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IZVLEČEK
Čistilna naprava Bled je locirana med južnim robom Blejskega jezera in Savo Bohinjko, med
reko Jezernico ter vzpetinama Obroč in Kozarca na nadmorski višini 450 m. Ob izkopu gradbene
jame za usedalnik čistilne naprave je bilo odkrito zaporedje mlajšepleistocenskih in holocenskih
sedimentov, kar je omogočilo podrobnejši vpogled v stratigrafski, sedimentacijski in
paleoekološki razvoj raziskovanega območja.
Zaporedje sestavlja več nivojev prodnato-peščenih glaciofluvialnih sedimentov, debeline
približno 380 cm, glinastih in muljasto-peščenih jezerskih sedimentov, katerih natančne debeline
nismo mogli določiti, ocenjujemo jo na približno 150 cm in sladkovodnih biogenih karbonatnih
tvorb, debeline 100 cm. Slednje gradi pahljačasto telo lehnjakovih sedimentov, ki je sestavljeno
iz kompleksa kanalov ter diskontinuiranih plasti lehnjakovega drobirja, lehnjaka in plasti
muljasto-peščenega karbonatnega sedimenta, med katerimi se pojavljajo fitohermne tvorbe. V
spodnjem delu zaporedja so vidne deformacijske teksture.
Glede na določeno starost sedimentov procese nastanka sedimentnih zaporedij povežemo z
glaciofluvilanim in aluvialnim sedimentacijskim režimom ob deglaciaciji ob koncu zadnjega
glacialnega viška. Lehnjak se na raziskovanem območju danes ne odlaga več in je popolnoma
izoliran od današnjega rečnega sistema Save in pritokov. Predvidevamo, da je bilo izločanje
lehnjaka relativno kratkotrajno ter povezano s postglacialnim razvojem Blejskega jezera in
njegovih iztokov.
KLJUČNE BESEDE: glaciofluvialni sedimenti, lehnjak, 14C datacije, pozni glacial, holocen

ABSTRACT
Wastewater treatment plant Bled is located between the southern edge of Lake Bled and river
Sava Bohinjka, the river Jezernica and the hills Obroč and Kozarca at an altitude of 450 m.
During excavation works for the plant, around 7m thick succession of late Pleistocene and
Holocene sediments was discovered. The aim of this thesis is detailed sedimentological analysis
of these sediments and interpretation of the evolution of the area in the aforementioned time
frame.
The investigated succession starts with multiple layers of glacio-fluvial sediments ranging from
gravel to sand with a thickness of approximately 380 cm, continues with lacustrine clays, silts
and sands with thickness of approximately 150 cm and ends with freshwater biogenic carbonate
accumulations with a thickness of 100 cm. The latter represents tufa sediments, which consists of
a complex of channels and discontinuous layers of debris tufa, travertine and layers of silty-sandy
carbonate sediment, among which appear phytoherm forms. In the lower part of the succession
also deformation textures are visible.
The lower part of the succession was formed in glacio-fluvial and alluvial sedimentation regime
at the end of the last glacial peak. Tufa in this area does not deposit anymore and is completely
isolated from the today's Sava river. We assume that the formation of tufa was relatively shortlived and associated with post-glacial evolution of Lake Bled and its tributaries.
KEY WORDS: glacio-fluvial sediments, travertin, 14C dating, Post-glacial, Holocene

RAZŠIRJENI IZVLEČEK
Čistilna naprava Bled je locirana med južnim robom Blejskega jezera in Savo Bohinjko, med
reko Jezernico ter vzpetinama Obroč in Kozarca na nadmorski višini 450 m.
Območje je del radovljiško-blejske kotline med Karavankami na severu in Mežakljo, Pokljuko ter
Jelovico na zahodu in jugu.
Ob izkopu gradbene jame za usedalnik čistilne naprave je bilo odkrito zaporedje
mlajšepleistocenskih in holocenskih sedimentov, kar je omogočilo podrobnejši vpogled v
stratigrafski, sedimentacijski in paleoekološki razvoj raziskovanega območja.
Zaporedje sestavlja več nivojev prodnato-peščenih glaciofluvialnih sedimentov, debeline
približno 380 cm, glinastih in muljasto-peščenih jezerskih sedimentov, poznoglacialne starosti, ki
jim natančne debeline nismo mogli določiti, ocenjujemo jo na približno 150 cm in sladkovodnih
biogenih karbonatnih tvorb, debeline 100 cm. Slednje gradi pahljačasto telo lehnjakovih
sedimentov, ki se razteza na površini, veliki približno 15.000 m2, od sedla med Obročem in
Kozarco prek celotnega ožjega območja čistilne naprave do roba terase in je sestavljeno iz
kompleksa kanalov ter diskontinuiranih plasti lehnjakovega drobirja, lehnjaka in plasti muljastopeščenega karbonatnega sedimenta, med katerimi se pojavljajo fitohermne tvorbe.
V spodnjem delu zaporedja so vidne deformacijske teksture. Te so lahko posledica deformacij
zaradi glaciotektonskega premikanja ledenika ali pa so tektonskega značaja. Točnega premika
nismo uspeli ugotoviti, saj sta litologiji v krovninskem in talninskem krilu različni, v slednjem pa
manjka tudi datacija sedimentov.
Glede na določeno starost sedimentov procese nastanka sedimentnih zaporedij povežemo z
glaciofluvilanim in aluvialnim sedimentacijskim režimom ob deglaciaciji ob koncu zadnjega
glacialnega viška. Lehnjak se na raziskovanem območju danes ne odlaga več in je popolnoma
izoliran od današnjega rečnega sistema Save in pritokov. Kdaj je bilo nastajanje lehnjakovih
tvorb prekinjeno, nismo uspeli dognati. Radiokarbonska datacija oglja iz organske plasti na bazi
lehnjakovih sedimentov je pokazala starejšo holocensko starost, 8.380 ± 60 let p.s., na podlagi
česar in glede na topografski položaj vršaja in usmerjenost podolgovatih onkoidov je bilo
izločanje lehnjaka relativno kratkotrajno ter povezano s postglacialnim razvojem Blejskega jezera
in njegovih iztokov.
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UVOD

V letu 2004 je občina Bled pričela z gradnjo osrednje čistilne naprave. Čistilna naprava
Bled (ČN Bled) je locirana med južnim robom Blejskega jezera in Savo Bohinjko, na
območju med reko Jezernico ter vzpetinama Obroč in Kozarca na nadmorski višini 450 m
(slika 1). Omenjeno področje je del radovljiško-blejske kotline, ki predstavlja terasasto
razrezano ravninsko območje med Karavankami na severu in Mežakljo, Pokljuko ter
Jelovico na zahodu in jugu. Ozemlje se postopoma spušča proti jugovzhodu, povprečne
nadmorske višine znašajo 500 do 540 m.
Ob terenskem pregledu območja za pripravljalna geotehniška dela je bilo odkrito
zanimivo zaporedje lehnjakovih sedimentov. O pojavu onkoidnih horizontov na območju
južno od jezera je pisal že Grimšičar (1953), vendar vse do sedaj ni bil poznan njihov
stratigrafski položaj, obseg in debelina. Ob izkopu gradbene jame za usedalnik čistilne
naprave je bilo odkrito zaporedje mlajšepleistocenskih in holocenskih sedimentov, kar je
omogočilo podrobnejši vpogled v stratigrafski, sedimentacijski in paleoekološki razvoj
omenjenih sedimentov.
V letu 2004 sem z raziskovalci Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca ZRC SAZU
opravljala terenska dela ob izkopu gradbene jame, ki je zajemalo kartiranje območja
čistilne naprave, snemanje profilov in kopanje sondažnih jarkov.

Slika 1: Lokacijska skica raziskovanega ozemlja.
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Širše območje gradnje čistilne naprave Bled je zgrajeno iz heterogenega zaporedja
kvartarnih sedimentov. Zemeljska dela na gradbišču so v globino zajela 2,5 m zaporedja,
v katerem smo ločili tri stratigrafsko faciesne enote: (1) kompleks laminiranih glinastih in
muljasto-peščenih jezerskih sedimentov v podlagi, ki ga prekriva (2) kompleks prodnatopeščenih fluvialnih sedimentov, zgornji del zaporedja pa tvorijo (3) debriti in pahljačasto
telo drobirja lehnjaka (Košir et al., 2006).
Telo lehnjakovih sedimentov, ki se razteza od sedla med Obročem in Kozarco prek
celotnega ožjega območja čistilne naprave do roba terase, je sestavljeno iz kompleksa
kanalov ter nezveznih centimeter do meter debelih plasti drobirja lehnjaka (onkoidov in
cianolitov centimetrskih dimenzij) in tanjših plasti muljasto-peščenega karbonatnega
sedimenta, lokalno pa se med nanosi pojavljajo decimetrske do metrske cementirane,
pretežno fitohermne tvorbe. V vzdolžnem profilu je sedimentno telo lečaste oblike.
Maksimalna izmerjena debelina lehnjakovih sedimentov (v osrednjem delu čistilne
naprave) je več kot 3 m. Pojavi detritičnega lehnjaka na lokaciji čistilne naprave Bled so
izjemnega pomena, saj podobnih sedimentov niso našli nikjer drugje v Sloveniji,
kompleksi onkoidnih lehnjakovih tvorb v takem obsegu pa niso znani niti drugje v Evropi
(Košir et al., 2006).
V več nivojih kvartarnega zaporedja se pojavljajo plasti z dobro ohranjenimi rastlinskimi
ostanki, primernimi za radiokarbonsko datacijo, in plasti peščenih sedimentov, primernih
za datacijo z luminiscenčnimi metodami, kar predstavlja redko priložnost za zelo
natančno starostno opredelitev kvartarnih sedimentov.
V spodnjem kompleksu smo odkrili izjemen primer potencialno aktivnega ('zmožnega')
preloma (Verbič et al., 2006). Prelom ima reverzen značaj z vpadom 40º proti NNW in
poteka prek izkopa za bazen čistilne naprave. Evidentiran premik ob prelomu po vpadu je
70 cm. Prelomljene oziroma pretrgane so bile plasti, ki so na podlagi do sedaj posrednih
opazovanj bodisi zgornjepleistocenske ali celo holocenske starosti.
Namen naloge je bil sedimentološko opisati omenjeno kvartarno zaporedje kamnin,
določiti sedimentacijska okolja in starost sedimentov ter izdelati faciesni model zaporedja
nastanka posameznih stratigrafsko faciesnih členov.
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GEOLOGIJA OZEMLJA

V tektonskem smislu lahko ozemlje uvrstimo v Gorenjski bazen (Vrabec, 2001), obsežno
kotlino z dokaj ravnimi robovi, ki se razprostira južno od Savskega preloma, vzdolž reke
Save med Jesenicami, Kranjem, Kamnikom in Ljubljano (slika 2).

Slika 2: Geotektonska skica Gorenjskega bazena in lokacija čistilne naprave Bled (po
Fodor et al., 1998 in Vrabec, 2001).
Zapolnjujejo jo kvartarni sedimenti. V predkvartarni podlagi ležijo večinoma oligocenske
in spodnjemiocenske kamnine, debelina kvartarnih plasti pa dosega dobrih 100 m
(Žlebnik, 1965, 1971). Severozahodno od Kranja se je Gorenjski bazen v kvartarju
večinoma dvigal, predel jugovzhodno od Kranja pa pogrezal (Kuščer, 1990). V
severozahodnem delu so namreč mlajši rečni zasipi vedno odloženi v dolinah, vrezanih v
starejše zasipe, doline pa v globino pogosto segajo vse do terciarne podlage. Nasprotno so
v jugovzhodnem delu bazena starejši kvartarni zasipi večinoma prekriti z mlajšimi,
podlaga pa le redko izdanja izpod kvartarja (Kuščer, 1990).
Geološko zgodovino v blejski kotlini lahko zasledujemo od zgornjega paleozoika dalje
(Grimšičar, 1955). Leta 1935 je Vetters na podlagi podatkov Ampfererja, Härtla, Tellerja
in Kossmata izdelal rokopisno geološko karto lista Radovljica, v merilu 1:75.000.
Objavljeni in rokopisni geološki podatki dosedanjih raziskav so zelo obsežni, zato so v
tolmaču lista Celovec (slika 3) omenjena le pomembnejša dela (Buser, 1975).
Najstarejše so permske kamnine na širšem območju blejskega gradu, ki so zastopane s
svetlo sivimi apnenci in delno tudi pisano brečo (Buser, 1980). Nad njimi leže werfenske
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plasti, ki jih predstavljajo laporovci in laporasti peščeni apnenci. Razviti so zlasti v
severozahodnem kotu Zake, v manjšem pasu tudi pod Blejskim gradom. Werfenskim
plastem sledi pretežno temen, drobljiv dolomit anizijske starosti. Srednjetriasni dolomit
in dolomitni apnenec predstavljata verjetno glavni del dolomita na Osojnici, Straži,
Kozarci, Obroču, Dobri gori, Strgavniku, Kuhovnici (hribu zahodno od Blejskega gradu)
in v preostalih osamelcih. Večina avtorjev ga uvršča v schlernski facies (Buser, 1980).
Ladinijsko stopnjo zastopa nekoliko skladovit svetel apnenec z roženci, ki je bil najden
edino na majhnem hribu za osnovno šolo na Bledu.
Pred 2.6 milijonoma let pa so se na Zemlji začele dogajati velike klimatske spremembe,
ki so s svojo ekstremnostjo vplivale na spremembo vegetacije, živalstva pa tudi dotlej
veljavnih eksogenih procesov. Prav v tem času je prišlo do velike ohladitve podnebja, ki
je pomenila konec več sto milijonov let trajajočega toplega obdobja zemljine zgodovine
in začetek novega obdobja, za katero se je udomačilo ime kvartar. Zanj je poleg močnih
ohladitev značilna tudi izredna nestanovitnost podnebja, ki se kaže v menjavi ekstremno
hladnih in toplejših vmesnih obdobij. V najhladnejših obdobjih te dobe je prišlo tudi do
obsežnih poledenitev. Pod ledom je bila vsa severna polovica Evrazije in Amerike, veliki
ledeniki pa so se razvili tudi v Alpah (Šifrer, 1992).
Zaradi takih orografskih razmer so se v obdobjih močnih ohladitev v kvartarju na visokih
kraških planotah okrog Triglava in v zaledju Bohinja ter v Karavankah in Kamniških
Alpah nakopičile velikanske količine ledu in se stekale v doline. Še posebej obsežen je bil
bohinjski ledenik, ki je segel prek Bohinja po dolini Save Bohinjke navzdol proti Bledu.
Ledene gmote, ki so se zbirale na najvišjih planotah slovenskih Alp in odtod odtekale v
doline, so priostrile številne vrhove, razširile ravnike in prispevale k značilni koritasti
obliki doline Save Dolinke, Vrat, Kota, Krme ter dolin Radovne in Save Bohinjke. Ti
ledeniki so pustili za seboj velikanske količine povsem nesortiranega ledeniškega
materiala - tilov, z značilno diamiktno sestavo.
Velik del ledeniškega materiala pripada zadnjemu (würmskemu) glacialu, mnogo pa ga je
tudi iz starejših poledenitvenih obdobij (Šifrer, 1992). Po mindelski poledenitvi, ki je
zapustila obilne ledeniške sledove in ustrezen glaciofluvialni prod je prišlo do globoke
erozije. Sava je izdolbla v te sedimente in sivico (oligocensko morsko glino) pod njimi
še čez 100 m globoko erozijsko korito. Izredne ohladitve podnebja ob nastopu predzadnje
poledenitve (riss) pa so povzročile hiter porast bohinjskega ledenika, tako da je do
glavnega zastoja in ekstremnega nasipanja glaciofluvialnih sedimentov prišlo šele potem,
ko je dosegel dolino Begunjščice. Ko se je ledenik umaknil, se je v izpraznjeni čelni
kotanji razvilo obsežno, okrog 10 km dolgo in 2 km široko jezero, ki je zapolnjevalo vso
blejsko-radovljiško kotlino. Glede na vrh delte, so sklepali, da je bila njegova gladina v
višini 480 do 485 metrov. Najnižja točka, kjer je mogoče videti jezersko glino, leži nad
sotočjem obeh Sav v višini okrog 415 m. Jezero je bilo torej vsaj 65 do 70 m globoko
(Kuščer, 1955). O njegovem obstoju pričajo debele plasti pasovitih ilovic in delno
zlepljene, deltasto odložene plasti proda, s katerim se je to jezero zasipalo. Na osnovi
velike debeline jezerskih sedimentov lahko domnevamo, da je jezero obstajalo dolgo
časa. K njegovi izredni velikosti je veliko pripomogla tudi skromna erozijska sposobnost

4

Nina Pretnar: Kvartarni sedimenti na območju čistilne naprave Bled
njegovih odtokov. Zato je povsem upravičena domneva, da je bila dolina Save ob nastopu
zadnje ledene dobe (würm) v območju tega jezera le neznatno poglobljena. Zato pa nas
tudi ne preseneča, da so s prodom obložene vode v zadnji ledeni dobi razmeroma hitro
zapolnile plitvo korito Save in začele nanašati prod tudi po starejših akumulacijskih
površinah.
Za nastanek Blejskega jezera je pomembno tudi ali predvsem obdobje umikanja oziroma
taljenja Bohinjskega ledenika ob ogrevanju ozračja po zadnjem ledeniškem maksimumu.
Ko se je led talil, so vzpetine na južni strani jezera razdelile ledenik na dva dela. Zelo na
grobo lahko ocenimo, da se je to dogajalo pred nekaj več kot 15.000 leti. En krak je
ustvaril Ribensko, drugi pa Blejsko kotanjo. Slednja je bila očitno dovolj vodotesna, da se
je v njej do danes ohranilo jezero. Najverjetneje je takrat kratek čas obstajal še tretji krak
ledenika (Rečiški), ki je zahodno od gradu tekel proti severu (Novak & Bavec, 2013).
Nivo vode jezera je bil v prvi fazi za kratek čas nekoliko višji od današnjega. Očitno je
umikajoči se led vzdolž doline Save Bohinjke določen čas dajal zadostno bočno oporo
vodi in sedimentom, da se voda ni izlivala skozi sedanji iztok pri Mlinem, pač pa mimo
Želeč po danes suhi strugi Dindola. Najnižja višina pretoka je tam pri 497 m n.v., torej je
bil vodni nivo takrat za 21 m višji kot danes (Novak & Bavec, 2013).

Slika 3: Geološka karta širšega območja raziskovanega ozemlja. Izsek iz OGK SFRJ
1:100.000, list Celovec (Buser, 1975).
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Leta 1909 je Brückner menil, da so v radovljiški kotlini ohranjene samo würmske
morene. Terasa pod temi morenami je nizka terasa, medtem ko so višje terase iz
konglomerata razvite vzhodneje od morenskih zasipov.
Pleistocenske plasti obravnavanega ozemlja je proučeval Ampferer leta 1918, ki je ločil
starejši, že konglomerirani in mlajši, še nesprijeti prodni zasip.
Pozneje je pleistocenske plasti radovljiške kotline obdelal Grimšičar (1953) in na več
mestih odkril pleistocensko jezersko kredo, ki je bila prej uvrščena v oligocensko sivico.
Razen spodnje in zgornje je ugotovil še srednjo moreno. Dve leti kasneje je zapisal, da je
na območju med Kozarco in Obročem nastala več metrov debela plast lehnjaka
(Grimšičar, 1955).
Kuščer (1955) je na območju radovljiške kotline določil 5 terasnih nivojev. Starejši zasip
I. terase in njegove morene je uvrstil v mindel, II. terasa in s tem večji del mlajšega
zasipa naj bi pripadala visoki terasi, III. je srednja, IV. pa nizka terasa. Morenski zasip na
slednji so verjetno würm I, II, III.
Rakovec (1956) je starejši konglomeratni zasip v Radovljiški kotlini uvrstil v mindelskoriški interglacial. V času erozije naj bi bilo precej starejšega zasipa odstranjenega, v
akumulacijski fazi riško-würmskega interglaciala pa je bil odložen prod mlajšega zasipa.
Mlajši in srednji konglomeratni zasip se začenjata pri Radovljici vsak ob svojem vencu
čelnih moren. Zasipi so glacifluvialne tvorbe (Kuščer, 1990).
Morene v Radovljiški kotlini so skoraj povsod na prodnih in konglomeratnih zasipih, kar
kaže, da so le ti nastali, ko je ledenik stagniral ali pa se rahlo umikal, nato pa ob višku
poledenitve prekril pred seboj ležeče prodne naplavine. Razmere v Radovljiški kotlini in
nizvodno v savski dolini kažejo, da se je prod v manjši meri odlagal tudi v interstadialih
in v postwürmski dobi (Žlebnik, 1971).
Pod spodnjim zasipom so v dolini Jezernice plasti rdečkastorjave gline, ki verjetno spada
v starejši pleistocen (mindel-riss) (Grimšičar, 1955).
Riške morene ob Savi Bohinjki imajo netipične oblike in so slabo zastopane. Ob Savi
Dolinki pa so ledeniški nanosi razviti v dveh nivojih, ki ju ločita temno siva plastovita
jezerska glina in pesek. Med Bledom in Lescami so riški tili razviti v precejšnji debelini
in segajo še pod današnjo strugo Save (Grimšičar, 1955).
Progaste gline in peski, ki so nad spodnjim nivojem plasti, so povezani z jezersko kredo
in pasovito glino v dolini Save Bohinjke pri Bohinjski Beli in v Ribnem pri Bledu. Ta
jezerska kreda pripada spodnjemu jezerskemu horizontu, ki je od zgornjega ločen s
plastjo tilov. Tako lahko jezersko kredo štejemo v nekoliko starejši interstadial ali celo v
interglacial (Grimšičar, 1955).
Ob Savi Dolinki ob cesti v Lesce je v spodnjem delu razvit jezerski pesek, v zgornjem
delu pa plast sive gline in peska, ki na ovinku ceste zahodno od križišča pri Lescah
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prehaja v navzkrižne plasti (Grimšičar, 1955).
Pasoviti glini sledi zgornji zasip, ki je nekoliko mlajši člen jezersko-rečne faze. Na
mnogih mestih, tako ob Jezernici, Savi Dolinki kot tudi Savi Bohinjki, je razvit v obliki
delte. Mnogi avtorji (Grimšičar, 1955, Buser, 1980) so ga uvrstili v mlajši pleistocen
(verjetno riss – würm).
Mlajši pleistocenski tili pokrivajo zgornji zasip in zavzemajo velik del površine okrog
Blejskega jezera v obliki bočne ali čelne morene. Tvorijo podlago in dajejo osnovno
obliko Blejskemu jezeru (Grimšičar, 1955).
Bočne glacialne tvorbe spadajo starostno v zadnjo dobo (würm) in tvorijo zmes tilov z
gruščem ali s subglacialnim prodom.
Jezerski sedimenti predstavljajo sedimente postglacialnega Blejskega jezera. V spodnjem
delu so razviti kot peščeno-glinaste plasti, ki ležijo nad tili talne morene. Višje prehajajo
v pesek s prehodom v droben prod, odložen v obliki delte. Taki profili so bili razkriti v
usekih ceste pri hotelu Toplice, ob kopanju kleti pri hišah pod Blejskim gradom in v
gramoznici pod železniško postajo Bled Jezero. Zanimivo je, da so navzkrižne plasti v
deltah nagnjene bolj ali manj stran od današnjega jezera, kar dokazuje, da je bila oblika
prejšnjega jezera precej drugačna od današnje (Grimšičar, 1955). Spremenili so jo
subglacialni in robno glacialni tokovi proti koncu zadnje ledene dobe, ko so proti sredini
jezera odnašali ledeniški melj in glino, na robu pa odlagali pesek in prod. V gramoznici
pod železniško postajo jezerske plasti pokrivajo tili talne morene, ki so bili na to mesto
zaradi plazovitosti presedimentirani z bližnjega pobočja ali pa ti jezerski sedimenti
predstavljajo nek starejši stadij razvoja jezera.
Barjanska glina pokriva manjše površine med tili morenskih nasipov, ki so preprečevali
odtok vode ter so zato nastala manjša barja in močvirja, verjetno tudi kot ostanek
nekdanjega jezera (Grimšičar, 1955).
Pobočni grušč je zastopan na manjši površini ob vznožju strmih pečin Ojstrice in
Blejskega gradu.
Aluvialni prod, v katerem so pogosto večji bloki, zavzema nižje terase ob Savi Bohinjki
in Dolinki ter le redko prehaja v pesek ali vsebuje glinaste primesi (Grimšičar, 1955).
Absolutna starost kvartarnih glaciofluvialnih in fluvialnih zasipov v Gorenjskem bazenu
je bila določena z izotopom 10Be in s paleomagnetizmom (Vidic, 1994). Starost
sedimentacije je bila opredeljena z relativnimi metodami na podlagi kartiranja kvartarnih
sedimentov, morfostratigrafskih značilnosti njihovih površin (Žlebnik, 1971) in
značilnosti tal (Vidic et al., 1991). Starost površine najstarejšega ohranjenega
konglomeratnega horizonta je večja od 1,8 Ma, površina mlajšega zasipa pa je stara od
62.000-450.000 let.
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Mlajši zasip savskih teras je bil pripisan morfostratigrafski enoti Würm, medtem ko so
bili deli starejših zasipov pripisani enotam Riss, Mindel in Günz. Kasnejše absolutno
datiranje površja s kozmogenim izotopom 10Be in z analizami paleomagnetizma na
različnih lokacijah v Gorenjskem bazenu uvršča enoto Würm v časovno obdobje med 50
tisoč in 70 tisoč leti, Riss med 435 tisoč in 515 tisoč leti, Mindel med 780 tisoč in milijon
leti ter Günz med milijon in 1 800 milijon leti (Pavich & Vidic, 1993; Vidic & Lobnik,
1997).
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3
3.1

METODE
TERENSKO DELO

Litološko zaporedje kvartarnih sedimentov in stratigrafske odnose med njimi sem
ugotavljala s snemanjem profilov v izkopni jami (debeline profilov od 2,3 m do 2,6 m) in
dodatnimi sondažnimi jarki (slika 4), širokih od 0,8 do 1,5 m in globokih od 0,5 do 2,5 m,
in sicer v izkopu za bazen/usedalnik sedem jarkov (sonde 1, 2, 7, 8, 9, 10 in 11) in štiri
jarke na površini med bazenom in lokacijo upravno-kontrolne stavbe (sonde 3 do 6).
V stenah izkopov za aerobni bazen/usedalnik, anaerobni bazen, upravno zgradbo, vhodno
črpališče, silos za blato in v usekih dovozne ceste smo posneli več stratigrafskih profilov
v merilu 1:10 v skupni debelini 85 metrov, a sem v svojem delu detajlno obravnavala le 7
od njih. Kohezivne (glinasto-peščene) laminirane sedimente v sondah 1 in 2 ter 7 do11
smo vzorčevali s kovinskimi U-profili, s katerimi smo pobrali orientirana jedra dimenzij
5 x 5 x 30 cm v skupni dolžini 12,5 m. Vse posnete profile smo podrobno
fotodokumentirali.
V profilih smo pobrali 128 vzorcev za granulometrične analize (prodnati, peščeni in
muljasti sedimenti) in mikroskopske analize (lehnjakove tvorbe).
Za datacije z radioaktivnim ogljikom smo pobrali 12 vzorcev sedimentov različne
granulometrije, v katerih se pojavljajo makroskopski rastlinski ostanki in delci oglja.

9

Nina Pretnar: Kvartarni sedimenti na območju čistilne naprave Bled

Slika 4: Položajna skica raziskovanega profila in sond na območju ČN Bled (dopolnjeno
po Košir et al., 2006).
A - profil v steni izkopa za aerobni usedalnik
S1 - sonda 1
B - položaj lehnjakovega vršaja
S2 - sonda 9
C - položaj izkopanih sond

3.2

ANALIZE PORAZDELITVE VELIKOSTI ZRN (DELCEV)

Analizo porazdelitve velikosti delcev od približno 1 µm do nekaj cm uporabljamo
povsod, kjer imamo opravka z disperznimi sistemi, saj prav velikost delcev v disperznem
sistemu določa lastnosti tega sistema. Te analize sem opravila v laboratoriju Katedre za
mehansko procesno tehniko, bogatenje mineralnih in sekundarnih surovin na Oddelku za
rudarstvo in geotehnologijo, NTF.
Obdelavo podatkov analize porazdelitve velikosti delcev sem izvedla na Geološkem
zavodu Slovenije s pomočjo računalniškega programa A22 WIN LASER.
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3.2.1 Sejalne analize
Izbrane vzorce iz sonde 1 in profilov I do V sem nekaj dni sušila na nizkih pladnjih in
tako pripravila sita za suho in ročno sejanje (velikost odprtin na sitih je bila od 31,5 mm
do 0,063 mm).
Količina vzorca za sejalno analizo je odvisna predvsem od največje velikosti delcev v
vzorcu. Za večja zrna je potrebna večja količina vzorca, sama sem za velikost delcev od 1
cm in več, uporabila od 1000 do 8000 g, za območje zrnavosti okrog 1 mm pa sem
potrebovala od 50 do 800 g vzorca. Vsak vzorec sem natančno stehtala in znano maso
vzorca postavila v stavek sit. Gibanje stavka sit med ročnim sejanjem lahko opišem kot
stresanje ali rahlo kroženje približno od 15 do 20 minut. Upoštevala sem, da je bila
sejalna površina za več kot 20–30 stopinj nagnjena od vodoravne lege. Sejanje sem
podaljševala za časovne intervale od 5 do 10 minut, dokler prirastki v presevku niso padli
pod določeno mejo (0,2–1 % mase vzorca).
Čas sejanja je odvisen od količine vzorca, velikosti odprtin uporabljenih sit, načina
sejanja, števila sit pri analizi in lastnosti vzorca. Za določene snovi in analize je lahko čas
predpisan, sama pa sem se držala pravila, da je sejanje trajalo tako dolgo, da so vsa zrna
posamezne frakcije, ki je bila manjša od odprtine sita, šla skozi to sito.
Ostanke na posameznih sitih sem tehtala ne glede na to, ali je bil konec sejanja vezan na
določen čas sejanja ali na merjenje prirastkov mas ostankov na posameznih sitih. Ostanke
sem tehtala na sitih ali pa jih pretresla na ustrezne pladnje. Pri tem sem pazila, da nisem
povzročila izgube sejanega vzorca in s tem nenatančnosti analize in da pri odstranjevanju
ostankov na sitih nisem poškodovala sejalne površine. Zato sem pri odstranjevanju
uporabljala le mehke čopiče, in še to le pri sitih, pri katerih so odprtine večje od 0,2 mm.
Presevke oziroma najdrobnejše ostanke na dnu posode (delce, manjše od 0,063 mm) sem
sproti shranjevala v PVC-vrečke in jih označevala, da so bili pripravljeni za nadaljnje
laserske analize.
3.2.2 Laserske analize
Pri mojih analizah je merjenje velikosti delcev od 0,1 µm do 1 mm potekalo v pirofosfatu
Na4P2O7 x 10H2O, ki preprečuje aglomeracijo oziroma združevanje delcev v skupke.
Instrument Microtrac Fra je neposredno povezan z računalnikom, ki je sproti izpisoval
podatke v tabeli, ki sem jih pozneje s pomočjo računalniškega programa Analysette 22
združila s podatki sejalnih analiz in narisala granulometrične diagrame.
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3.2.3 Prikazi rezultatov analize porazdelitve velikosti delcev
Celoten granulacijski interval sem najprej razdelila na posamezne manjše intervale.
Pogostost delcev v nekem intervalu sem izrazila v odstotkih od celotne vrednosti vseh
zrn.
Za prikaz granulometrične sestave sem naredila tabelo, v kateri sem označila odprtino sit
oziroma granulacijski interval ter vpisala maso in preračunan delež frakcije, v zadnjih
dveh stolpcih pa sem navedla tudi kumulativni ostanek na situ, ki nam pove, kolikšen
delež vzorca je večji od neke odprtine sita in se vedno nanaša na velikost ter kumulativni
presevek, ki je delež vzorca, drobnejši od te velikosti. Vsota kumulativnega odsevka na
posameznem situ in kumulativnega presevka na njem je vedno 100 %.

3.3

PETROLOŠKE ANALIZE

Za petrološke analize vzorcev sem v vseh preiskanih profilih makroskopsko pregledala
frakcijo, večjo od 2 cm. Prodnike sem ločila po petrografski sestavi ter določila njihove
mase (g) ter njihove masne deleže (%).
3.4

STAROST SEDIMENTOV

Starost sedimentov smo ugotavljali s pomočjo analiz radioaktivnega ogljika,
luminiscenčnih analiz in palinoloških analiz.
Za 14C datacije smo vzorčevali sekvence bogate z makroskopskimi organskimi ostanki
(slika 5). Skupaj je bilo pobranih 12 vzorcev sedimentov različne granulometrije, v
katerih se pojavljajo makroskopski rastlinski ostanki.
Do sedaj razpolagamo z rezultatom dveh 14C datacij. 14C analize so bile opravljene s
klasično metodo 14C datiranja v laboratoriju Beta Analytic Radiocarbon Dating v
Miamiju, Florida, ZDA.
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Slika 5: Rastlinski ostanki v glini in lehnjaku v profilu ČNB III, vzorčevani za analize
radioaktivnega ogljika (Foto: N. Pretnar).
4
4.1

REZULTATI
OPIS PROFILOV IN SOND TER REZULTAT ANALIZE PORAZDELITVE
DELCEV

Celotni severni profil (slika 4 in 6) raziskovanega območja na razdalji približno 35 m sem
razdelila na 5 profilov, ki sem jih podrobno litološko posnela v merilu 1 : 10 (slika 6).
Podrobno je bilo analiziranih pet profilov: Profil I, posnet na razdalji 0,0 m od levega
robu izkopne jame, Profil II, posnet 5 m od levega robu izkopne jame, Profil III, posnet
na razdalji 8 m od levega robu izkopne jame, Profil IV na razdalji 20,5 m od levega roba
izkopne jame in Profil V na razdalji 28,9 m od levega robu izkopne jame. Za dopolnitev
celotnega litostratigrafskega zaporedja sem podrobneje analizirala tudi dve izkopni sondi
(sonda 1 in sonda 9) v izkopni jami (slika 4). Njihova lega v prostoru je prikazana na sliki
6.
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Slika 6: Korelacija profilov Sonda 1 in Sonda 9 in profilov I-V v izkopni jami na območju ČN Bled.
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4.1.1 Sonda 1 (slika 7)

Slika 7: Litološki stolpec profila sonda 1 v izkopni jami na območju ČN Bled.
Sonda 1 je locirana na dnu izkopne jame za anaerobni usedalnik, 3 m od profila IV (slika
4). Vrhnji del sonde je na nadmorski višini 449 m, globoka je 240 cm. Poglabljanje sonde
zaradi višine podtalnice ni bilo mogoče, tako da v njej nismo zajeli talnine sedimentnega
zaporedja. Sonda leži v krovninskem krilu domnevnega preloma (Verbič et al., 2006).
Izločimo lahko naslednje litološke člene:
a) V bazi sonde leži 50 cm debela plast homogene svetlo sive gline (slika 7).
Granulometrične analize so pokazale, da na višini 20 cm od spodnjega dela profila Sonda
1 prevladuje glina, v manjšem odstotku sem našla tudi melj.
b) Sledi 80 cm debel kompleks temno sivih plastovitih in laminiranih sedimentov (slika
8). Plastovitost sestavlja menjavanje debelejših, do 2 cm debelih plasti mulja in tanjših,
do 2 mm debelih lamin peščenega melja.
Granulometrične analize na višini 75 cm so pokazale, da tu najdemo peščeni melj (75 %).
Petrološko zrna v večini pripadajo apnencu (58 %) in dolomitu (35 %) (tabela 1).
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Tabela 1: Litološka sestava profila sonda 1, vzorec P4.

KAMNINA
apnenec
dolomit
piroklastiti
magmatska kamnina (predornina)

MASA (g)
514
309
46
16

DELEŽ (%)
58.08
34.92
5.2
1.8

c) Nad laminirano sekvenco leži 30 cm debela plast sivo rjave gline. V vzorcu P6 v
profilu Sonda 1 so bili delci manjši od 0,063 mm in so bile za interpretacijo potrebne le
laserske analize. Iz diagrama sem razbrala, da v 98 % prevladujejo zrna velikosti gline.
d) Nad glino leži 60 cm sivo-rjava sekvenca laminiranih sedimentov. Laminacijo
predstavlja menjavanje rjavih peščenih lamin debelih od 1 do 5 mm in menjavanje sivih
muljastih plasti, debelih do 20 mm, pri slednjih je razmerje pesek : mulj 35 : 65.
Približno na 200 cm od baze profila laminacijo prekinja vključek 3 cm velikega prodnika.
Teksturo lahko opišemo kot teksturo vtiskanja prodnika (dropstone) (slika 9). V zgornjih
10 cm laminirane sekvence so lamine močno cementirane s kalcitom.
e) V erozijskem kontaktu leži na zaporedju laminiranih sedimentov 1,8 m debela plast
peščenega proda (slika 10). Prod je dobro sortiran in slabo imbriciran. Peščenega veziva
je od 15 do 20 %. Prodniki so večinoma karbonatni, veliki največ 20 cm, povprečno 4
cm. To sekvenco peščenega proda lahko koreliramo s členom a v profilih I do V (slika 6).

Slika 8: Laminirani sedimenti (člen D) v profilu sonda 1 (Foto: N. Pretnar).

16

Nina Pretnar: Kvartarni sedimenti na območju čistilne naprave Bled

Slika 9: Ob prodniku so vidne teksture vtiskanja (dropstone) (Foto: N. Pretnar).

Slika 10: Plast proda nad laminiranimi sedimenti v profilu sonda 1 (Foto: A.Horvat).
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4.1.2 Sonda 9 (slika 11)

Slika 11: Litološki stolpec profila sonda 9 v izkopni jami na območju ČN Bled.
Sonda 9 leži v bazi izkopa gradbene jame, 15 m vzhodno od sonde 1 (slika 4). Globoka je
400 cm.
a) V bazi sonde (do višini 20 cm) smo naleteli na starejši peščeni prod. Poglabljanje
sonde in analiza proda v bazi sonde zaradi podtalnice ni bila mogoča.
b) Nad spodnjim prodom najdemo do višine 170 cm menjavanje do 2 cm debelih plasti
peska in mulja (slika 12) z vmesnimi do 20 cm debelimi plastmi debelozrnatega,
masivnega peska z redko izraženo navzkrižno plastovitostjo. Razmerje pesek : mulj pri
slednjih laminah je 70 : 30. Včasih so v zgornjih delih tanjših peščenih plasti opazne
sipinice (slika 13).
c) Zgornji kontakt peščeno-muljaste sekvence je erozijski (slika 14) s koritastim faciesom
proda s peščeno-meljastimi intraklasti („rip-up“ klasti).
d) Krovni prod v sondi 9 lahko koreliramo s krovnim prodom v sondi 1.
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Slika 12: Plasti peska in mulja (Foto: A. Horvat).

Slika 13: Sipinice na peščenih plasteh (Foto: A. Horvat).

Slika 14: Erozijski kontakt peščeno-muljastih plasti s prodom in rip-up klasti (črna
puščica) in prelom, označen z rdečo puščico (Foto: A. Horvat).
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4.1.3 Profil I (slika 15)

Slika 15: Litološki profil I v izkopni jami na območju ČN Bled.
Debelina profila I je 2,3 m (slika 15). Litološko zaporedje v profilu I sestavlja menjavanje
plasti proda, peska, melja in gline, vrhnje plasti pa predstavlja onkoidni drobir.
Spreminjanje velikosti zrn v profilu je jasno izraženo in postopno. Izločimo lahko
naslednje litološke člene:
a) Prod s peščenim vezivom svetlo rjave barve se pojavlja do višine 50 cm. Prodniki so
veliki od 1 do 5 cm, povprečno 2 cm, dobro sortirani in dobro zaobljeni, klasti se med
seboj dotikajo (clast-supported).
Granulometrične raziskave so pokazale, da do višine 20 cm najdemo srednjezrnat prod, ki
postopoma postaja vse bolj drobnozrnat.
Petrološko prodniki pripadajo apnencem in dolomitom. Dolomitnih klastov je 20 %
(tabela 2).
Tabela 2: Litološka sestava profila I , vzorec P1.
KAMNINA
apnenec
dolomit

MASA (g)
139
34

20

DELEŽ (%)
80.35
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b) Na produ leži 40 cm debela gradirana plast karbonatnega peska s kalcitnim vezivom z
normalno postopno zrnavostjo. Spodnjih 15 cm debeline je plast navzkrižno laminiranega
svetlo sivo rjavega peska s posameznimi prodniki, velikimi od 4 do 15 mm, povprečno 7
mm, zgoraj pa je 25 cm debelo horizontalno laminirana plast svetlo sivega peska, ki je v
zgornjem delu močno limonitizirana (slika 16).
Granulometrične raziskave so potrdile, da se do višine 80 cm pojavlja srednjezrnat pesek,
ki navzgor postopoma postaja vse bolj drobnozrnat.
c) Nad peskom leži 55 cm debela plast karbonatnega melja, ki je v spodnjem delu sive, v
zgornjem pa rjave barve. Vmes zasledimo do 5 cm debele vložke peska.
Granulometrične raziskave so pokazale, da na višini 95 cm zasledim zrna, ki ustrezajo
velikosti melja, na višini 125 cm pa se ponovno pojavi približno 10 cm debela plast
drobno do srednjezrnatega peska.
d) Nad karbonatnim meljem leži 5 cm debela plast bele karbonatne meljaste gline (slika
17). Ker najdemo v njej dokaj pogoste ostanke moluskov, smo jo poimenovali polžarica
oziroma jezerska kreda. Plast polžarice je na spodnji strani omejena z 2 cm debelo temno
sivo plastjo s povečano količino organske snovi (slika 18).
Granulometrične raziskave so potrdile, da se na višini 140 cm pojavi glina.
e) Nad polžarico leži z erozijskim kontaktom prod z vmesnimi onkoidi, ki dosega
debelino od 20 cm na levi in 35 cm na desni strani litološkega stolpca. Prod je negradiran
in slabo sortiran, zrna plavajo v drobnozrnati osnovi (matrix supported). Prevladujejo
apnenčevi prodniki, a se jim z velikim odsotkom (39 %) približajo onkoidi, manjši delež
(8 %) je piroklastičnih prodnikov in le 2% roženčevih (tabela 3). Premer onkoidov je od
1 do 5 cm, povprečno približno 2 cm.
Tabela 3: Litološka sestava profila I, vzorec P11.

KAMNINA

MASA (g)

DELEŽ (%)

apnenec

636

50.84

piroklastiti

106

8.47

onkoidi

485

38.77

roženec

24

1.92

f) Zgornjih 35 cm profila je plast onkoidnega proda, v katerem je fitohermna skorja.
Onkoidi so manjši od 1 cm (slika 19). Zgornjih 15 cm plasti je prepletene s humusom.
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c

b

Slika 16: Limonitiziran prehod med
členoma b in c v profilu I (foto: N.Pretnar).

Slika 17: Člen d - polžarica v profilu I
(foto: N.Pretnar).

Slika 18: 2 cm debela temno siva plast
s povečano količino organske snovi
pod plastjo polžarice (člen d) v
profilu I (foto: N.Pretnar).

Slika 19: Onkoidni horizont (člen f)
v profilu I (foto: N.Pretnar).
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4.1.4 Profil II (slika 20)

Slika 20: Litološki stolpec profila II v izkopni jami na območju ČN Bled.
Debelina profila II (slika 20) znaša 2,3 m. Litološko zaporedje v profilu sestavlja
menjavanje plasti proda, peska, melja in gline, vrhnje plasti predstavlja onkoidni drobir.
Izločimo lahko naslednje litološke člene:
a) V bazi profila leži do višine 25 cm prod s peščenim vezivom sive do svetlo rjave
barve. Prodniki so veliki od 3 do 30 mm, povprečno 10 mm in so večinoma apnenčevi,
medtem ko sem makroskopsko ocenila, da je peščenega, karbonatnega veziva približno
20%.
Granulometrične raziskave so mi pomagale določiti, da do višine 15 cm prevladuje
srednjezrnat prod, v manjšem odstotku se tu pojavljajo tudi zrna, ki po velikosti ustrezajo
srednje in drobnozrnatemu pesku. Petrološke analize prodnikov so pokazale, da so
prodniki samo apnenčevi, a sem sklepala, da je bil vzeti vzorec verjetno premajhen in ni
reprezentativen (tabela 4).
Tabela 4: Litološka sestava profila II, vzorec P1.

KAMNINA
apnenec

MASA (g)
220
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DELEŽ (%)
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b) Nad prodom leži 45 cm debelo zaporedje horizontalno laminiranega karbonatnega
peska (slika 21) z jasno izraženo postopno zrnavostjo. Glede na barvo lahko karbonatni
pesek razdelimo na 20 cm debelo spodnjo plast svetlo rjavega peska s posameznimi
prodniki, velikimi od 3 do 10 mm, povprečno 7 mm, in na 25 cm debelo zgornjo plast
svetlo sivega peska s prodniki, velikimi od 3 do 7 mm, povprečno 4 mm.
Granulometrične raziskave so mi pokazale, da na višini 30 do 50 cm, kjer je bil vzet
vzorec P3, z 90 % prevladuje srednjezrnat pesek.
c) Pesek navzgor postopno prehaja v 30 cm debelo plast sivega do rjavega karbonatnega
melja.
Granulometrične raziskave so pokazale, da se do višine 80 cm pojavlja melj.
d) Nad meljem leži 10 cm debela plast jezerske krede oziroma polžarice, kar so mi
potrdile tudi granulometrične analize. Plast polžarice je na spodnji strani omejena z 1 cm
debelo črno plastjo.
e) Nad polžarico leži 7 cm debela plast svetlo sivega peščenega karbonatnega melja.
Granulometrične analize so mi potrdile, da na višini približno 100 cm zasledim prevlado
zrn, ki ustrezajo velikosti melja.
f) Sledi 21 cm debela plast slabo sortiranega proda s peščeno osnovo, ki jo je približno 50
%. Prodniki so polzaobljeni, veliki od 1 do 7 cm, povprečno približno 1,5 cm.
Granulometrične analize so pokazale, da se na višini 110 cm pojavi velik odstotek zrn, ki
pripadajo drobno do debelozrnatemu produ.
Prevladujejo apnenčevi prodniki, 9 % je dolomitnih in 8 % piroklastičnih prodnikov, v
dveh odstotkih pa zasledimo tudi prodnike magmatskih kamnin (tabela 5).
Tabela 5: Litološka sestava profila II, vzorec P7.
KAMNINA
apnenec
dolomit
piroklastiti
magmatska kamnina

MASA (g)
591
69
57
12

DELEŽ (%)
81,07
9,47
7,81
1,65

g) Na vrhu profila leži 130 cm debel horizont lehnjakovih sedimentov. Zaporedje se
začenja z 10 cm debelim horizont onkoidnega drobirja s peščenim vezivom in
posameznimi, do 2 cm velikimi onkoidi. Nad njim leži 70 cm debel onkoidni horizont, v
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katerem lahko ločimo do 60 cm debelo fitohermno skorjo (slika 22). Onkoidi so veliki od
5 do 15 mm. Zgornjih 50 cm profila predstavlja humus z onkoidi, ki so veliki do 1 cm.

Slika 22: Fitohermna skorja v profilu II
(foto: N.Pretnar).

Slika 21: Horizontalno laminiran
karbonatni pesek (člen b) v profilu II,
melj (člen c) in polžarica (člen d)
(foto: N.Pretnar).
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4.1.5 Profil III (slika 23)

Slika 23: Litološki stolpec profila III v izkopni jami na območju ČN Bled.
Debelina profila III (slika 23) znaša 2,35 m. Litološko zaporedje v profilu III sestavlja
menjavanje plasti proda, peska, melja in gline, vrhnje plasti predstavljajo debritni
sedimenti in fitohermni lehnjak ter onkoidni drobir. Izločimo lahko naslednje litološke
člene:
a) Spodnjih 10 cm profila predstavlja dobro zaobljen in dobro sortiran srednjezrnat
svetlo rjav prod s približno 30 % karbontnega peščenega veziva (kar so mi potrdile tudi
granulometrične analize). Prevladujejo apnenčevi prodniki (94 %), ki so veliki od 5 do 40
mm, povprečno 15 mm, 6 % je piroklastičnih prodnikov (tabela 6).
Tabela 6: Litološka sestava profila III, vzorec P1.
KAMNINA
apnenec
piroklastiti

MASA (g)
829
49

DELEŽ (%)
94.42
5.58

b) Na produ leži postopno zrnat karbonaten meljasti pesek s posameznimi prodniki. Ti so
veliki od 2 do 8 mm, povprečno 5 mm. Plast peska zaradi erozije ni povsod enako debela.
V spodnjih 30 cm je plast svetlo rjave do oker barve. Zgornjih 5 cm je pesek horizontalno
laminiran. Lamine so limonitizirane, ponekod je opazno povijanje lamin (slika 24).
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c) Naslednjih 30 cm se pojavlja glinasti melj, ki ga prekinjajo številne limonitizirane
horizontalne lamine. Spodnjih 10 cm melja je rjave, zgornjih 20 cm pa zeleno sive barve.
Plast melja je na vrhu omejena z 1 cm debelo črno glinasto lamino (slika 25).
d) Sledi 12 cm debela plast polžarice (slika 26).
e) V naslednjih 15 cm se pojavlja glinasti melj sive barve.
f) Nad peščenim meljem sledi 60 cm debela, koritasto oblikovana plast slabo sortiranega
peščeno muljastega proda, ki vsebuje 40 % peščeno-muljasto osnove.
Granulometične analize so mi dale podoben rezultat: na višini 110 cm najdemo prod, ki
prevladuje s 60 %, vmesna zrna pripadajo debelo in srednjezrnatemu pesku in mulju.
Prodniki so veliki od 0,5 do 4 cm, povprečno približno 1,5 cm, z 61 % prevladujejo
apnenčevi, 18 % je dolomitnih, pojavljajo pa se tudi piroklastiti (19 %) in v majhen
deležu prodniki magmatskih kamnin (tabela 7).
Tabela 7: Litološka sestava profila III, vzorec P7.

KAMNINA
apnenec
dolomit
piroklastiti
magmatska kamnina (predornina)

MASA (g)
760
219
236
22

DELEŽ (%)
61.44
17.7
19.08
1.78

g) Na vrhu profila produ sledi 20 cm debel horizont onkoidnega drobirja s peščenim
vezivom, ki ga je približno 15 %, in posameznimi, do 2 cm velikimi, prodniki.
h) Naslednjih 40 cm predstavlja onkoidni prod, ki je na vrhu pomešan s humusom.
Onkoidi, ki so zelo zglajeni, so veliki od 5 do 15 mm, povprečno 1 cm. Med onkoidnim
drobirjem je fitohermna skorja.
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Slika 24: Limonitiziran prehod proda (člen a) v pesek (člen b) v profilu III (Foto: A.
Košir).

Slika 25: Pesek (člen b) v profilu III limonitizirano prehaja v melj (člen c) (Foto:
A.Horvat).

Slika 26: Plast polžarice (člen d) v profilu III, označena s puščico (Foto: A.Horvat).
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4.1.6 Profil IV (slika 27)

Slika 27: Litološki stolpec profila IV v izkopni jami na območju ČN Bled.
Debelina profila IV (slika 27) je 2,30 m. Litološko zaporedje v profilu IV sestavlja
menjavanje plasti proda, peska, melja in gline, vrhnje plasti predstavljajo debritni
sedimenti in onkoidni drobir. Izločimo lahko naslednje litološke člene:
a) V bazi profila leži do višine 10 cm prod s peščenim vezivom, ki je svetlo rjave barve.
Prevladujejo apnenčevi prodniki, veliki od 10 do 70 mm, povprečno 20 mm.
b) Sledi 15 cm debela plast drobnozrnatega sivega peska s karbonatnim vezivom, ki
postopno prehaja v 5 cm debelo plast srednjezrnatega peska sive barve. Naslednjih 50 cm
je debelozrnat pesek bele barve, v njem je izrazito vidna poševna laminacija (slika 28), ki
v spodnjih 30 cm vpada 195/25, višje pa 195/60. Lamine so močno limonitizirane.
Granulometrične analize so pokazale, da spodnji del profila IV na višini 10 cm pripada
drobnozrnatemu pesku, ki na višini 40 cm lepo preide v srednjezrnatega. Srednjezrnat
pesek najdemo do višine 80 cm.
c) Na pesku leži 30 cm debela plast sivega melja (slika 29).
d) Nad meljem leži 10 cm debela plast jezerske krede oziroma polžarice (slika 30), ki je
na spodnji in zgornji strani omejena z 1 cm debelo črno plastjo, bogato z organskimi rastlinskimi ostanki.
e) Sledi drobnozrnat pesek sive barve, ki se pojavi v 10 cm debeli plasti.
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f) Nad peskom leži 40 cm debela plast proda (slika 31), v katerega je vrezano korito.
Spodnjih 20 cm srednje sortiranega rjavega proda vsebuje približno 40 % peščeno
muljaste osnove, prodniki so veliki od 1 do 10 cm, povprečno 2 cm. Na vrhu je prod
zelenkaste barve dobro sortiran, v njem je lepo vidna vodoravna plastnatost (slika 32).
Peščeno-muljaste osnove je 30 %, prodniki so veliki od 0,5 do 6 cm, povprečno približno
1 cm.
Granulometrične analize so pokazale, da na višini 150 cm s 70 % prevladuje prod,
vmesna zrna so velikosti melja, 10 cm višje pa so vmesna zrna v velikosti peska.
Nad plastjo proda je 1 cm debela temna plast, bogata z organskimi ostanki (slika 31).
Petrološko prodniki v večini pripadajo apnencem, manj je piroklastitov. Dolomitnih
klastov je najmanj (tabela 8 in 9).
Tabela 8: Litološka sestava profila IV, vzorec P7.
KAMNINA
apnenec
dolomit
piroklastiti

MASA (g)
614
71
230

DELEŽ (%)
67.1
7.76
25.14

Tabela 9: Litološka sestava profila VI, vzorec P8.

KAMNINA

MASA (g)

DELEŽ (%)

apnenec

580

72.68

dolomit

78

9.78

piroklastiti

140

17.54

g) Sledi 60 cm debela plast onkoidnega drobirja s peščenim vezivom in posameznimi do
2 cm velikimi onkoidi.
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Slika 28: Poševna laminacija v pesku
(člen b) v profilu IV (Foto: N.Pretnar)

Slika 31: Nad prodom (člen f)
temna plast, bogata z organskimi rastlinskimi ostanki, kateri sledi
onkodina plast (člen g) v profilu
IV (Foto: N. Pretnar).
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Slika 29: Plast sivega melja (člen c) nad peskom (člen b) v profilu IV (Foto: N.Pretnar).

REDUKCIJSKA PLAST

POLŽARICA

REDUKCIJSKA PLAST

Slika 30: 10 cm debela plast polžarice (člen d) med plastema, bogatima z organsko
snovjo v profilu IV (Foto: N. Pretnar).

Slika 32: Vodoravna plastnatost v produ (člen f) v profilu IV (Foto: A. Horvat).
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4.1.7

Profil V (slika 33)

Slika 33: Litološki stolpec profila V v izkopni jami na območju ČN Bled.
V profilu V (slika 33) so plasti nagnjene in vpadajo. Debelina profila je 2,60 m. Litološko
zaporedje v profilu V sestavlja menjavanje plasti proda, peska, melja in gline, vrhnje
plasti predstavlja onkoidni drobir. Izločimo lahko naslednje litološke člene:
a) Prod s peščenim vezivom rjave barve se pojavlja do debeline 50 cm. Vanj je vrezano
korito, ki ga zapolnjujejo sedimenti mlajše sekvence peščenega proda (slika 36a in 36b).
V njem prevladujejo apnenčevi prodniki, veliki od 10 do 100 mm, povprečno od 40 do 50
mm (slika 34). 8 % je dolomitnih prodnikov (tabela 10).
Granulometrične analize so pokazale, da v spodnjem delu profila V do višine 50 cm s 44
% prevladuje debelozrnat prod z vmesnimi zrni srednje in drobnozrnatega proda, v
manjšem odstotku (14 %) pa se tu pojavijo tudi zrna v velikosti peska.
Tabela 10: Litološka sestava profila V, vzorec P1.

KAMNINA

MASA (g)

DELEŽ (%)

apnenec

2551

87.51

apnenec z roženci

123

4.22

dolomit

241

8.27
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b) Nad erozijsko površino sledi 10 cm debela plast debelozrnatega sivega peska s
karbonatnim vezivom, ki navzgor prehaja v 10 cm debelo plast drobnozrnatega peska
c) Nad peskom se pojavlja 1 cm debela limonitizirana lamina (slika 34), prek katere
pesek prehaja v 25 cm debelo plast melja sive barve (slika 35). Na vrhu je plast omejena
z 1 cm debelo temno lamino, bogato z organskimi ostanki, ki pa se v debelini 5 mm
pojavi tudi 15 cm nižje.
d) Sledi člen d, ki ga sestavlja srednjezrnat pesek debeline 5 cm.
e) Naslednjih 50 cm sledi peščeno-muljasti prod. Spodnjih 30 cm slabo sortiranega
rjavega proda zavzema približno 40 % peščeno muljaste osnove, prodniki so veliki od 1
do 8 cm, povprečno 2 cm. Zgornjih 20 cm je prod svetlejše barve in je srednje sortiran.
Peščeno-meljasta osnova zavzema približno 30 %, prodniki so veliki od 0,5 do 6 cm,
povprečno približno 1 cm.
Tudi granulometrične analize so pokazale, da se na višini 120 cm s 75 % spet pojavi
prod. 23 % zrn je v velikosti peska, 2 % pa melja. Prod z višino izgublja na zrnavosti, na
višini 140 cm ga je 44 % in je srednje do drobnozrnat, z 52 % pa na tej višini prevladuje
pesek. 2 % je tudi melja.
V velikem odstotku prodniki pripadajo apnencu, manjši delež je piroklastičnih prodnikov
(tabela 11).
Tabela 11: Litološka sestava profila V, vzorec P6.
KAMNINA
apnenec
piroklastiti

MASA (g)
1376
229

DELEŽ (%)
85,73
14,27

Tabela 12: Litološka sestava profila V, vzorec P7.
KAMNINA
apnenec
piroklastiti

MASA (g)
19
5

DELEŽ (%)
79.17
20.83

f) Nad plastjo proda je 120 cm debela plast onkoidnega drobirja s peščenim vezivom in
posameznimi do 2 cm velikimi onkoidi. Onkoidi so veliki približno 1 cm (slika 37).
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Slika 34: Prod (člen a) s peščenim vezivom
v profilu V in viden prehod limonitiziranega
peska (člen b) v melj (člen c), ki je omejen
s temno plastjo, bogato z organskimi ostanki
(Foto: N. Pretnar).
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člen
c

Slika 35: Sivi melj (člen c) s temno
lamino, bogato z organsko snovjo v
profilu V (Foto: N. Pretnar)

Slika 37: Onkoidni horizont v profilu V
(Foto: N. Pretnar).

a

Slika 36 a: Koritasta zgradba proda
(člen a) v profilu V (Foto: N.
Pretnar).

Slika 36 b: V profilu V je v prod (člen a)
vrezano korito, ki ga zapolnjuje mlajša
sekvenca peščenega proda (Foto: N.
Pretnar)
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4.2

DETAJLEN OPIS LEHNJAKOVEGA HORIZONTA

Zgornji del vseh profilov (I do V) na območju ČN Bled zaključuje pahljačasto telo
lehnjakovih sedimentov v obliki aluvialnega vršaja.
Petrografske analize so pokazale, da je lehnjak večinoma nastal z biološko
(cianobakterijsko) induciranim izločanjem CaCO3. V lehnjakovih sedimentih smo v
grobem ločili 6 faciesnih združb. Pojavljajo se kot presedimentirani alohtoni (klastični) in
avtohtoni faciesi (Košir et al., 2006).
Prevladujejo klastični faciesi, med katerimi ločimo:
- onkoidni lehnjak (s cilindričnih, subsferičnih in sferičnih onkoidov, praviloma
nepravilno in kompleksno laminiranih, velikih od 1 do 10 cm, v njihovih jedrih so cevasti
odlomki inkrustriranih rastlin, rastlinski drobir, lupine polžov, pizoidi in prodniki) (slika
38),
- fitoklastični lehnjak, zgrajen iz nepravilnih, slabo inkrustriranih rastlinskih ostankov
(slika 40),
- pizoidni lehnjak, sestavljen iz
drobnolaminiranih pizoidov (slika 41) in

milimetrskih

in

centimetrskih

sferičnih,

- mikrodetritični lehnjak oziroma karbonatni mulj (slika 42).
Klastični faciesni tip tvorijo neizrazito definirane plasti lečaste geometrije, debele od
nekaj cm do več dm. Znotraj plasti klastičnih lehnjakovih sedimentov se pojavljajo
posamezne avtohtone tvorbe dveh vrst:
- fitohermni framestone (slika 39), do 1 m velike strukture, ki so nastale z inkrustracijo
rastlin in situ (npr. šopov trave), katerih zgradba je pogosto ohranjena v jedru, votline pa
so zapolnjene z detritičnim lehnjakom (onkoidi, pizoidi, mikrit) in
- fitohermne stromatolitne tvorbe (fitohermni boundstone) centimetrskih do decimetrskih
dimenzij (slika 43 in 44) , ki so zgrajene iz skorjastih sparitov in/ali imajo laminirano
mikrobialitno zgradbo, v jedrih najdemo pogosto inkrustirane rastlinske šope (Košir et
al., 2006).
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Slika 38: Cilindrični in sferični onkoidi v
onkoidnem lehnjaku, najdeni na območju
ČN Bled (Foto: N. Pretnar).

Slika 39: Fitohermni framestone (Foto:
N. Pretnar).

Slika 40: Fitoklastični lehnjak (boundstone) (Foto: N. Pretnar).
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Slika 41: Pizoidni lehnjak na območju ČN Bled. Na fotografiji je jasno vidna kanalna
struktura onkoidnega sedimentnega telesa (Foto: A.Košir).

Slika 42: Mikrodetritični lehnjak (Foto: N. Pretnar).
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Slika 43: Fitohermni boundstone (Foto: A. Košir).

Slika 44: Fitohermni boundstone (Foto: A. Košir).
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4.3

STAROST

Laminirani kompleks sedimentov v spodnjem delu profila sonde 1 (slika 45) lahko glede
na preliminarne palinološke analize uvrstimo v pozni glacial. Plast, bogato z organskimi
in rastlinskimi ostanki, ki leži pod peščenim meljem in nad polžarico (slika 46) v
zgornjem delu profila III, pa lahko glede na palinološko združbo uvrstimo v holocen
(Verbič et al., 2006).
Holocensko starost potrjuje tudi radiokarbonska datacija oglja iz bazalnega dela
lehnjakovega vršaja na višini 180 cm v profilu IV. Kompleks lehnjakovih sedimentov je
mlajši od 8.380 ± 60 let p. s.. Kalibrirane vrednosti kažejo, da je začetek nastanka
lehnjakovih sedimentov mlajši od 7.560 do 7.320 pr.n.št.
Dosedanji pridobljeni podatki kažejo, da je kompleks kvartarnih sedimentov na območju
ČN Bled mlajše pleistocenske in holocenske starosti (Košir et al., 2006). Zaenkrat meje
pleistocen/holocen ne moremo natančno določiti in je arbitrarno postavljena na začetek
sedimentacije zadnjega cikla proda, ki se pojavlja v spodnjem delu profilov I do V in v
zgornjem delu sonde 1 in 9.

Slika 45: Laminirani kompleks sedimentov v spodnjem delu profila (Foto: N. Pretnar).

polžarica

Slika 46: Temna plast, bogata z organskimi in rastlinskimi snovmi v zgornjem delu
profila III, kjer so bili vzeti vzorci za 14C datacijo (Foto: N. Pretnar).
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5

DISKUSIJA

Glede na rezultate terenskih in laboratorijskih preiskav lahko geološki profil na območju
ČN Bled razdelimo na dva dela: spodnji, tektonsko deformirani in zgornji, tektonsko
nedeformirani del. Glede na določeno starost sedimentov lahko procese nastanka
sedimentnih zaporedij povežemo z glaciofluvilanim in aluvilanim sedimentacijskim
režimom ob deglaciaciji po koncu zadnjega glacialnega viška (slika 47).

Slika 47: Generalni stratigrafski stolpec in sedimentacijska okolja sedimentnega
zaporedja v izkopni jami ČN Bled (prirejeno po Horvat et al., 2005).
Spodnji del profila je sestavljen iz dveh različnih sedimentnih zaporedij, ki sta v
tektonskem kontaktu (slika 48). Izmerjeni vertikalni premik ob strmem reverznem
prelomu znaša 30–40 cm (Verbič et al., 2006). Točnega premika ne moremo ugotoviti,
saj sta litologiji v krovninskem in talninskem krilu različni, v slednjem pa manjka tudi
datacija sedimentov.
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Slika 48: Premik ob prelomu v spodnji sekvenci litološkega zaporedja na ČN Bled. T talnisko krilo; K - krovninsko krilo (Foto: T. Verbič).
V spodnjem delu smo ločili dve sekvenci, ki sta se odložili ob različnem času. Prod v
bazi talninskega krila starejše sekvence je po strukturi podoben krovninskemu produ v
bazi mlajše sekvence v zgornjem delu profila (slika 47).
V podlagi profila, katere debelina je 3,8 m, najdemo dobro sortiran, slabo imbriciran in
masiven prod s peščenim vezivom, ki smo ga interpretirali kot sediment rečnega korita
reke Save (slika 47). Navzgor mu sledi zaporedje sedimentov, ki ga sestavljajo do 2 cm
debele plasti peska in mulja in vmesne, do 20 cm debele plasti debelozrnatega
negradiranega peska, s ponekod vidno navzkrižno laminacijo. Na nekaterih tanjših
peščenih plasteh so opazne sipinice (slika 13). Razmerje pesek:mulj je 70:30. To
zaporedje interpretiramo kot poplavne (overbank) sedimente obrežno poplavne ravnine
(slika 47).
Nad temi sedimenti se pojavijo izrazito laminirane plasti melja in slabše laminirane plasti
masivne gline. Natančne debeline nismo mogli določiti. Preliminarne palinološke analize
v tem delu sekvence so določile poznoglacialno starost (slika 47). Poznoglacialne
laminirane sedimente krovninskega dela s teksturami vtiskanja klastov, ki predstavljajo
sedimente taljenja ledu, lahko označimo kot jezerske, povezane z ojezeritvami ob
umikanju ledu, ki je v času zadnjega glacialnega viška dosegel blejski kot. Sedimente v
talninskem delu lahko interpretiramo kot starejši cikel (predpoznoglacialni?)
glaciofluvialne oziroma fluvialne sekvence reke Save.
Zgornji del profila se začne z erozijsko površino in aluvialnim zaporedjem zmanjševanja
zrnavosti navzgor ('fining upward') (slika 49): prod, pesek, peščeni mulj do mulj in
muljasta glina, ki vsebuje veliko fosilnih ostankov moluskov.
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Slika 49: Aluvialno »finning upward« zaporedje v zgornjem delu profila na območju ČN
Bled (Foto: N.Pretnar).
Glede na sestavo prodnikov smo prod z intraklasti (rip-up klasti) interpretirali kot savski
sediment. Prod je dobro sortiran, rahlo imbriciran in negradiran, peščene osnove je od 20
do 30 %. Prodniki so okrogli do dobro zaobljeni in zavzemajo velikosti do 7 cm,
povprečno od 2 do 3 cm. V najvišjem delu je prod tektonsko deformiran (slika 14).
Zgornja površina prodnega nasipa pri profilu V močno povije in višje plasti se na to
površino naslanjajo oziroma se ob njej najverjetneje izklinjajo. Sklepala sem, da ta
površina predstavlja močnejši erozijski dogodek, kar je povzročilo nastanek depresije,
katera je bila kasneje tudi zapolnjena. V profilu V je lepo vidno v prod vrezano korito
(slika 36b), ki ga zapolnjuje mlajša sekvenca peščenega proda. Interpretirali smo ga kot
sediment rečnega korita.
Pesek nad prodom je debelozrnat, v njem je pogosta navzkrižna laminacija. Nad meljem,
ki ga pogosto prekinjajo limonitizirane lamine, leži plast bele karbonatne meljaste gline.
Ker so v njej dokaj pogosti ostanki moluskov, jo lahko poimenujemo polžarica oziroma
jezerska kreda. Nad polžarico je do 5 cm debela temna plast bogata z rastlinskimi ostanki,
kar kaže na zasipavanje limničnega okolja in prehod v močvirsko sedimentacijo (slika
47). Te sedimente smo interpretirali kot sedimente zapolnitve erozijskega kanala.
Nad polžarico se ponovno pojavi limonitizirani melj (slika 50), kikaže, da je bilo po
odložitvi polžarice oziroma organskega blata ozemlje še enkrat poplavljeno in te
poplavne sedimente so debriti erozijsko vrezali v svoja korita (slika 47). Organsko blato v
bazi lehnjakovih vršajev ponovno kaže na močvirska okolja pred odložitvijo lehnjakovih
plasti, kar je v skladu z interpretacijo lehjakovih faciesov.
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Slika 50: Plast polžarice in limonitiziran melj pod in nad njo (Foto: N.Pretnar).
Na aluvialnih sedimentih leži erozijsko sediment drobirskega toka (debrit), ki je bil
prinešen iz bližnje okolice. Sestavlja ga negradiran, slabo sortirani peščeno-muljasti prod
s pologlatimi do okroglimi prodniki, velikimi do 4 cm, povprečno 1,5 cm (slika 47).
Interpretiran je kot sediment zapolnitve erozijskega kanala.
Nad debritom ležijo plasti, bogate z organsko snovjo, ki je datirana v spodnji holocen.
Heterogeno zaporedje kvartarnih sedimentov na območju ČN Bled zaključujejo sekvenca
karbonatnih tvorb. Gre za poseben faciesni tip lehnjaka v obliki aluvialnega vršaja (slika
51), ki se razteza južno od sedla med Obročem in Kozarco prek celotnega ožjega
območja čistilne naprave do roba terase na površini, veliki približno 15.000 m2 (Košir et
al., 2006). Pahljačasto telo lehnjakovih sedimentov je sestavljeno iz kompleksa kanalov
ter diskontinuiranih plasti drobirja, lehnjaka in plasti muljasto-peščenega karbonatnega
sedimenta, med katerimi se pojavljajo fitohermne tvorbe. Struktura onkoidnih vršajnih
sedimentov, ki dosegajo debelino do 4 m je zelo raznolika, od slabo sortiranih peščenih
sekvenc do zelo dobro sortiranih debelozrnatih onkoidnih sekvenc brez osnove.

Slika 51: Onkolitni vršaj med Obročem in Kozarco (označen z rdečo). Rožasta diagrama
prikazujeta usmerjenost podolgovatih onkoidov v sondah (Horvat et al., 2005).
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Onkoidi, ki so glavni gradbeni element lehnjaka na lokaciji čistilne naprave Bled,
najpogosteje nastajajo v rečnih okoljih, pojavljajo pa se tudi v jezerskih in močvirskih
okoljih ter v povezavi z lokalnimi tvorbami lehnjaka na pobočjih dolin ob izvirih viseče
podzemne vode (slika 52). Geometrijo in faciesno zgradbo lehnjakovega vršaja najlažje
razložimo s fluviatilnim modelom lehnjaka (Paddley, 1990, 2003; Košir et al., 2006), za
katerega sta značilni prevlada klastičnih (onkoidno-pizoidnih) faciesov in splošna
zgradba aluvialnih vršajev (slika 52).
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Slika 52: Faciesni modeli lehnjakov (po Peddley, 1990, 2003)
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Lehnjak se na raziskovanem območju danes ne odlaga več in je popolnoma izoliran od
današnjega rečnega sistema Save in pritokov, v njegovem neposrednem zaledju pa tudi ni
aktivnih izvirov. Radikarbonska datacija oglja iz temne organske plasti na bazi
lehnjakovih sedimentov je pokazala starejšo holocensko starost, 8.380 ± 60 let p.s.
(7.560 do 7.320 p.n.št.). Kdaj je bilo nastajanje lehnjakovih tvorb prekinjeno, nismo
uspeli dognati. Glede na poznane podatke je bilo izločanje lehnjaka relativno kratkotrajno
in povezano s postglacialnim razvojem Blejskega jezera in njegovih iztokov.
Višina gladine Blejskega jezera je bila po koncu zadnjega glacialnega viška 21 m nad
sedanjo (Novak & Bavec, 2013). Voda iz jezera je sprva odtekala pod Stražo na kar lahko
sklepamo iz usmerjenosti daljše osi podolgovatih onkoidov. Na dveh lokalitetah so Košir
in sodelavci (2006) merili usmerjenost daljših osi podolgovatih onkoidov na 50 primerkih
(slika 51). Na vzhodnejši lokaciji kažejo meritve generalno smer transporta sever-jug,
medtem ko na zahodnejši lokaciji meritve kažejo na generalno smer transporta vzhodzahod. Ko se je Sava umaknila v dolino Save Bohinjke, se je odprl današnji izliv
Jezernice pri Mlinem in s tem je bilo omogočeno prelivanje vode med vzpetinama Obroč
in Kozarca in nastanek lehnjakovih sedimentov (slika 53). Nastajanje lehnjakovih
sedimentov je bilo prekinjeno, ko je vpadel nivo gladine Blejskega jezera.
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Slika 53: Model izliva Blejskega jezera v poznem glacialu in holocenu.
1 - prvotni iztok Blejskega jezera pod Stražo, 2 - iztok Blejskega jezera v času nastajanja
lehnjakov, 3 - današnji iztok Blejskega jezera po dolini Jezernice; * - nastanek
lehnjakovega vršaja (po Košir et.al., 2006).
Morebitni recentni faciesni analog holocenske karbonatne sedimentacije na območju ČN
Bled lahko opazujemo danes v mokrišču Brje pri Zasipu, kjer poteka recentna karbonatna
sedimentacija, kjer prevladujejo klastične oblike lehnjaka (Košir et al., 2006). Nepravilni
cianobakterijski onkoidi rastejo in situ v plitvih depresijah s stoječo ali počasi tekočo
vodo. Pizoidi nastajajo v prepletajočih kanalih s hitreje tekočo vodo. Fitohermne tvorbe
nastajajo ob šopih trave in kopučah mahov, medtem ko se mikrodetritični lehnjak odlaga
v (pol)zaprtih depresijah (slika 54).
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A

C

C
Slika 54: Karbonatna sedimentacija v mokrišču Brje pri Zasipu.
A-pizoidi; B-onkoidi; C-fitoherme; D-mikrodetritični lehnjak (po Košir et.al., 2006)
Glede na določeno starost sedimentov sem procese nastanka sedimentnih zaporedij
povezala z glaciofluvilanim in aluvilanim sedimentacijskim režimom ob deglaciaciji ob
koncu zadnjega glacialnega viška.
Pri interpretaciji sedimentov, odloženih v koritih, sem ugotovila, da je bilo pri nastanku
raziskovanega območja prisotnih več dogodkov (slika 55): odložitev masivnega savskega
proda v podlagi profila predstavlja 1. dogodek. Poznoglacialni laminirani sedimenti
krovninskega dela z "dropstone" teksturo, katera predstavlja sedimente taljenja ledu
oziroma 2. dogodek, so povezani z ojezeritvami ob umikanju ledu - 3. dogodek.
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Sedimenti v talninskem delu so interpretirani kot starejši cikel glaciofluvialne oziroma
fluvialne sekvence reke Save (sedimentacije savskega proda je 4. dogodek). Prišlo je do
erozije - 5. dogodek, kar je povzročilo nastanek depresije, katera je bila kasneje tudi
zapolnjena, najprej s tekočo vodo - 6. dogodek (sedimentacija zgornje sekvence
peščenega proda in aluvialno zaporedje peščenih, meljastih in glinasto meljastih
sedimentov) in kasneje tudi s stoječo vodo (jezerom) – 7. dogodek (odložijo se sedimenti
stoječih vod – polžarica, ki vsebuje veliko fosilnih ostankov moluskov, ki pa na koncu
preidejo v temno plast oziroma gyttja, 5 cm debelo organsko plast z rastlinskimi ostanki.
Limonitizirani melj kaže, da je bilo po odložitvi polžarice oziroma organskega blata
ozemlje še enkrat poplavljeno in te sedimente so debriti erozijsko vrezali v svoja korita
(sedimentacija neonkoidnih debritov predstavlja 8. dogodek). Na heterogeno zaporedje
kvartarnih sedimentov so se odložili onkoidni debriti v obliki aluvialnega vršaja - 9.
dogodek.

Slika 55: Skica dogodkov pri nastanku zgornjega dela profila v izkopni jami na območju
ČN Bled.
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ZAKLJUČEK

Namen diplomske naloge je sedimentološko opisati kvartarno zaporedje kamnin, določiti
sedimentacijska okolja in starost sedimentov ter izdelati faciesni model zaporedja
nastanka posameznih stratigrafskih členov na območju čistilne naprave Bled.
Starosti sedimentov so bile določene s pomočjo palinoloških analiz, za katere smo v
profilih v severozahodni steni izkopa za anaerobni usedalnik in v dveh sondah pobrali 26
vzorcev in analiz radioaktivnega ogljika, zanje pa smo pobrali 12 vzorcev sedimentov
različne granulometrije, v katerih se pojavljajo makroskopski rastlinski ostanki in delci
oglja. Laminirani kompleks sedimentov v spodnjem delu profila sonde 1 lahko, glede na
rezultate palinoloških analiz, uvrstimo v pozni glacial. Plast, bogato z organskimi in
rastlinskimi ostanki, ki leži pod peščenim meljem in nad polžarico v zgornjem delu
profila sonde 1, pa lahko glede na palinološke raziskave uvrstimo v holocen.
Holocensko starost potrjuje tudi radiokarbonska datacija oglja iz bazalnega dela
lehnjakovega vršaja. Kompleks lehnjakovih sedimentov je mlajši od 8.380 ± 60 let p. s..
Kalibrirane vrednosti kažejo, da je začetek nastanka lehnjakovih sedimentov mlajši od
7.560 do 7.320 pr.n.št.
Glede na določeno starost sedimentov lahko procese nastanka sedimentnih zaporedij
povežemo z glaciofluvilanim in aluvialnim sedimentacijskim režimom ob in po
deglaciaciji ob koncu zadnjega glacialnega viška.
V podlagi profila je masiven prod, ki smo ga interpretirali kot sedimente rečnega korita
reke Save. Navzgor mu sledi zaporedje plasti peska in mulja, ki smo ga določili kot
poplavne (overbank) sedimente obrežno poplavne ravnine.
Višje ležijo laminirane plasti melja in masivne gline, ki smo jih interpretirali kot jezerske
sedimente.
Zgornji del profila se začne z erozijsko površino, na kateri leži prod z intraklasti,
interpretiran kot sediment rečnega korita reke Save. Na produ leži sekvenca aluvialnega
zaporedje zmanjševanja zrnavosti navzgor ('fining upward succession'): pesek, ki mu
sledi limonitizirani melj, nad njem pa je plast bele karbonatne meljaste gline z ostanki
moluskov (polžarica oziroma jezerska kreda). Nad polžarico je organska plast, kar kaže
na zasipavanje limničnega okolja in prehod v močvirsko sedimentacijo.
Na aluvialnih sedimentih leži peščeno-muljasti prod, interpretiran kot sediment
drobirskega toka (debrit). Nad njim leži organska plast.
Zgornji del profila na območju ČN Bled zaključuje pahljačasto telo lehnjakovih vršajnih
usedlin, sestavljeno iz kompleksa kanalov ter diskontinuiranih plasti drobirja, lehnjaka in
plasti muljasto-peščenega karbonatnega sedimenta, med katerimi se pojavljajo fitohermne
tvorbe. Interpretiramo jih kot aluvialne vršajne sedimente.

52

Nina Pretnar: Kvartarni sedimenti na območju čistilne naprave Bled

Pojave detritičnega lehnjaka na lokaciji ČN Bled lahko uvrstimo med pomembne
geološke naravne vrednote, saj podobnih sedimentov niso našli nikjer drugje v Sloveniji,
kompleksi onkolitnih lehnjakovih tvorb v takem obsegu pa niso znani niti drugje v
Evropi. Morebitni recentni faciesni analog holocenske karbonatne sedimentacije na
območju ČN Bled lahko opazujemo danes v mokrišču Brje pri Zasipu, kjer poteka
recentna karbonatna sedimentacija, kjer prevladujejo klastične oblike lehnjaka.
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