastov, teksture in strukture sem lahko določila, da gre za
plitvovodno območje, kjer sta se izmenjevali visokoenergijsko in nizkoenergijsko obdobje.

V spodnjem delu profila prevladujejo apnenci restriktivne lagune, ki se izmenjujejo z
apnenci iz platformnega roba in z odprto laguno. Za restriktivno morsko okolje je značilno
nihanje v slanosti in temperaturi morske vode. Okolje je znotraj fotične cone, kjer je
pomanjkanje kisika, kar je značilno tudi za obravnavane apnence v spodnjem delu profila.
Pas faciesa je širok. Pojavljajo se organizmi, kot so miliolidne foraminifere, polži in
ostrakodi. Prav tako je značilna sedimentna breča, ki se v obravnavanem profilu pojavi
samo v eni tanjši plasti.
Prav tako se v spodnjem delu profila pojavi plast apnenca, ki je nastal na platformnem
robu oziroma na platformni peščeni plitvini. Nahaja se nad bazo nevihtnih valov in znotraj
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fotične cone in je pod močnim vplivom plimskih tokov. Ustvarja zelo ozke pasove faciesa.
Tipični sedimenti so kalcitni, pogosto zaobljeni, kot je značilno tudi za obravnavano plast.
Barva kamnine je svetla, kar nakazuje na zadostno količino kisika. V plasti apnenca se
nahajajo školjke, polži in miliolidne foraminifere, ki so značilne tudi za to plitvovodno
okolje.

Proti sredini in vrhu profila se izmenjujejo samo še apnenci, ki so nastali v laguni, vendar
na različnih območjih (odprta in restriktivna laguna) (Slika 15). Za odprto morsko
platformo/laguno je značilna fotična cona, posledično se tu nahajajo temni apnenci,
ponekod pa tudi svetli, tako kot v profilu. Pojavljajo se organizmi, kot so alge,
foraminifere, školjke in polži. Okolje je povezano z odprtim morjem, da se ohranjata
slanost in temperatura, globina morja pa sega od nekaj metrov do 10 m. Velikost zrn
apnenca v teh delih profila je različna, saj je odvisna od lokalne produkcije sedimenta ter
delovanja valov in plimskih tokov. Temu območju bi lahko rekla tudi samo laguna, saj je
zaščitena s peščenimi plitvinami roba platforme.

Slika 15: Sedimentacijska okolja karbonatne platforme (Rožič, 2014): 6 – platformna peščena
plitvina/platformni rob; 7 – odprta laguna; 8 – restriktivna laguna

Na podlagi bioklastov, teksture in strukture sem lahko določila, da gre za plitvovodno
območje, kjer sta se izmenjevali visokoenergijsko in nizkoenergijsko obdobje. Vzorec, kjer
je veliko mikrita, npr. vzorca L 1 2,55 in L 1 2,90, nakazuje na nizkoenergijsko območje, kar
velja za laguno. Prav tako v teh vzorcih ni veliko bioklastov zaradi pomanjkanja kisika.
Tako si organizmi ne morejo ustvariti primernega življenjskega okolja.
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Ravno obratno pa lahko opazimo npr. v vzorcu L 1 13,00, kjer je velika količina bioklastov
in večja količina sparita, kar nakazuje na visokoenergijsko okolje. Prehodno območje iz
nizkoenergijskega okolja v visokoenergijsko lahko vidimo pri vzorcu L 1 3,40, kjer je
spodnji del sestavljen predvsem iz mikrita in nedoločljivih bioklastov, medtem ko so v
zgornjem delu močno nakopičeni bioklasti in peloidi ter sparit.

Zaporedje plasti, ki so nastajale v zgoraj naštetih delih platforme, nakazujejo na
menjavanje pogojev sedimentacije, in sicer se je sedimentacija začela v globljih delih
platforme, potem je prešla na peščene plitvine in se v tem vrstnem redu še dalje
menjavala, vendar bolj v lagunskem delu platforme.

Jama se nahaja med plastmi srednjekrednega apnenca in je zapolnjena z jamskimi
sedimenti. Spodnji del profila (prvih 5 metrov) je sestavljen iz konglomerata oziroma
konglomeratne breče. Zrna so različnih velikosti, vendar pa v večini vzorcev presegajo
velikost 2 mm. Večinoma so ostroroba, kar nakazuje na brečo, ne smemo pa spregledati
dejstva, da je veliko zrn tudi polzaobljenih ali zaobljenih, na podlagi česar lahko sklepamo,
da gre za konglomeratno brečo. Sicer je izdanek slabo izrazit, a kljub temu lahko na
podlagi struktur sklepam, da gre za fluvialni transport. V tem času je voda v jami redno
tekla z močnim tokom in tako prenašala grobe delce kamnin.

V kamnini se pojavi veliko zrn, ki pa izvirajo iz različnih okolij: veliko je kremena in boksita,
ki imata po vsej verjetnosti izvor iz širše okolice in ju je v območje jame prinesel fluvialen
tok, na kar nakazujejo tudi zrna, ki so po večini dobro zaobljena, medtem ko so zrna iz
bližine jame bolj ostroroba. Izvor kremena je najverjetneje iz plasti flišev, ki se sodeč po
geološki karti Postojna (1970) in Tolmaču za list Postojna (1970) nahajajo južno od
Logatca pri Kališah (Slika 16). Iz istega vira sklepam tudi, da je tok boksit lahko prinesel iz
okolice Cerknice in Blok (Slika 16 in 17) ob obilnejših poplavah rek ponikalnic.
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Slika 16: Geološka karta Postojna z legendo (List Postojna, 1970). Z rdečo elipso je označeno
nahajališče boksita (bx), z modro pa fliša. Z rdečo piko je označena lokacija raziskanega profila.

Slika 17: Pregledna karta mineralnih surovin območja Logatec in okolice
(Tolmač za list Postojna, 1970)
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Sledijo številna karbonatna zrna, katerih izvor so stene apnenca, ki jamo obdajajo. Zrna
apnenca so se odkrušila v jamo; ta so manj zaobljena, vsebujejo pa tudi številne bioklaste
in peloide. Pojavijo se tudi zrna sige, ki predstavljajo avtohtone kamnine. Siga je kemična
usedlina, ki se izloči iz prenasičene vodne raztopine in nastaja v jami z odlaganjem kalcita.

Ker se pojavi tudi kot vezivo, lahko sklepam, da je bil tok vode v jami občasen in se je siga
odlagala le v vmesnih obdobjih. Pojavijo se tudi zrna ooidnega apnenca, katerih izvor je
lahko isti kot pri boksitu. V majhnih količinah pa sem v kamnini zasledila tudi zrna pirita in
apatita, a predstavljata alohtoni material, ki je bil lahko prinesen z vodo.

V profilu navzgor se začnejo v jami pojavljati plasti peščenjaka s podobno sestavo kot
spodaj ležeči konglomerati. Pogosta so zrna kremena/roženca in boksita, kjer pa velikost
variira od zelo majhnih do zelo velikih zrn. To govori o tem, da je izvorno območje ostalo
isto kot pri spodnjem delu profila, zmanjšala pa se je energija fluvialnega toka, zato je
predpostavka o izvoru ista. Zopet so prisotna zrna sige, pojavijo pa se tudi zrna cirkona in
pirita, katerih izvor je tudi alohton in ga je prav tako lahko prinesel fluvialen tok iz širše
okolice. Poleg tega pa sem našla tudi eno zrno amfibolov ali piroksenov, vendar ga je zelo
težko določiti. Fluvialen tok se je v tem delu nekoliko zmanjšal, kar je lahko posledica
tega, da je tok našel nov kanal in se preusmeril.
Zgornji del profila predstavlja glina s klasti sige. Jamo so v tem času dosegle le še velike
poplave, sedimenti so se usedali le iz mirne vode. Možno je tudi, da je glina z vodo
pronicala v jamo z vrha in se tam tudi odložila.

V spodnjem in zgornjem delu profila pa se pojavi tudi kontakt med apnencem in jamskimi
sedimenti. Kontakt med obema kamninama je povijajoč.

Ker je celotno preiskovano območje jame zaglinjeno, lahko sklepam, da se je v času
njenega nastanka moč vode zmanjšala, reka se je umirila in območje jame le redko
poplavljala, kar se opazi v zgornjem delu profila. Prisotnost sige pa nakazuje na obdobje
mirovanja vode v jami in čas odlaganja, ki povzroča nastanek sige okoli zrn kamnine. V
jami se je torej moč vode, ki je jamo oblikovala, spreminjala od zelo močnega toka, ki je
prinesel delce, kot so breča in boksit v spodnjem in srednjem delu profila, do mirnejšega,
35

Diplomsko delo

Kaja Rožman

kar je povzročilo nastanek gline v zgornjem delu profila, ter na koncu do mirovanja, ki je
povzročilo nastanek sige. Jama je dandanes zasuta.
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6. ZAKLJUČKI
Po opravljenem terenskem in laboratorijskem delu ter rentgenskih analizah sem prišla do
naslednjih zaključkov:

Apnenci raziskanega profila so se odlagali v plitvovodnem okolju v času krede na Dinarsko
karbonatni platformi, podrobneje na zaprti in odprti laguni, redkeje na peščenih plitvinah
oziroma platformnem robu. Plasti sestavljajo temno rjavi do sivi apnenci, ki vsebujejo
različne količine fosilnih združb, kot so miliolidne foraminifere, orbitoline, fragmenti
školjk, polžev in alg, pojavijo pa se tudi peloidi in majhna zrna pirita.

Delež mikrita in sparita v vzorcih nakazuje na hidrodinamsko okolje, kjer sta se
izmenjevala območja z visoko in nizko energijo. Plasti z veliko vsebnostjo mikrita so
nastale v globljem delu platforme, v lagunah, kjer je bila nizka energija delovanja vode.
Prisotnost fosilov je majhna, saj je bilo na tem območju zelo malo kisika, kar je
neprimerno za razvoj organizmov. Plasti, ki vsebujejo več sparita, pa nakazujejo na visoko
delovanje energije in vsebujejo več fosilnih združb.

Jamski sedimenti raziskanega profila, ki se nahajajo med plastmi srednje krednega
apnenca, so v spodnjem delu sestavljeni iz konglomeratov, v zgornjem delu se menjavajo
peščenjaki in glinen gramoz ter na vrhu gline. Večina sedimentov vsebuje različne količine
kremena in boksita, manj pa glinenih mineralov, litoklastov okoliškega apnenca in
fosfatnih zrn. V spodnjem delu in na vrhu profila pa se pojavi tudi siga, ki nastopa kot
posamezno zrno ali kot vezivo.

Na podlagi teh ugotovitev sklepam, da je izvor materiala različen: avtohton pa tudi
alohton. Zrna kremena in boksita imajo alohton izvor iz širše okolice s fluvialnim tokom.
Enako velja za pirit. Za boksit sklepam, da so ga prinesle obilnejše poplave iz okolice
Cerknice ali Blok. Karbonatna zrna pa imajo izvor iz sten apnenca, ki jamo obdajajo. Pojavi
se tudi siga, katere izvor je avtohton, nastala pa je z odlaganjem kalcita.
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Sklepam, da je bilo delovanje toka vode v jami zelo različno. Najprej je bil ustvarjen zelo
močen fluvialen tok, ki je prenašal grobe delce kamnin (konglomerat). Za odlaganje
peščenjakov pa se je tok vode nekoliko zmanjšal, iz česar sklepam, da je reka našla nov
kanal in se preusmerila. Na koncu pa se je tok umiril in presahnil, odložile so se gline.

Prišla sem tudi do zaključka da je jama mlajša od srednje krede, vendar točne starosti
nisem mogla določiti, zaradi slabo izrazitega izdanka.

38

Diplomsko delo

Kaja Rožman

7. VIRI IN LITERATURA
LITERATURA

BUSER, S., GRAD, K., PLENIČAR, M., 1970: Osnovna geološka karta SFRJ 1:100
000 za list Postojna. Zvezni geološki zavod, Beograd.

FLÜGEL, E. 2004: Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpetation and
Application. Springer: Germany, 976 str.

GROM, N. 2014: Rudišče Mala Kopa. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, 71
str.

HABIČ, P. 1968: Kraški svet med Idrijco in Vipavo. Ljubljana: Slovenska
akademija znanosti in umetnosti – inštitut za geografijo, 243 str.

JAMNIK, M., ROŽMAN, K., 2014: Srednjekredne plasti Dinarske karbonatne
platforme pri Logatcu. 2. seminar, Univerza v Ljubljani, 30 str.

JAMNIK, M., ROŽMAN, K., 2014: Jama v srednjekrednih plasteh Dinarske
karbonatne platforme pri Logatcu. 3. seminar, Univerza v Ljubljani, 29 str.

MIHEVC, A. 1979: Geomorfološka karta ozemlja Logaških Rovt. Diplomsko
delo, Univerza v Ljubljani, 63 str.

MIHEVC, A. 1986: Geomorfološka karta ozemlja Logaških Rovt. – Acta
carsologica, 14/15, 207 - 218 (1986), Ljubljana.
39

Diplomsko delo

Kaja Rožman

PAGON, S. 2008: Geografija občine Logatec. Diplomsko delo, Univerza v
Ljubljani, 98 str.

PLACER, L. 1981: Geološka zgradba jugozahodne Slovenije. – Geologija 24/1,
27 - 60 (1981), Ljubljana.

PLACER, L. 2008: Osnove tektonske razčlenitve Slovenije. – Geologija 51/2,
205 - 217 (2008), Ljubljana.

PLENIČAR, M. s sodelavci, 1970: Osnovna geološka karta SFRJ. 1:100 000.
Tolmač za list Postojna. Zvezni geološki zavod, Beograd, 58 str.

PREMRU, U. 1980: Geološka zgradba osrednje Slovenije. – Geologija 23/2,
227 - 278 (1980), Ljubljana.

ROŽIČ, B. 2014: Sedimentologija karbonatov in klastitov. Študijsko gradivo,
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta.

ŠMUC, A. 2012: Regionalna geologija. Študijsko gradivo, Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta.

ZUPAN HAJNA, N. 2006: Siga v kraških jamah. V Scopolia Supplement 3:
Mineralna bogastva Slovenije. Uredil dr. Miha Jeršek. Ljubljana: Prirodoslovni
muzej Slovenije, str. 192-203

40

Diplomsko delo

Kaja Rožman

ZUPANC, A. 2014: Opredelitev geogenih parametrov terroirja na izbranih
vinogradih na Bizeljskem. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 84 str.

VIRI

Geopark Idrija. Obnovljeno 10. 2. 2015 [citirano 10. 2. 2015]. Dostopno na
svetovnem spletu: <http://www.geopark-idrija.si/si/geopark/18/naravnadediscina/>.
Geopedia. Obnovljeno 30. 5. 2015 citirano [30. 5. 2015]. Dostopno na
svetovnem spletu: < http://www.geopedia.si/#T105_F1173:2788_x442684_
y85680_s15_b4>.

Razvoj Krasa. Obnovljeno 10. 2. 2015 [citirano 10. 2. 2015]. Dostopno na
svetovnem spletu: <http://www.razvojkrasa.si/si/relief/>.

Rentgenska praškovna difrakcija. Kemijski inštitut Ljubljana, 2014.
Obnovljeno 3.8.2015 [citirano 4.8.2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.ki.si/fileadmin/user_upload/datoteke-L09/nzl/KristalografijaNZL-POGL4.pdf>.

41

TABLE

TABLA 1

a) Slika vzorca L 1 0,80, kjer se vidi foraminifera, ki je presekana s sparitnim pasom,
ter mikritna osnova. Vidi se tudi več generacij žil. (Dolžina daljše stranice slike
predstavlja 2 mm v zbrusku.)

b) Slika vzorca L 1 2,10, kjer se vidijo miliolidne foraminifere in polži ter sparit in
mikrit. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

c) Slika vzorca L 1 2,55, kjer se vidijo zrna framboidalnega pirita v mikritni osnovi,
lupine školjk in ostali nerazločljivi bioklasti. (Dolžina daljše stranice slike
predstavlja 1 mm v zbrusku.)

d) Slika vzorca L 1 2,90, kjer se lepo vidi foraminifera, sparit in mikrit v osnovi ter
sparitne žilice. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

e) Slika vzorca L 1 3,40, kjer se vidijo bioklasti v spodnjem delu zbruska in so
nerazločni, ter sparitne žilice. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v
zbrusku.)

f) Slika vzorca L 1 3,40, kjer se vidi polž, zapolnjen s sparitom in mikritom, ter
miliolidne foraminifere in sparitne žilice. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2
mm v zbrusku.)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

TABLA 2

a) Slika vzorca L 1 4,05, kjer se vidijo miliolidne foraminifere in fragmenti školjk v
mikritni osnovi, zapolnjene s sparitom. Vidijo se tudi sparitne žilice. (Dolžina daljše
stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

b) Slika vzorca L 1 6,60, kjer se vidijo: lupina večje školjke, peloidi, mikritna osnova in
sparit. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

c) Slika vzorca L 1 11,30, kjer se vidi foraminifera – orbitolina v mikritni osnovi in
zapolnjena s sparitom. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

d) Slika vzorca L 1 11,30, kjer se vidi presek foraminifere – orbitoline in miliolide v
mikritni osnovi, zapolnjenih s sparitom. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2
mm v zbrusku.)

e) Slika vzorca L 1 12,40, kjer se vidijo miliolidne foraminifere v mikritu in sparitu ter
sparitne žilice. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

f) Slika vzorca L 1 13,00, kjer se vidi več miliolidnih foraminifer, zapolnjenih s
sparitom in peloidov v mikritni osnovi. Vidijo se tudi sparitne žilice. (Dolžina daljše
stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

TABLA 3
a) Slika vzorca L 1 18, 10, kjer se vidijo sparitne žilice, miliolidne foraminifere,
fragmenti polžev in peloidi v mikritni osnovi in sparitu. (Dolžina daljše stranice
slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

b) Slika vzorca L 1 19,15, kjer se vidijo miliolidne foraminifere in velika plast sparita,
okoli pa je mikrit. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

c) Slika vzorca L 1 21,45, kjer se vidi del polža, ki je zapolnjen z miliolidnimi
foraminiferami, peloidi in sparitom v mikritni osnovi. (Dolžina daljše stranice slike
predstavlja 2 mm v zbrusku.)

d) Slika vzorca L 1 21,45, kjer se vidijo peloidni intraklast in miliolidne foraminifere,
zapolnjene s sparitom v mikritni osnovi. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2
mm v zbrusku.)

e) Slika vzorca L 1 21,90, kjer se vidijo miliolidne foraminifere in fragmenti školjk v
mikritni osnovi in sparitne žilice. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v
zbrusku.)

a)

b)

c)

d)

e)

TABLA 4
a) Slika vzorca JL 1 pod analizatorjem, kjer se vidi raven kontakt med karbonatnim
apnencem in klastitom. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

b) Slika vzorca JL 18, kjer se vidijo fragmenti školjk in peloidi, zapolnjeni s sparitom v
mikritni osnovi. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 1 mm v zbrusku.)

c) Slika vzorca JL 18 pod analizatorjem, kjer se vidijo zrna kremena v sparitu. (Dolžina
daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

d) Slika vzorca JL 2 pod analizatorjem, kjer se vidi kontakt sige in sparitnega cementa.
(Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

e) Slika vzorca JL 3 pod analizatorjem, kjer se vidi litoklast s peloidi in miliolidnimi
foraminiferami. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

f) Slika vzorca JL 3 pod analizatorjem, kjer se vidi siga. (Dolžina daljše stranice slike
predstavlja 2 mm v zbrusku.)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

TABLA 5

a) Slika vzorca JL 4 pod analizatorjem, kjer se vidi zrno polikristalnega kremena.
(Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

b) Slika vzorca JL 4 pod analizatorjem, kjer se vidi litoklast apnenca s peloidi in
miliolidnimi foraminiferami, zapolnjenimi z mikritom in sparitom. (Dolžina daljše
stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

c) Slika vzorca JL 5 pod analizatorjem, kjer se vidita siga in sparitni cement. (Dolžina
daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

d) Slika vzorca JL 5 pod analizatorjem, kjer se vidijo jasni robovi zrn v sparitu. (Dolžina
daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

e) Slika vzorca JL 6 pod analizatorjem, kjer se vidijo: veliko zrno polikristalnega
kremena, zrna boksita in monokristalnega kremena, obdanega z gravitacijskim
cementom. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

f) Slika vzorca JL 6 pod analizatorjem, kjer se vidijo: klorit ali diagenetsko
spremenjena kost (apatit) in zrna kremena v kalcitnem sparitu. (Dolžina daljše
stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

TABLA 6
a) Slika vzorca JL 7 pod analizatorjem, kjer se vidi zrno boksita, zapolnjenega z
manjšimi zrni kremena. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 1 mm v zbrusku.)

b) Slika vzorca JL 7 pod analizatorjem, kjer se vidi zrno polikristalnega kremena v
kalcitnem mikrosparitu. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 1 mm v zbrusku.)

c) Slika vzorca JL 8 pod analizatorjem, kjer se vidijo: veliko zrno boksita, obdanega z
gravitacijskim cementom, in zrna kremena v kalcitnem sparitu. (Dolžina daljše
stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

d) Slika vzorca JL 8 pod analizatorjem, kjer se vidijo: litoklast apnenca s peloidi,
miliolidnimi foraminiferami in več generacij sparitnih žil. Vidijo se tudi zrna
kremena in boksita v klacitnem mikrosparitu. (Dolžina daljše stranice slike
predstavlja 2 mm v zbrusku.)

e) Slika vzorca JL 9 pod analizatorjem, kjer se vidita večje zrno kremena z
gravitacijskim cementom in sparitna osnova. (Dolžina daljše stranice slike
predstavlja 2 mm v zbrusku.)

f) Slika vzorca JL 9 pod analizatorjem, kjer se vidijo večja zrna monokristalnega
kremena, zrno polikristalenag kremena, boksit ter zrno cirkona. (Dolžina daljše
stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

TABLA 7
a) Slika vzorca JL 10 pod analizatorjem, kjer se vidijo zrna monokristalnega kremena
in boksita v kalcitni mikrosparitni osnovi. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2
mm v zbrusku.)

b) Slika vzorca JL 11 pod analizatorjem, kjer se vidi sparitni cement. (Dolžina daljše
stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

c) Slika vzorca JL 13 pod analizatorjem, kjer se vidijo zrna kremena v kalcitnem
mikrosparitu. (Dolžina daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

d) Slika vzorca JL 14 pod analizatorjem, kjer se vidijo zrna sparita – siga. (Dolžina
daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

e) Slika vzorca JL 16 pod analizatorjem, kjer se vidi psevdoonkoid v sigi. (Dolžina
daljše stranice slike predstavlja 1 mm v zbrusku.)

f) Slika vzorca JL 16 pod analizatorjem, kjer se vidijo zrna sparita – siga. (Dolžina
daljše stranice slike predstavlja 2 mm v zbrusku.)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

