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POVZETEK
Ob potoku Doblič v Tunjiškem gričevju je razgaljeno preko 1000 metrov debelo
zaporedje terciarnih klastičnih kamnin. V obstoječem profilu pri Dobliču sem raziskal
sedimentološke in petrološke značilnosti kamnin laške formacije. Vzorce kamnin iz
profila sem s pomočjo optične mikroskopije natančno opredelil glede na njihove
strukturne značilnosti in sestavo ter jih določil kot meljevce, peščenjake,
intrabiomikriti in intrabioospariti. Vzdolž posnetega profila laške formacije se litološko
zaporedje petkrat ponovi v obliki sekvenc, ki kažejo značilna retrogradacijska
zaporedja. Ta praviloma odražajo zmanjšan donos materiala, dviganja morske
gladine ali hitro pogrezanje ozemlja. Opazno je značilno postopno zmanjševanje
zrnavosti navzgor, ki nakazuje transgresijo oziroma postopno poplavljanje kopnega.
Kamnine laške formacije so se na podoben način kot spodaj ležeče kamnine govške
formacije večinoma odlagale v plitvomorskih pogojih. V vrhnjih delih profila je mogoče
opaziti trend povečevanja terestičnega vpliva, kar se kaže v postopnem
zmanjševanju deleža zrn glavkonita in glavkonitnih cementov v smeri po profilu
navzgor, ter sočasnem povečevanju prisotnih ostankov kopenskih rastlin. Poleg tega
so v vrhnjih delih stratigrafskega zaporedja opazni tudi znaki delovanja freatične
meteorske diageneze, ki prav tako nakazujejo povečan terestični vpliv. Skozi večino
badenija je na območju Tunjiškega gričevja prevladovalo plitvomorsko okolje, pri
čemer je nastalo preko 800 metrov sedimentov, kar pomeni, da se je to območje
skozi celotno obdobje odlaganja najverjetneje kontinuirano pogrezalo.
Ključne besede: Laška formacija, Centralna Paratetida, miocenski klastiti, Tunjiško
gričevje

ABSTRACT
More than 1000 metres thick sequence of Tertiary beds is exposed along Doblič
creek in Tunjice hills, Slovenia. Sedimentological and petrological characteristics of
Laško formation clastic rocks were studied in details. Based on optical microscopy of
structural and compositional characteristics were determined and rocks were defined
as mudstones, sandstones, intrabiomicrites and intrabioosparites. Along the profile of
Laško formation five repetitions of retrogradational sequence were identified, most
probably reflecting rise of sea level or rapid subsidence of the terrane. Individual
sequence is clearly showing finning upward trend indicating transgression or
progressive flooding of the area. Similarly to underlying rocks of Govška formation,
Laško formation beds were deposited in the shallow coastal marine environment. In
the upper parts of the profile the increasing terestic influence may be observed from
the graduall disappearance of glauconite grains and cements and increasing content
of terrestrial plant remnants. In addition, signs of meteoric phreatic diagenesis are
expressed in rocks from upper parts of the profile, suggesting increased terestic
influence. In some places along the profile signs of occasional storm events were
identifyed. Based on our observations we assume that throughout most of the
Badenian time in the area of Tunjice hills shallow marine environment was most
probably mantained. Over 800 meters of deposited sediments reflecting similar
conditions of sedimentation indicat that the tectonic setting of this area must enabled
continuous and several subsidence in this parts of Paratethys during Badenian time.
Key words: Laško formation, Central Paratethys, Miocene clastic rocks, Tunjice hills
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1.

UVOD

Ob potoku Doblič v Tunjiškem gričevju je v severnem krilu Tuhinjske sinklinale
razgaljeno preko 1000 metrov debelo zaporedje terciarnih klastičnih kamnin. Na
predterciarni podlagi so diskordantno odložene najprej oligocenske bazalne
debelozrnate klastične kamnine, ki jih prekriva oligocenska morska glina sivica. Njej
diskordantno sledi zgornjeegerijska govška in nad njo prav tako diskordantno
badenijska laška formacija ter nazadnje najmlajši sarmatski sedimenti dolske
formacije. Vzdolž celotnega profila so plasti v inverzni legi. Vpadajo strmo in bolj ali
manj stalno proti NNW, tako da lahko sledimo zaporedju terciarnih kamnin v skoraj
neprekinjenem zaporedju.
Zaporedje govške formacije je bilo predhodno natančno obdelano in popisano
(Vrabec, 2000). Na podoben način sem v diplomski nalogi izdelal sedimentološke
opise klastičnih sedimentnih kamnin laške formacije, saj je ravno ob Dobliču ohranjen
eden najbolj popolnih profilov teh kamnin. Osredotočil sem se na meljevce,
peščenjake in drobnozrnate konglomerate, katerih stopnja konsolidacije je bila
zadostna, da se je iz njih dalo pripraviti zbruske. Na podlagi rezultatov sedimentnopetroloških analiz sem opredelil sedimentacijske pogoje v času odlaganja sedimentov
laške formacije in procese, ki so delovali med diagenezo.
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2.

GEOGRAFSKA LEGA PROFILA:

Tunjiško gričevje je del Posavskih gub in leži na jugu Kamniško Savinjskih Alp.
Njemu najbližje večje mesto je Kamnik.
Rečica Pšata teče po vzhodnem robu Kranjskega polja in ob vznožju Tunjiškega
gričevja. Naselja na obeh bregovih Pšate sestavljajo Zgornji Zalog, Srednji Zalog,
Trata in Spodnji Zalog, ki se vrstijo v tem vrstnem redu od severa proti jugu. Pšata
dobi s Tunjiškega gričevja dva leva pritoka, Dobovšek in Doblič.
Potok Doblič se nahaja na severozahodnem delu Tunjiškega gričevja (Slika 1 in Slika
2). Tunjiško gričevje spada v občino Kamnik. Poleg Tunjščice se pri Spodnjem
Zalogu priključi reki Pšati še potok Doblič.
Doblič izvira severovzhodno od naselja Zalog pri Cerkljah, od koder sprva teče proti
jugovzhodu, nato pa pod Sidražem zavije proti jugu. Med vasicama Vrhovje in
Viševca ponovno spremeni smer proti jugozahodu in se pri Spodnjem Zalogu izliva v
Pšato, ta pa se izliva v Kamniško Bistrico.

Slika 1: Reliefna karta Slovenije z označeno lego Tunjiškega gričevja (povzeto po
Vrabec, 2000). Črn okvir predstavlja območje, prikazano na Sliki 2. Črna črta
predstavlja potok Doblič.
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Slika 2: Reliefna slika Tunjiškega gričevja. Rdeči krogec označuje lokacijo profila,
črna črta pa predstavlja potok Doblič (povzeto po Vrabec, 2001).
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3.

PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV:

Tunjiško gričevje je že dolgo znano po številnih fosilnih ostankih, predvsem po
»kranjski rakovici« Tasadia carniolica in »kranjskem polžu« Pleurotomaria carniolica
(Mikuž in sod., 2000).
Terciarne plasti v Tunjiškem gričevju so postale predmet raziskav zlasti od druge
polovice 19. stoletja dalje, ko so na tem območju začeli raziskovati geologi
Državnega geološkega zavoda na Dunaju. Prve podatke o bogati terciarni makroflori
in makrofavni ter prve stratigrafske in tektonske podatke so objavili Hauser (1847),
Watzel (1850), Morlot (1850), Lipold (1857), Hauer (1873), Fuchs (1875), Hilber
(1881) in slovenski raziskovalec Robič (1882).
Podrobneje sta o stratigrafskem razvoju miocenskih plasti v Tunjiškem gričevju pisala
Teller (1884, 1898) in Kühnel (1933).
Teller (1884, 1898) je menil, da terciarne plasti v Tunjiškem gričevju gradijo veliko
sinklinalo. Kühnel je leta 1933 o terciarnih plasteh v Tunjiškem gričevju in Tuhinjski
dolini narisal pregledno geološko karto in preučil predterciarne kamnine, ki izdanjajo
v okolici Kamnika. Ugotovil je, da je stratigrafski razvoj miocenskih plasti v Tunjiškem
gričevju in Tuhinjski dolini podoben kot v Zasavju.
Za današnje poimenovanje miocenskih formacij v Posavskih gubah in tako
neposredno tudi v Tunjiškem gričevju je pomembno delo Kuščerja (1967), ki je
natančno preiskal terciarne plasti zahodnega dela Laške sinklinale. Glede na prejšnje
ugotovitve Bittnerja (1884), Tellerja (1907) in deloma Hamrla (1954), je miocenske
plasti v Laški sinklinali razdelil na spodnjemiocenske govške plasti, tortonijske
(badenijske) laške plasti in sarmatske plasti. Govške plasti so razvite kot gline, peski
in peščenjaki (Teller, 1907). Laške plasti so razvite kot bazalni konglomerat,
peščenjak, litotamnijski apnenec in laški lapor. Sarmatske plasti pa predstavljajo
najmlajšo miocensko litostratigrafsko enoto in sestoje iz menjavanja drobno do
debelozrnatih klastičnih sedimentov in sedimentnih kamnin.
Nadaljnje podrobnejše raziskave terciarnih plasti v Tunjiškem gričevju so se
nadaljevale po drugi svetovni vojni. Geologi Geološkega zavoda v Ljubljani so
kartirali ozemlje Tunjiškega gričevja v okviru izdelave Osnovne geološke karte SFRJ
(list Ljubljana) med leti 1968 in 1971 v merilu 1: 100.000 (Premru, 1982). Tolmač je
napisal Premru (1983). Tako so terciarne plasti v Tuhinjski sinklinali uvrstili v oligocen
in miocen. V spodnjem delu je oligocenski bazalni konglomerat, na katerem leži
oligocenska morska glina. Miocenske plasti pa ležijo erozijsko diskordantno na
oligocenskih plasteh (Žalohar in Zevnik, 1996, 1998) .
Od leta 1993 do leta 1996 sta Žalohar in Zevnik (1996) v okviru raziskovalne naloge
''Gibanje znanost mladini'' kartirala terciarne plasti v Tunjiškem gričevju. Primerjala
sta stratigrafski razvoj terciarnih plasti v posameznih delih Tunjiškega gričevja. Ob
tem sta med kartiranjem našla bogato fosilno makrofavno in jo paleontološko
opredelila.
8

V okviru diplomskega dela je Vrabec (2000) sedimentno-petrološko analizirala
kamnine govških plasti in na podlagi rezultatov raziskav interpretirala značaj
izvornega področja in značilnosti sedimentacijskega okolja, v katerem so govške
plasti nastajale.
Vrabec (2001) je v svoji doktorski disertaciji razložil strukturni nastanek Tunjiške
sinklinale.
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4.

GEOLOŠKA ZGRADBA IN PALEOGEOGRAFSKI RAZVOJ TUNJIŠKEGA
GRIČEVJA

4.1. Tunjiško gričevje in Tuhinjska sinklinala
Terciarne plasti v Tunjiškem gričevju (Slika 3) pripadajo Tuhinjski sinklinali, ki je v
širšem pogledu del strukture Posavskih gub, te pa prištevamo k Dinaridom. S tem
imenom jo je označil že Rakovec (1955). Buser (1979) jo je na listu Celje imenoval
motniška sinklinala.

Slika 3: Geološka karta s pripadajočo legendo širšega ozemlja Tunjiškega gričevja v
merilu 1:50.000 z označeno lego proučevanega profila (povzeto po Vrabec, 2001).
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Dinaridi so razdeljeni po standardnem strukturno – paleogeografskem modelu na
Zunanje in Notranje Dinaride ter prehodno območje med njima, ki ga prištevajo k
Zunanjim Dinaridom. Na našem ozemlju so izdanki le Zunanjih Dinaridov s
prehodnim območjem. Po novem na podlagi trenutnih podatkov Posavske gube
prištevamo k Dinaridom, ker v njih jasna strukturna meja proti Južnim Alpam ni
določena. Glede na lego znotraj Zunanjih Dinaridov predstavljajo Posavske gube
prehodno območje proti Slovenskemu bazenu na severu, ki leži pretežno v Južnih
Alpah in Bosanskemu bazenu na vzhodu. Posavske gube so zgrajene iz krovnih
narivov dinarskega izvora, ki so nagubani v alpski smeri (Placer, 2008).
Posavske gube v geološkem smislu vključujejo mezozojske kamnine Slovenskega
bazena, paleozojske in mezozojske kamnine Zunanjih Dinaridov in mezozojske
kamnine Južnih Alp (Placer, 1999).
Tuhinjska sinklinala je zgrajena iz oligocenskih in miocenskih sedimentnih kamnin, ki
erozijsko diskordantno prekrivajo triasne in kredne drobnozrnate klastične kamnine.
Na jugu meji na triasne kamnine trojanske antiklinale, severno mejo pa predstavljata
teharska antiklinala in masiv Menine z dachsteinskim apnencem (Vrabec, 2000).
Iz območja Tunjiškega gričevja se Tuhinjska sinklinala nadaljuje na vzhod v
Tuhinjsko dolino, kjer se močno zoži in se južno od Ločice pri Vranskem popolnoma
izklini. Os sinklinale poteka v smeri vzhod – zahod in tone proti zahodu, pri čemer je
njeno severno krilo v inverzni legi (Premru, 1983; Vrabec, 2001). V severnem krilu
vpadajo plasti strmo, v južnem krilu pa bolj ali manj položno proti severu z lokalnimi
večjimi ali manjšimi razlikami. V severnem krilu so v inverzni legi tudi sarmatske
plasti, kar kaže, da je do intenzivnega gubanja in prelamljanja prišlo v
postsarmatskem obdobju.
4.2. Litostratigrafske razmere na območju Tunjiškega gričevja
Terciarne plasti na območju Tunjiškega gričevja so bile odložene erozijsko
diskordantno na predterciarno podlago (Slika 4), ki jo predstavljajo predvsem kredni
fliš ter triasni drobnozrnati peščenjaki in skrilavi glinavci, le v vasi Podgorje na
jugozahodnem delu Tunjiškega gričevja je v podlagi terciarnih kamnin zgornjetriasni
apnenec (Vrabec, 2001).
Najstarejšo terciarno litostratigrafsko enoto v Tunjiškem gričevju predstavlja
oligocenski bazalni konglomerat, ki je bil odložen erozijsko diskordantno na
predterciarnih kamninah. Žalohar in Zevnik (1996) konglomeratni horizont
poimenujeta kot Prapretčiško formacijo, po potoku Prapretčica, kjer so plasti te
formacije dobro odkrite. Vendar je oligocenski konglomerat v Tunjiškem gričevju po
makroskopskem izgledu in po okolju nastanka zelo podoben oligocenskemu
škofjeloškemu konglomeratu v okolici Škofje Loke, zato bi bilo primerneje oligocenski
konglomerat v Tunjiškem gričevju in v okolici Škofje Loke opisati pod skupnim
imenom, kar pa bo verjetno predmet katere od prihodnjih raziskav. Skupna debelina
oligocenskega konglomerata znaša največ 250 m in je spremenljiva, kar je
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Slika 4: Poenostavljen litostratigrafski stolpec terciarnih kamnin na območju
Tunjiškega gričevja (povzeto po: Vrabec in sod., 2014).
12

deloma posledica paleoreliefa predterciarne podlage, na katero je bil konglomerat
odložen, deloma pa tektonike (Žalohar in Zevnik, 1996; Vrabec, 2001).
Na oligocenskem konglomeratu leži sivkasta, morska do brakična glina – sivica, ki jo
Placer (1998) prišteva h Kiscellski formaciji. Debelina gline znaša do 30 m. Zaradi
erozije med oligocenskimi plastmi in plastmi govške formacije se v nekaterih delih
Tunjiškega gričevja (predvsem južno od Šenturške gore) plasti sivice izklinijo in ležijo
miocenske plasti neposredno na oligocenskem bazalnem konglomeratu (Žalohar in
Zevnik, 1996).
Nad glino sledijo miocenske plasti govške, laške in dolske formacije. Govška in laška
formacija sta poimenovani v skladu s Kuščerjem (1967) po nekdanji vasi Govce
zahodno od Laškega ter po Laškem. Ime Dolska formacija sarmatske starosti pa je
poimenovana v skladu s Placerjem (1998) po kraju Dol, kjer so razgaljeni profili te
formacije.
Plasti govške formacije ležijo erozijsko diskordantno na oligocenskih plasteh in
dosegajo debeline do 400 m. Govško formacijo v Tunjiškem gričevju gradijo
peščenjaki in konglomerati, ki so se odlagali v priobalnem morskem okolju (Vrabec,
2000). V spodnjem delu formacije prevladujejo morski vplivi, v vrhnjih delih pa je
opazen povečan terestični vpliv. Ugotovljena je bila vulkanska dejavnost v
sedimentacijskem zaledju v začetnem obdobju odlaganja govških peščenjakov
(Vrabec, 2000).
Laška formacija verjetno diskordantno prekriva govško formacijo in se je odlagala ob
koncu spodnjega badenija oziroma med spodnjim in srednjim badenijem (Jelen in
sod., 1992). Debelina laške formacije je ocenjena na 300 do 400 metrov in jo
predstavlja sedimentno zaporedje menjavanja apnenčevih peščenjakov, meljevcev
in laškega laporja.
Laška formacija je zastopana v obeh krilih Tunjiške sinklinale, najpopolnejše profile te
formacije pa najdemo ravno v severnem krilu ob Dobliču, Dolberju, potoku pod
Viševco, potoku pod Vrhovljem ter pri Stranjah, v južnem krilu pa ob pritoku Knežjega
potoka ob cesti Tunjice – Komenda, ob Vrtašnici ter ob cesti Kamnik – Tunjice.
Številni izdanki so tudi južno od Žal ter ob kolovozni poti Tunjice – Podgorje na
Vinskem vrhu (Žalohar in Zevnik, 1996).
Najbolj značilen litostratigrafski člen laške formacije je laški laporovec, ki je razvit v
obeh krilih Tunjiške sinklinale in se pojavlja v spodnjem in srednjem delu formacije.
Je značilno horizontalno laminiran do tankoplastnat, ponekod tudi sljudnat in je
sivkaste ali rjavkaste barve. Mestoma vsebuje precej peščeno-meljasto komponente.
Med plastmi laporovca se pogosto pojavljajo tudi plasti in leče meljevca. Plasti
laporovca vsebujejo številno badenijsko foraminiferno mikrofavno (Premru, 1983).
Dolska formacija predstavlja najmlajšo litostratigrafsko enoto terciarnih plasti v
Tunjiškem gričevju, ki jo sestavljajo gline, laporji, peski in prodi (Kuščer, 1967). V
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južnem delu znaša debelina do 300 m, v severnem delu pa do 450 m. Neposredni
kontakt med plastmi laške in dolske formacije zaradi pokritosti in poraščenosti terena
ni nikjer viden (Žalohar in Zevnik, 1996).
4.3. Paleogeografija območja Tunjiškega gričevja: Centralna Paratetida in
ostanki Panonskega bazena v Sloveniji
V zgornjem eocenu je preoblikovanje mediteranskega prostora med kovergirajočo
Afriško in Evrazijsko ploščo povzročilo uničenje in razpad zahodne Tetide (Piller in
sod., 2007). Nastali so novi oceani in morja: Indopacifik, Indijski ocean, Sredozemsko
morje in Paratetida. Paratetida se je razvila na meji med eocenom in oligocenom in je
obstajala vse do pliocena (Harzhauser, 2002). Kot območje vključuje dve
paleobiogeografski enoti Donavsko (Danube) in Proto – Kaspijsko Subprovinco
(Slika 5; Harzhauser, 2002). Zahodna Paratetida je obsegala zahodno – alpske
bazene Francije, Švice, južne Nemčije in severne Avstrije. Centralna Paratetida v
srednjem miocenu pa je vključevala vzhodno – alpske in karpatske bazene, od južne
Avstrije do Moldavije ter Panonski bazen. Panonsko morje se razvije šele v zgornjem
miocenu kot zadnji ostanek Centralne Paratetide. Vzhodna Paratetida pa je tvorila
Črno morje, Kaspijsko in Aralsko morje in njihove bazene (Piller in sod., 2007).
Območje Tunjiškega gričevja v paleogeografskem smislu pripada tektonski enoti
Panonskega bazena, ki je bil del Centralne Paratetide. V obdobju od sredine
zgornjega eocena do pliocena se je zaradi menjavanja ekstenzijskega in
kompresijskega tektonskega režima to območje kontinuirano preoblikovalo. Panonski
bazen je bil kompleksen sistem manjših podbazenov, katerih najbolj zahodne
podaljške najdemo v Julijskih Alpah, na področju Tunjiškega gričevja in Ljubljane
(Rasser, 2008). Od spodnjega oligocena do srednjega miocena se je na območju
Tunjiškega gričevja odložilo več kot tisoč metrov debelo sedimentno zaporedje
predvsem klastičnih kamnin. Vrhunec kompresijske aktivnosti v pliocenu je povzročil
intenzivna gubanja in prelamljanja v oligocenskih in miocenskih kamninah v
Tunjiškem gričevju, pri čemer se je oblikovala tudi velika Tunjiška sinklinala (Žalohar
in Zevnik, 1996).
Obdobje badenija, v katerem so se odlagale plasti proučevane laške formacije,
predstavlja najtoplejše obdobje po paleocensko – eocenskem termičnem višku v
času terciarja. Badenij je obdobje najobsežnejšega poplavljanja celotne Paratetide in
na območju Slovenije badenijska transgresija, ko morje na območju Centralne
Paratetide doseže svoj največji obseg, poplavi tudi bazene južneje od Donačke
prelomne cone. Ravno v tem času na zahodu seže vse do Tunjiškega gričevja
(Premru, 1983). Badenij je hkrati obdobje največje karbonatne produkcije na območju
Centralne Paratetide z manjšimi grebeni, ki jih gradijo skeletne rdeče alge
(litotamnije), briozoji, korale in ostrige (Premru, 1983).

14

Slika 5: Paleogeografska rekonstrukcija Mediteranskega morja in Centralne
Paratetide v srednjem miocenu; a) spodnji badenij, b) zgornji badenij. Rdeča pika
označuje lokacijo Slovenije (povzeto po Žalohar in Hitij, 2014).
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5.

METODE DELA IN RAZISKAV

5.1. Odvzem in priprava vzorcev
Vzorce za nadaljnje analize sem odvzel iz že posnetega profila preko plasti laške
formacije, ki je razgaljena ob potoku Dobliču. Osredotočil sem se le na tiste vzorce
kamnin, ki so bili primerni za pripravo zbruskov in nadaljnjo mikroskopsko analizo.
Lego pobranih vzorcev v okviru posnetega profila sem natančno zabeležil. V okviru
diplomske naloge sem zajel 37 vzorcev meljevcev, peščenjakov in drobnozrnatih
konglomeratov, katerih stopnja litifikacije je bila zadostna, da je dopuščala pripravo
zbruskov.
Nabrane vzorce sem označil, nato pa smo iz njih ciljno izrezali kamninske kvadre, ki
so predstavljali osnovo za izdelavo zbruskov. Pazil sem, da so bili ti kvadri locirani
tako, da so čim bolj reprezentativno predstavljali celotno kamnino, iz katere je bil
vzorec odvzet. Nekatere kose je bilo zaradi slabše stopnje sprijetosti potrebno
predhodno zaliti z lepilom, da smo preprečili poškodovanje kamnine (predvsem
izpadanje zrn) med pripravo zbruska. V laboratoriju so tehnični sodelavci izdelali
zbruske primerne debeline in kvalitete za opazovanje s pomočjo polarizacijskega
mikroskopa.
Vse vzorce smo obarvali z organskim alizerin S- rdeče po standardnem postopku
(Carver, 1971), s pomočjo katerega učinkovito ločimo kalcitne minerale, ki se
obarvajo rdeče, od dolomitnih, ki ostanejo neobarvani.
5.2. Mikroskopska analiza
Za boljši pregled nad strukturnimi značilnostmi kamnin sem zbruske najprej skeniral s
pomočjo visokoločljivega optičnega čitalca za diapozitive Nikon Super Coolscan 5000
z optično resolucijo 200 px/cm. Ob pravilni uporabi polarizacijske folije se lahko
zbruske uspešno poskenira tudi v polarizirani svetlobi, kot bi imeli vklopljene
navzkrižne nikole. Tovrstni pristop omogoča tudi lažjo in natančnejšo oceno deleža
posameznih komponent v zbrusku in v kamnini.
Pripravljene zbruske kamnin sem mikroskopsko pregledal v presevni polarizirani
svetlobi. Pri pregledu in opisu zbruskov pod mikroskopom sem uporabljal različne
primerjalne tabele in diagrame:
-

za stopnjo sortiranosti zrn (Compton, 1962),

-

za zaobljenost zrn (Folk, 1955),

-

za strukturno zrelost kamnin (Folk, 1951),

-

za odstotno zastopanost posameznih komponent (Terry in Chilingar, 1955),

-

za strukturno klasifikacijo kamnin (Blott in Pye, 2012).
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Med mikroskopskim pregledom in opisom sestavnih karakteristik sem izbrane vzorce
pregledal s pomočjo mikroskopa Nikon Eclipse E200 na Naravoslovnotehniški
fakulteti. Vzorce sem posnel s kamero DS Fi1 in s pomočjo računalniškega programa
NIS-ELEMENTS BR3.2 zajemal fotografije.
Za natančno poimenovanje posameznih vzorcev sem določil deleže prisotnih zrn v
velikosti peska, melja in gline. Ker ločljivost optičnega mikroskopa ne omogoča
natančnega ločevanja med drobnimi zrni melja in gline, za omenjeno klasifikacijo pa
je to potrebno, sem za glino poimenoval tista območja v zbrusku, ki so tudi pri
največji povečavi izgledala povsem homogeno in niso dala niti slutiti obrisov kakršnih
koli zrnc. Kamnine sem poimenoval po strukturni klasifikaciji prod - pesek - mulj po
razdelitvi Blott & Pye (2012).
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6.
REZULTATI
6.1. Opis profila
V obravnavanem profilu preko laške formacije sem na podlagi analize posnetega
profila (Vrabec in sod., 2014) natančno proučil zaporedje pojavljanja posameznih
litoloških členov in na podlagi podrobnih sedimentno petroloških analiz proučevanih
vzorcev rekonstruiral značilno sekvenco ponavljanja.
Posamezna sekvenca je debela od 80 do 120 metrov in se značilno 5 krat ponovi.
Vsaka sekvenca se prične z odlaganjem debelozrnatih konglomeratov, ki vsebujejo
prodnike kremena in različnih litičnih zrn in so večinoma preslabo liticifirani, da bi iz
njih lahko pripravili zbruske. Debelozrnati konglomerati navzgor hitro preidejo v
peščene konglomerate in debelozrnate peščenjake, ki so večinoma slabo litificirani.
Sledi nekaj metrov karbonatnih sedimentov, ki jih zastopajo intrabioosparitne
kamnine (vzorca 120 in 142) in intrabiomikritne kamnine (vzorci 116, 141b, 147, 149,
155). Nad karbonati so se nato odložili srednjezrnati peščenjaki (vzorci 105, 119,
152), ki navzgor preidejo v drobnozrnate peščenjake (vzorci 111a, 112, 121, 130,
134, 135, 143, 146, 157) in na koncu sledi do 30 metrov meljevcev (vzorci 100, 101,
102, 103, 104, 106, 108, 110, 113, 115, 123, 124, 126, 129a, 145, 148, 153, 158).
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6.2. Mikroskopski del
Izdelane zbruske 37 vzorcev sem na podlagi sestave in strukturnih značilnosti
razdelil v 6 razredov (Slika 6). Pri nadaljnji mikroskopski analizi sem posamezne
razrede natančno pregledal in opisal njihovo sestavo in strukturne značilnosti. Imena
kamnin in vzorci, ki pripadajo posameznemu razredu, so prikazani v spodnji tabeli
(Tabela 1).

a: (Malo glinasti) kremenov peščeni
meljevec

b: Malo prodnati malo muljasti
drobnozrnat glinenčev kremenov
peščenjak

c: Intrabiomikrit

d: Malo meljasti glinasti srednjezrnat
litični kremenov peščenjak

e: Intrabioosparit
Slika 6: Značilni predstavniki posameznih razredov. Skenirani posnetki zbruskov brez
polarizacijske folije. Daljša stranica meri 70 mm.
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Tabela 1: Določeni razredi s pripadajočimi vzorci.
Zapis Razred
štev.
1
(Malo glinasti) kremenov
peščeni meljevec

2

3

4
5

Malo prodnati malo muljasti
drobnozrnat glinenčev
kremenov peščenjak
Malo meljasti glinasti
srednjezrnat litični kremenov
peščenjak
Intrabiomikrit
Intrabioosparit

Pripadajoči vzorci (zbruski)

Število
pripadajočih
vzorcev

100, 101, 102, 103, 104,
106, 108, 110, 113, 115,
123, 124, 126, 129a, 145,
148, 153, 158
111a, 112, 121, 130, 134,
135, 143, 146, 157
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105, 119, 152

3

116, 141b, 147, 149, 155
120, 142
skupaj:

5
2
37

9

6.2.1 (Malo glinasti) kremenov peščeni meljevec
(Malo glinastemu) kremenovemu peščenemu meljevcu pripada največ pregledanih
vzorcev 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 113, 115, 123, 124, 126, 129a, 145,
148, 153, 158.
Struktura:
Osnovne strukturne lastnosti posameznega vzorca podrobneje podajam v obliki
tabele (Tabela 2).
Stopnja sortiranosti je večinoma dobra. Kontakti med zrni so večinoma točkasti,
ponekod ravni (dolgi), nekatera zrna so tudi lebdeča ali plavajoča. Prevladujejo
pologlata do polzaobljena zrna. Ker polovica vzorcev (103, 104, 106, 123, 124, 126,
129a, 145) vsebuje več kot 5% glinaste osnove, imajo kamnine po večini nezrelo
strukturo.
Zrna so velika od 0,002 mm do 0,64 mm, največ zrn pripada velikostnemu razredu 60
µm, kar odgovarja granulametrijskemu razredu melja. Redka zrna v velikosti proda
po sestavi ustrezajo večinoma polikristalnemu kremenu in bioklastom.
Glede na delež prisotnih zrn, osnove in cementa (Tabela 3) v zbruskih prevladuje
osnova nad zrni in cementom. V njih prevladujejo večinoma terigena zrna (5-45%) V
majhni količini se pojavljajo tudi alokemične (0-20%) in ortokemične komponente (510%).
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Tabela 2: Strukturne lastnosti vzorcev, ki pripadajo razredu (malo glinastemu)
kremenovemu peščenemu meljevcu

100
101

Stopnja
sortiranosti
zrn
Dobro
Srednje

102
103
104
106
108
110
113
115

Dobro
Dobro
Dobro
Dobro
Srednje
Dobro
Dobro
Dobro

123
124
126
129a
145
148
153
158

Dobro
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro

Št.
vzorca

Zaobljenost zrn

Narava kontaktov

Točkasti, linijski
Točkasti, linijski
konkavno-konveksni
Polzaobljena
Lebdeča zrna
Polzaobljena
Točkasti, lebdeča zrna
Pologlata
Lebdeča zrna
Pologlata
Lebdeča zrna
Zaobljena
Lebdeča zrna
Zrna so premajhna za določitev teh lastnosti
Pologlata
Lebdeča zrna
Polzaobljena/Pologlata
Točkasti, linijski,
konkavno-konveksni
Pologlata
Lebdeča zrna
Zrna so premajhna za določitev teh lastnosti
Zrna so premajhna za določitev teh lastnosti
Zrna so premajhna za določitev teh lastnosti
Pologlata
Lebdeča zrna
Polzaobljena/Pologlata Točkasti, lebdeča zrna
Zrna so premajhna za določitev teh lastnosti
Zrna so premajhna za določitev teh lastnosti
Polzaobljena/Pologlata
Polzaobljena

Strukturna
zrelost
Polzrela
Polzrela
Zrela
Nezrela
Nezrela
Nezrela
Polzrela
Nezrela
Nezrela
Zrela
Nezrela
Nezrela
Nezrela
Nezrela
Nezrela
Zrela
Nezrela
Nezrela

Strukturni razredi posameznih zbruskov so prikazani v naslednji tabeli (Tabela 4).
S podrobnejšo strukturno klasifikacijo sem pregledane vzorce razporedil v tri
strukturne tipe kamnin. 11 vzorcev pripada malo glinastemu peščenemu meljevcu
(oznaka: (c)sSI = slightly clayey sandy Silt), 5 vzorcev pripada (zelo) malo glinastemu
peščenemu meljevcu (oznaka: (vc)sSI = very slightly clayey sandy Silt), 2 vzorca
pripadata malo peščenemu malo glinastemu meljevcu (oznaka (s)(c)SI = slightly
sandy slightly clayey Silt).
Na podlagi podrobne strukturne opredelitve posameznih vzorcev in pogostosti
njihovega pojavljanja za strukturno poimenovanje te skupine kamnin predlagam
(malo glinasti) peščeni meljevec.
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Tabela 3: Razmerja med zrni, osnovo in cementom ter razmerja med osnovnimi
komponentami v posameznemu vzorcu.
Št.
vzorca
100
101
102
103
104
106
108
110
113
115
123
124
126
129
145
148
153
158

RAZMERJE
Zrna/Osnova/Cement

Terigene
komponente

Alokemične
komponente

Ortokemične
komponente

30/60/10
45/50/5
45/50/5
45/50/5
35/60/5
45/50/5
35/60/5
35/60/5
20/70/10
35/60/5
35/60/5
40/50/10
35/60/5
25/70/5
25/70/5
35/60/5
45/50/5
35/60/5

20
35
40
45
30
35
35
30
10
25
30
30
30
5
15
25
35
35

10
10
5
0
5
10
0
5
10
10
5
10
5
20
10
10
10
0

10
5
5
5
5
5
5
5
10
5
5
10
5
5
5
5
5
5

Sestava:
Razmerja med terigenimi, alokemičnimi in ortokemičnimi komponentami so podana v
preglednici (Tabela 3). Največ prevladujejo terigene komponente nad alokemičnimi in
ortokemičnimi komponentami.
Od terigenih komponent so v skupini peščenih meljevcev prisotni: kremen
(monokristalni in polikristalni), muskovit, plagioklaz, biotit, klinozoisit, sfen ter litična
zrna muljevca in roženca.
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Tabela 4: Podrobna strukturna klasifikacija (malo glinastega) peščenega meljevca po
Blott & Pye (2012). Podrobnejša razlaga je v besedilu.
Št.
vzorca
100
101
102
103
104
106
108
110
113
115
123
124
126
129
145
148
153
158

% Melja

% Gline

% Peska

Ime

60
50
50
50
60
50
60
60
70
60
60
50
60
70
70
60
50
60

0
0
5
10
10
10
5
10
10
0
10
10
15
10
10
0
10
5

40
50
45
40
30
40
35
30
20
40
30
40
35
20
20
40
40
35

(c)sSI
(vc)sSI
(vc)sSI
(c)sSI
(c)sSI
(c)sSI
(c)sSI
(c)sSI
(s)(c)SI
(vc)sSI
(c)sSI
(c)sSI
(c)sSI
(s)(c)SI
(c)sSI
(vc)sSI
(c)sSI
(vc)sSI

Največ terigenih zrn (70%) predstavljajo oglata zrna kremena in njegovih različkov.
Pojavlja se monokristalni kremen (Slika 7 a,b) v večji količini kot pa polikristalni
kremen (Slika 7 c,d). Številna zrna imajo valovito potemnitev. Nekaterim
polikristalnim različkom kremena zaradi številnih in orientiranih subkristalčkov ter
večinoma bimodalne porazdelitve velikosti le teh lahko pripišemo metamorfni izvor.
Glinencev je v primerjavi s kremenovimi zrni precej manj (20%). Zelo dobro jih lahko
prepoznamo na podlagi stopnje preperelosti, saj so glinenci bolj prepereli kot
kremenova zrna. V pregledanih vzorcih so bila prepoznavna samo posamezna zrna
plagioklazov (Slika 8).

23

a

b

c

d

Slika 7: Oglata monokristalna kremenova zrna brez analizatorja (a) in z analizatorjem
(b). Polikristalno kremenovo zrno brez analizatorja (c) in z analizatorjem (d). Merilo
na slikah desno spodaj ustreza 100 µm.

Slika 8: Posamezna zrna plagioklazov brez analizatorja (levo) in z analizatorjem
(desno). Merilo na slikah desno spodaj ustreza 100 µm.

24

Litična zrna so redka (manj kot 5%) večinoma zaobljena do polzaobljena. Nastopajo
večinoma zrna muljevcev (Slika 9) in posamezna zrna roženca.

Slika 9: Litično zrno muljevca brez analizatorja (levo) in z analizatorjem (desno).
Merilo na slikah desno spodaj ustreza 1000 µm.
Od ostalih zrn (manj kot 5 %) sem v zbruskih prepoznal še zrna muskovita in biotita,
ki so podolgovata in lističasta ter so manjša od kremenovih in glinenčevih. V vzorcih
so neenakomerno razporejena. V splošnem muskovit (Slika 10) prevladuje nad zrni
biotita, ki ga v večini zbruskov sploh nisem našel. V nekaterih zbruskih so bila
prisotna tudi drobna zrna klinozoisita, zoisita in sfena.

Slika 10: Drobna lističasta zrna muskovita brez analizatorja (levo) in z analizatorjem
(desno). Zrno blizu muskovita je majhna piritizirana bentoška foraminifera. Merilo na
slikah desno spodaj ustreza 100 µm.
Od alokemičnih komponent so prisotni zlasti bioklasti (10%). V večini zbruskov sem
opazil ostanke lupinic moluskov (Slika 11 a-d), lupine brahiopodov (Slika 11 e,f) in
nekaj piritiziranih bentoških foraminifer (Slika 10). V nekaterih zbruskih so se
nahajala tudi posamezna slabo ohranjena zrna glavkonita.
Med ortokemičnimi komponentami prevladuje kalcitni cement v medzrnski obliki in
ponekod pri alokemičnih komponentah še v znotrajzrnski obliki.
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Ker kremenova zrna močno prevladujejo nad vsemi ostalimi, bi kamnino po sestavi
dokončno poimenoval (malo glinasti) kremenov peščeni meljevec.

a

b

c

d

e

f

Slika 11: Ostanke lupinic moluskov - polž brez analizatorja (a, c) in z analizatorjem
(b, d). Lupina brahiopoda brez analizatorja (e) in z analizatorjem (f). Merilo na slikah
desno spodaj ustreza 500 µm.
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6.2.2 Malo prodnati malo muljasti drobnozrnat glinenčev kremenov peščenjak
Razredu pripada 9 vzorcev: 111a, 112, 121, 130, 134, 135, 143, 146, 157.
Struktura:
Osnovne strukturne lastnosti posameznega vzorca podrobneje podajam v obliki
tabele (Tabela 5).
Tabela 5: Strukturne lastnosti vzorcev, ki pripadajo razredu malo prodnatemu malo
muljastemu drobnozrnatemu glinenčevemu kremenovemu peščenjaku.
Zaobljenost zrn

Narava kontaktov med zrni

Strukturna
zrelost

111a

Stopnja
sortiranosti
zrn
Srednje

Polzaobljena/Pologlata

Polzrela

112

Dobra

Zaobljena/Polzaobljena

121

Srednje

Polzaobljena/Pologlata

130
134
135

Srednje
Srednje
Dobro

Polzaobljena
Polzaobljena/Pologlata
Polzaobljena/Pologlata

143

Slabo

Pologlata

146
157

Srednje
Srednje

Polzaobljena/Oglata
Polzaobljena/Pologlata

Točkasti, linijski, lebdeča
zrna
Točkasti, linijski, lebdeča
zrna, konkavno-konveksni
Točkasti, linijski, lebdeča
zrna, konkavno-konveksni
Točkasti, lebdeča zrna
Točkasti, lebdeča zrna
Točkasti, linijski, lebdeča,
konkavno-konveksni
Točkasti, linijski, lebdeča
zrna
Točkasti, lebdeča zrna
Točkasti, linijski, lebdeča
zrna

Št.
vzorca

Zrela
Nezrela
Polzrela
Polzrela
Zrela
Polzrela
Polzrela
Polzrela

Stopnja sortiranosti zrn je večinoma srednja. Kontakti med zrni so večinoma točkasti,
ponekod ravni (dolgi), nekatera zrna so lebdeča ali plavajoča. Prevladujejo pologlata
do polzaobljena zrna. Večina vzorcev (111a, 130, 134, 143, 146, 157) ima polzrelo
strukturo. Vzorca 112 in 135 imata zrelo, vzorec 121 pa nezrelo strukturo.
Glede na delež prisotnih zrn, osnove in cementa (Tabela 6) v večini zbruskov
prevladujejo zrna (povprečje 66%) nad osnovo (34%). Med zrni so zastopana
večinoma terigena zrna (45-70%). V majhni količini se pojavljajo tudi alokemične
(5-15%) in ortokemične komponente (5-10%) .
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Tabela 6: Razmerja med zrni, osnovo in cementom ter razmerja med osnovnimi
komponentami v posameznemu vzorcu.
Št.
vzorca
111a
112
121
130
134
135
143
146
157

Razmerje Zrna /
Osnova / Cement

Terigene
komponente

Alokemične
komponente

Ortokemične
komponente

75/20/5
75/20/5
60/30/10
75/10/5
80/15/5
85/10/5
75/20/5
70/20/10
70/20/10

70
65
45
80
70
75
60
60
60

5
10
15
5
10
10
15
10
10

5
5
10
5
5
5
5
10
10

Strukturni razredi posameznih zbruskov so prikazani v spodnji tabeli (Tabela 7).
Tabela 7: Podrobna strukturna klasifikacija malo prodnatega malo muljastega
drobnozrnatega litičnega kremenovega peščenjaka po Blott & Pye (2012).
Podrobnejša razlaga je v besedilu.
Št. vzorca
111a
112
121
130
134
135
143
146
157

% Prod

% Mulj

% Pesek

Ime

10
5
10
5
5
5
10
10
5

20
20
30
10
10
10
20
20
10

70
75
60
85
85
85
70
70
85

(g)(m)S
(vg)(m)S
(g)mS
(vg)(m)S
(vg)(m)S
(vg)(m)S
(g)(m)S
(g)(m)S
(vg)(m)S

S podrobnejšo strukturno klasifikacijo sem pregledane vzorce razporedil v tri
strukturne tipe kamnin. 5 vzorcev pripada zelo malo prodnatemu malo muljastemu
peščenjaku (oznaka: (vg)(m)S = very slightly gravelly, slightly muddy Sand), 3 vzorci
pripadajo malo prodnatemu malo muljastemu peščenjaku (oznaka: (g)(m)S = slightly
gravelly, slightly muddy Sand) in 1 vzorec sem opredelil kot prodnati muljasti
peščenjak (oznaka: gmS = gravelly muddy Sand).
Največ vzorcev pripada razredu (zelo) malo prodnatega malo muljastega peščenjaka
in ker zrna peska po velikosti pripadajo večinoma drobnozrnatemu pesku, za razred
po strukturni klasifikaciji natančno lahko poimenujem malo prodnati malo muljasti
drobnozrnat peščenjak.
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Sestava:
Največ terigenih zrn (60%) v vzorcih predstavljajo pologlata kremenova zrna, ki
prevladujejo v večini zbruskov. Nastopa monokristalni kremen (Slika 12 a,b).
Polikristalni različki so redki. Največ je monokristalnega kremena z izrazitim valovitim
potemnevanjem.

Slika 12: Pologlata zrna monokristalnega kremena brez analizatorja (levo) in z
analizatorjem (desno). Merilo na slikah desno spodaj ustreza 100 µm.
Zrna glinencev se pojavljajo v primerjavi s kremenovimi v majhni količini (15%).
Prepoznavni so bili: ortoklaz, ortoklaz pertit (Slika 13 a,b), plagioklazi (Slika 13 c) in
mikroklin (Slika 13 d).
Litična zrna (10%) so pogosta in večinoma zaobljena. Nastopajo predvsem
posamezna zrna roženca (Slika 14 a,b) in zrna dolomita. Ponekod so bila
prepoznana tudi redka zrna kvarcita.
Izmed ostalih zrn (5%) sem v zbruskih našel še lističasta zrna muskovita, ki so
neenakomerno razporejena po vzorcih (Slika 15 a,b). V nekaterih zbruskih so bila
prisotna tudi drobna zrna klinozoisita in cirkona.
V vzorcih je v primerjavi s terigenimi komponentami zelo malo alokemičnih
komponent (5-10%). V vzorcu 121 prevladujejo ooidi s pretežno kremenovim jedrom
(Slika 16 a,b). Ooidi (Slika 16 a,b) so lepi kroglastih oblik s prepoznavno koncentrično
strukturo. Jedra so relativno velika, saj zavzemajo približno polovico celotnega ooida.
V nekaterih zbruskih sem našel bentoške foraminifere (Slika 16 c,d) in posamezna
zelo slabo ohranjena zrna glavkonita.
Med ortokemičnimi komponentami je najbolj zastopan kalcitni cement v medzrnski
obliki. Pri alokemičnimi komponentami prevladuje znotrajzrnska oblika kalcitnega
cementa.
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b

c

d

Slika 13: Posamezna zrna glinencev: ortoklaz – pertit brez analizatorja (a) in z
analizatorjem (b). Plagioklaz z analizatorjem (c). Mikroklin z analizatorjem (d). Merilo
na slikah desno spodaj ustreza 100 µm.

Slika 14: Litično zrno roženca brez analizatorja (levo) in z analizatorjem (desno).
Merilo na slikah desno spodaj ustreza 100 µm.
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Slika 15: Lističasto zrno muskovita brez analizatorja (levo) in z analizatorjem (desno).
Merilo na slikah desno spodaj ustreza 100 µm.

a

b

c

d

Slika 16: Dobro ohranjeno zrno ooida s kremenovim jedrom brez analizatorja (a) in z
analizatorjem (b). Bentoška foraminifera brez analizatorja (c) in z analizatorjem (d).
Merilo na slikah desno spodaj ustreza 100 µm.
Glede na podano sestavo predlagam dokončno ime kamnine malo prodnati malo
muljasti drobnozrnat glinenčev kremenov peščenjak.

31

6.2.3. Malo meljasti glinasti srednjezrnat litični kremenov peščenjak
Temu razredu pripadajo 3 vzorci 105, 119, 152.
Struktura:
Osnovne strukturne lastnosti posameznega vzorca podrobneje določam v tabeli
(Tabela 8).
Tabela 8: Vzorci razreda – malo meljasti glinasti srednjezrnat litični kremenov
peščenjak.
Zaobljenost zrn

Narava kontaktov
med zrni

Strukturna
zrelost

105
119

Stopnja
sortiranosti
zrn
Zelo slabo
Zelo slabo

Zaobljena/Polzaobljena
Polzaobljena/Pologlata

Nezrela
Nezrela

152

Srednje

Polzaobljena/Pologlata

Točkasti, linijski
Točkasti, linijski,
lebdeča zrna
Točkasti, linijski,
lebdeča zrna

Št.
vzorca

Nezrela

Stopnja sortiranosti je večinoma slaba. Kontakti med zrni so točkasti, ponekod ravni
(dolgi), večina so zrna lebdeča ali plavajoča. Prevladujejo pologlata do polzaobljena
zrna. Struktura vseh treh zbruskov je nezrela, saj prevladuje več kot 5% glinaste
osnove.
Glede na delež prisotnih zrn, osnove in cementa (Tabela 9) v zbruskih prevladujejo
zrna (60-65%) nad osnovo (30%). V vseh treh zbruskih prevladujejo terigene
komponente (55-60%). V majhni količini se pojavljajo tudi alokemične (5%) in
ortokemične komponente (5-10%).

Tabela 9: Razmerje med zrni, osnovo in cementom ter razmerja med komponentami.
Št. vzorca
105
119
152

Razmerje
Zrna/Osnova/Cement
65/30/5
60/30/10
60/30/10

Terigene
komponente
60
60
55

Alokemične
komponente
5
0
5

Ortokemične
komponente
5
10
10

Strukturni razredi posameznih zbruskov so prikazani v spodnji tabeli (Tabela 10).
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Tabela 10: Podrobna strukturna klasifikacija malo meljastega glinastega
srednjezrnatega litičnega kremenovega peščenjaka po Blott & Pye (2012).
Podrobnejša razlaga je v besedilu.
Št. vzorca
105
119
152

% Melj
10
10
10

% Glina
30
30
20

% Pesek
60
60
70

Ime
(si)cS
(si)cS
(si)cS

S podrobnejšo strukturno klasifikacijo sem pregledane vzorce uvrstil v en sam
strukturni tip kamnin. Vsi trije vzorci pripadajo malo meljasto glinastemu peščenjaku
(oznaka: (si)cS = slightly silty clayey Sand).
Ker so zrna velika od 0,04 do 0,8 mm in največ zrn pripada velikostnemu razredu
peska, na podlagi zgoraj navedene strukturne opredelitve za to skupino kamnin
predlagam poimenovanje malo meljasti glinasti srednjezrnat pečenjak.
Sestava:
Od terigenih komponent so prisotni: kremen (monokristalni in polikristalni), muskovit,
plagioklaz, biotit, klorit ter litična zrna dolomita, roženca in kvarcita.
Največ terigenih zrn predstavljajo pologlata do polzaobljena zrna kremena in
njegovih različkov (70%). Nastopata monokristalni (Slika 17 a,b) in polikristalni
kremen (Slika 17 c,d), ki sta po vzorcih enakomerno porazdeljena.
Glinencev je v primerjavi s kremenovimi zrni zelo malo (10%). V pregledanih vzorcih
so bili najbolj prepoznavni plagioklazi različne sestave.
Litična zrna so pogosta (10%) in večinoma zaobljena. Pojavljajo se večinoma zrna
apnenca in dolomita (Slika 18 a,b), posamezna zrna rožencev in kvarcitov.
Od ostalih zrn sem v zbruskih prepoznal še zrna muskovita, ki nastopajo v minimalni
količini (manj kot 5%).
Od alokemičnih komponent so prisotni večinoma bioklasti (5%). V večini zbruskov
sem prepoznal ostanke foraminifer (Slika 19 a) in lupinic molusk (Slika 19 b). V
nekaterih zbruskih sem opazil tudi velika in dobro zaobljena zrna glavkonita (Slika 19
c,d).
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b

c
d
Slika 17: Pologlata do polzaobljena zrna monokristalnega kremena brez analizatorja
(a) in z analizatorjem (b). Polikristalni kremen brez analizatorja (c) in z analizatorjem
(d). Merilo na slikah desno spodaj pri a,b ustreza 500 µm, pri c,d pa 100 µm.

Slika 18: Zrno dolomita brez analizatorja (levo) in z analizatorjem (desno). Merilo na
slikah desno spodaj ustreza 1000 µm.
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Od ortokemičnih komponent prevladuje kalcitni cement, ki nastopa kot medzrnski in
ponekod tudi znotrajzrnski. Nekatera, zlasti litična zrna kažejo znake nadomeščanja s
korozivnim glavkonitnim cementom.

a

b

c
d
Slika 19: Ostanki foraminifere z analizatorjem (Slika a) in ostanki lupinic moluskov z
analizatorjem (b). Zrno glavkonita brez analizatorja in z analizatorjem (Slika c,d).
Merilo na slikah desno spodaj pri a je 500 µm, pri b je 1000 µm, pri c in d pa je 100
µm.
Glede na zastopanost posameznih komponent za to skupino kamnin predlagam
dokončno ime malo meljasti glinasti srednjezrnat litični kremenov peščenjak.

6.2.4. Intrabiomikrit in floatstone
Intrabiomikritu pripada 5 vzorcev: 116, 141b, 147, 149, 155.
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Struktura:
Glede na delež prisotnih zrn, osnove in cementa (Tabela 11) v vzorcih prevladuje
karbonatna osnova (povprečje 51%) nad zrni (povprečje 49%). Med komponentami
prevladujejo alokemične (5-40%) in ortokemične komponente (5-30%). Le v podrejeni
količini se pojavljajo tudi terigene komponente (5-10%).

Tabela 11: Razmerja med zrni, osnovo in cementom ter razmerja med osnovnimi
komponentami v posameznem vzorcu.
Št. vzorca
116
141b
147
149
155

Razmerje
Zrna/Osnova/Cement
40/30/30
40/40/20
10/85/5
20/50/30
20/50/30

Terigene
komponente
10
5
5
5
5

Alokemične
komponente
30
40
5
15
15

Ortokemične
komponente
30
20
5
30
30

Sestava:
Največ alokemičnih komponent predstavljajo bioklasti (70%). Bioklasti so razmeroma
veliki, saj dosegajo velikosti od 100 µm do 500 µm. V številnih zbruskih sem opazil
ostanke lupinic moluskov (Slika 20 a,b), foraminifere (Slika 20 c) ehinoderme (Slika
20 d), ostrakode (Slika 20 e), rdeče alge (Slika 20 f) in briozoje (Slika 20 g). Od
ostalih alokemov so prisotna še posamezna zrna intraklastov in drobna zrna
glavkonita.
Med ortokemičnimi komponentami v vseh vzorcih prevladuje mikritna osnova, ki je
ponekod deloma rekristalizirala. Od cementov je prisoten večinoma znotrajzrnski
kalcitni cement, ki zapolnjuje votlinice znotraj bioklastov in nekaj medzrnskega
kalcitnega cementa. V vzorcu 147 je v nekoliko večji količini prisoten framboidalni
pirit, ki nastopa verjetno kot korozivni cement in je nadomestil nekdanje ostanke
bioklastov (Slika 20 h).
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Slika 20: (…se nadaljuje)
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h

Slika 20: (…nadaljevanje) Ostanki lupinic moluskov – školjka brez analizatorja (a).
Foraminifere z analizatorjem (b-c). Prečni presek bodice morskega ježka z
analizatorjem (d). Ostrakodi brez analizatorja (e). Rdeče alge z analizatorjem (f).
Briozoji z analizatorjem (g). Framboidalni piri z analizatorjem (h). Merilo na slikah
desno spodaj pri a,c,e,f in h ustreza 500 µm, pri slikah b,d in g pa 100 µm.
Terigena zrna so drobna in precej manj zastopana. Prepoznavna so predvsem oglata
do pologlata zrna kremena in lističasta zrna muskovita (Slika 21 a,b).

Slika 21: Pologlata zrna monokristalnega kremena in lističasta zrna muskovita brez
analizatorja (levo) in z analizatorjem (desno). Merilo na slikah desno spodaj ustreza
100 µm.
V skladu s klasifikacijo karbonatov po Folku (1959) bi kamnino poimenoval
intrabiomikrit in po Dunhamu (1962) floatstone.
6.2.5. Intrabioosparit in grainstone
V to skupino sem uvrstil le dva vzorca, in sicer 120 in 142.
Glede na delež prisotnih zrn, osnove in cementa v vzorcih prevladujejo zrna (65%)
nad cementom (25%) in mikritno osnovo (10%). Prevladujejo alokemične
komponente (50%), manj je ortokemičnih komponent (35%) in najmanj so zastopane
terigene komponente (15%).
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Od alokemičnih komponent (50%) so prisotni večinoma ooidi. V majhni količini se
pojavljajo tudi bioklasti v obliki odlomkov moluskov in foraminifer ter posamezna zrna
intraklastov. Ooidi (Slika 22 a,b) nastopajo v različnih velikosti in najrazličnejših
presekov (Slika 22 c,d) in so enakomerno razporejeni po celotnem vzorcu. Njihovo
jedro je večinoma iz kremena, ponekod nekaj tudi glavkonita (Slika 22 e,f).

a

b

c

d

e

f

Slika 22: Ooidi s kremenovim jedrom brez analizatorja (a) in z analizatorjem (b).
Različni preseki lupinic školjk in ooidov brez analizatorja (c) in z analizatorjem (d).
Ooid z glavkonitnim jedrom brez analizatorja (e) in z analizatorjem (f). Merilo na
slikah desno spodaj pri a-b in e-f ustreza 100 µm, pri c-d pa 500 µm.
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Terigenih komponent (10%) je manj v primerjavi z alokemičnimi komponentami
(60%) in ortokemičnimi komponentami (30%). Prepoznana so bila kremenova zrna
(monokristalni in polikristalni), drobna lističasta zrna muskovita, litična zrna dolomita
(Slika 23 a,b), rožencev (Slika 24 a,b) in muljevcev (Slika 25 a,b). Izmed ostalih zrn
se pojavljajo še drobna zrna cirkona, zoisita in klinozoisita.

Slika 23: Dolomit brez analizatorja (levo) in z analizatorjem (desno). Merilo na slikah
desno spodaj ustreza 1000 µm.
Ortokemične komponente predstavljata mikritna osnova, ki je neenakomerno
porazdeljena po zbruskih in kalcitni cement, ki nastopa kot obrobni žarkoviti okoli
ooidov in lupinic moluskov. Ponekod se pojavlja tudi zelo slabo ohranjen korozivni
glavkonitni cement.
V skladu s klasifikacijo karbonatov po Folku (1959) bi strukturni tip kamnine
poimenoval intrabioosparit in po Dunhamu (1962) grainstone.

Slika 24: Litično zrno sekundarnega roženca brez analizatorja (levo) in z
analizatorjem (desno). Na sliki so lepo vidni tudi ooidi in lupinice moluskov. Merilo na
slikah desno spodaj ustreza 500 µm.
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Slika 25: Litično zrno muljevca in številni preseki moluskov brez analizatorja (levo) in
z analizatorjem (desno). Merilo na slikah desno spodaj ustreza 500 µm.
V nekaterih vzorcih so opazni znaki delovanja freatične meteorske diageneze.
Značilno je, da so prvotni cementi raztopljeni in nadomeščeni z značilnim
enakomerno zrnatim meteorskim kalcitom (Slika 26 a,b).

Slika 26: Meteorski kalcitni cement nadomešča prvotne morske cemente. Lepo je
opazna značilna enakomerna zrnavost cementnih zrn, ki so praviloma omejena z
ravnimi robovi.
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7.
INTERPRETACIJA
7.1. Diagenetske značilnosti proučevanih kamnin laške formacije
Eden od prvih procesov, ki potečejo po odložitvi sedimentov je kompakcija. V
pregledanih vzorcih kamnin prevladujejo točkasti kontakti in lebdeča zrna, le
mestoma se pojavljajo posamični ravni kontakti. Vsi pregledani točkasti kontakti so
enostavni in ne kažejo znakov raztapljanja pod pritiskom, prav tako so odsotni
kontakti višjih redov (konkavko-koveksni ali suturni). Zato lahko sklepam, da so bile
klastične kamnine laške formacije podvržene le nizki stopnji zgodnjediagenetske
kompakcije, ki je obsegala izključno procese mehanskega prerazporejanja
sedimentnih zrn.
Stopnja cementacije kamnin laške formacije je dokaj nizka, saj so deleži prisotnih
cementov majhni in skoraj zanemarljivi. Še najmočneje je izražena pri vzorcih
karbonatov, ki so bili zajeti v raziskavo. Večina cementov je kalcitne sestave in se
pojavljajo v medzrnskih prostorih ali pa zapolnjujejo pore znotraj zrn, zlasti znotraj
bioklastov. V majhni količini sem našel tudi korozivne glavkonitne cemente, ki
nadomeščajo zlasti litična zrna ter nekaj framboidalnega pirita, ki nakazuje lokalno
redukcijsko okolje v času zgodnje diageneze in prav tako nastopa v obliki
korozivnega cementa.
V celotnem zaporedju laške formacije je mogoče opaziti v vrhnjih delih profila trend
povečevanja terestičnega vpliva. To se kaže v prisotnem zmanjševanju deleža zrn
glavkonita in glavkonitnih cementov, ki prevladujejo v spodnjih in srednjih nivojih
kamnin laške formacije, proti vrhu pa jih sploh ni več moč najti.
V nekaterih kamninah so opazni znaki delovanja freatične meteorske diageneze. To
je lepo opazno zlasti v intrabioosparitnih kamninah povsem zgornjih delov laške
formacije, kjer so prvotni cementi raztopljeni in nadomeščeni z značilnim enakomerno
zrnatim meteorskim kalcitom.
7.2. Sedimentacijsko okolje in litološko zaporedje v laški formaciji
Na osnovi značilnosti proučevanih sedimentnih kamnin, natančnega pregleda
vertikalnega sedimentacijskega zaporedja, fosilnega materiala in njihove sestave
predpostavljam, da so kamnine laške formacije v profilu Doblič podobno kot spodaj
ležeče kamnine govške formacije (Vrabec, 2000) nastajale v plitvem morskem okolju
(Vrabec in sod., 2014).
Litološko zaporedje sestavljajo po vrsti navzgor: debelozrnati konglomerati, peščeni
konglomerati in debelozrnati peščenjaki, karbonatni sedimenti (intrabioosparitne in
intrabiomikritne kamnine), sledijo jim srednjezrnati peščenjaki, ki preidejo v
drobnozrnate peščenjake in nad njimi še meljevci.
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8.

ZAKLJUČKI

1. Kamnine laške formacije so podobno kot kamnine spodaj ležeče govške formacije
nastajale v plitvem morskem okolju.
2. Proti vrhnjem delu formacije je opazen trend povečevanja terestičnega vpliva. To
se kaže v prisotnem zmanjševanju deleža zrn glavkonita in glavkonitnih cementov, ki
prevladujejo v spodnjih in srednjih nivojih laške formacije, proti vrhu pa jih ni več
mogoče najti.
3. Procesi diageneze so v kamninah laške formacije zelo omejeni. Prisotna je le rahla
zgodnjediagenetska kompakcija in delna cementacija s kalcitnimi in glavkonitnimi
cementi.
4. V nekaterih kamninah, zlasti v intrabioosparitih, so opazni znaki delovanja
freatične meteorske diageneze. Prisotnost framboidalnega pirita nakazuje na lokalno
redukcijsko pogoje v času zgodnje diageneze.
5. Litološko zaporedje sestavljajo po vrsti navzgor: debelozrnati konglomerati,
peščeni konglomerati in debelozrnati peščenjaki, karbonatni sedimenti
(intrabioosparitne in intrabiomikritne kamnine), sledijo jim srednjezrnati peščenjaki, ki
preidejo v drobnozrnate peščenjake in nad njimi še meljevci.
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