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POVZETEK
Kvartarni sedimenti so na območju Slovenije zelo pogosti. Predvsem so to pobočni in rečni
sedimenti ter sedimenti, ki so jih za seboj pustili ledeniki. Snežnik predstavlja eno izmed
poledenelih območij v južnem delu Slovenije. V času zadnje glaciacije naj bi na Snežniku
obstajal manjši leden pokrov-ledenik, ki se je v razne smeri stekal proti nižjim delom in za
seboj pustil sedimente v obliki morenskih nasipov. Na Snežniški planoti tako najdemo
številne morenske nasipe, ki do sedaj še niso bili podrobno raziskani. V sklopu diplomske
naloge sem izvedla geološko kartiranje morenskega nasipa in njegove neposredne okolice ter
naredila sedimentološke raziskave tako matične kamnine kot tudi sedimentov nasipa.
Raziskave so obsegale določanje mikrofaciesov matične kamnine in sedimentov nasipa,
granulometrijsko analizo klastov, mikroskopsko analizo matične kamnine in klastov ter
analizo usmerjenosti klastov.
Sediment morenskega nasipa je nekonsolidiran, slabo sortiran grušč. Klasti so oglati do
polzaobljeni. Prevladujejo klasti v velikosti grušča (90–95,5%), sledi mu pesek (4,5–10%),
prisotna pa je tudi meljasta frakcija (0,80–1,30%) in posamezni klasti v velikosti balvana.
Grušč sestavljajo predvsem klasti mikritnih do mikrosparitnih apnencev. Nekatere izmed
apnencev najdemo v neposredni bližini nasipa, drugi pa bili po vsej verjetnosti
»pretransportirani« iz višjih delov, saj mikrofacialno niso povsem enaki okolni matični
kamnini. Kamnine vsebujejo podobno, vendar ne enako fosilno združbo, razlikujejo se pa tudi
po strukturi. Matično kamnino v bližini nasipa sestavljajo peloidni packstone in bioklastični
wackestone, medtem ko klaste morenskega nasipa sestavljajo poleg omenjenih mikrofaciesov
še bioklastični packstone in prav poseben mikrofacies packstone s favreinami.
Vsi mikrofaciesi vsebujejo plitvovodne bioklaste in mikrit do mikrosparit, zato sklepam, da so
se vse kamnine odlagale na plitvovodni Dinarski karbonatni platformi.
S pomočjo analize usmerjenosti klastov sem določila smer in tip transporta sedimenta. Po
Dowdeswellovem diagramu za določanje geneze sedimentov sem določila, da preiskani
sedimenti predstavljajo prave ledeniške sedimente – tile. Gre za nakopičene tile in drobir v
bazalnem delu.
Na podlagi usmerjenosti klastov ugotavljam, da je smer transporta potekala proti zahodu
oziroma natančneje proti severozahodu, kar dodatno potrjuje, da so se iz vrha Snežnika proti
zahodu stekale ledene mase. Ledenik se je iz Snežnika stekal preko raziskovanega območja
vse do Črnega dola, kjer so prav tako našli ostanke poledenitve. Šifrer (1959) je ta ledenik
poimenoval Črnodolski ledenik.

Ključne besede: Snežniška planota, kvartarni ledeniški sedimenti, morenski nasip,
usmerjenost klastov, Dinarska karbonatna platforma.
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ABSTRACT
Quaternary sediments are very frequent in the Slovenian area. These are mostly slope or river
sediments and sediments, which were left by glaciers. Snežnik presents one of the icy areas in
the southern part of Slovenia. During the last glaciation, there is supposed to be smaller icy
cover – a glacier on Snežnik, which flew together to the lower parts and left behind sediments
in the form of moraine deposit. Therefore, we can find numerous moraine deposits on the
Snežnik plateau, which have not been thoroughly researched. As a part of the diploma thesis,
I have done a geological mapping of a moraine deposit and its direct surrounding. I have also
done sedimentological research of the basement rock as well as the sediments of the dyke,
granulometric analysis, microscopic analysis of the basement rock and clasts as well as the
analysis of the clasts' orientation.
The sediment of the moraine deposit is unconsolidated, poorly sorted gravel. Clasts are
angular to half-rounded. Clasts in the size of gravel predominate (90–95.5%), followed by
sand (4.5–10%), there is also silt fraction present (0.80–1.30%), and individual clasts in the
size of boulder.
Gravel is composed mainly by clasts of micrite to microsparite limestones. Some of the
limestones can be found in the direct vicinity of the deposit, others were probably
»transported« from higher parts, and they are not the same as their surrounding basement
rock. The rocks include similar, although not the same fosil group, they differ in structure.
Basement rock near the dyke is composed of constructs peloidal packstone and bioclastic
wackestone, while clasts of moraine deposit consist of already mentioned microfacies,
bioclastic packstone and special microfacies packstone with favreinas. All microfacies include
shallow water bio clasts and micrit to microsparit; therefore, I assume that all the rocks were
deposit on shallow water Dinaric Carbonate Platform.
With the analysis of clasts, I have defined the direction and the type of the sediment transport.
For the genesis of the sediments, I have defined with Dowdeswell that the researched
sediments present the real glacier deposists – tiles. These are lodgement till and basal till.
The direction of clasts has shown that the direction of transport went to the west, more
accurately to north-west. This proves that glacier icy masses really flew from the top of
Snežnik to the west. The glacier from Snežnik went down over from the research area to Črni
dol, where ice age remains were also found. Šifrer (1959) named the glacier as Črni dol
Glacier.

Keywords: Snežnik plateau, Quaternary glacier sediments, moraine deposit, orientation of
clasts, Dinaric Carbonate Platform.
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RAZŠIRJENI POVZETEK
Kvartarni sedimenti so na območju Slovenije zelo pogosti. Predvsem so to pobočni in rečni
sedimenti ter sedimenti, ki so jih za seboj pustili ledeniki. Večina ledeniškega materiala se v
Sloveniji nahaja v Alpah, vendar so raziskovalci našli sledi poledenitve tudi v južnem delu
Slovenije, in sicer na Snežniku. V času zadnje glaciacije naj bi na Snežniku obstajal manjši
leden pokrov – ledenik, ki se je v razne smeri stekal proti nižjim delom in za seboj pustil
sedimente v obliki morenskih nasipov. Na Snežniški planoti tako najdemo številne morenske
nasipe, ki do sedaj še niso bili podrobno raziskani. Zaradi precej južne lege in oddaljenosti od
Alp so me predhodne raziskave (Šifrer, 1959, Trpin 2011, Žebre 2015), kjer naj bi tu res
obstajal ledenik, pritegnile k raziskovanju. Tako sem v sklopu diplomske naloge izvedla
najprej geološko kartiranje morenskega nasipa in njegove neposredne okolice ter naredila
sedimentološke raziskave tako matične kamnine kot tudi sedimentov nasipa.
Raziskave so obsegale določanje mikrofaciesov matične kamnine in sedimenta nasipa,
granulometrijsko analizo klastov, mikroskopsko analizo matične kamnine in klastov ter
analizo usmerjenosti klastov.
Raziskovano območje se nahaja ob cesti, pol kilometra od naselja Sviščaki proti mestu Ilirska
Bistrica. Leži na zahodni strani Velikega Snežnika v bližini vzpetine Udnik ter doline Črni
dol.
Najprej sem območje detajlno skartirala in popisala okoliško kamnino ter vzela vzorce za
mikroskopsko in granulometrijsko analizo. S kartiranjem sem omejila morenski nasip od
okoliške kamnine. V okolici morenskega nasipa ležijo temno sivi mikritni apnenci, ki so
ponekod prehajali v svetlejše mikrosparitne apnence. Mikritni apnenci so tipa wackestone in
vsebujejo predvsem plitvovodne bioklaste, medtem ko so mikrosparitni apnenci tipa
packstone in vsebuje predvsem peloide.
Granulometrijska analiza sedimentov morenskega nasipa je pokazala, da gre za
nekonsolidiran, slabo sortiran peščen grušč, s posameznimi klasti v velikosti balvana, v manj
kot enem odstotku pa se pojavlja tudi muljasta frakcija. Klasti morenskega nasipa so oglati do
polzaobljeni. Asimetričnost je pozitivna, sploščenost pa platikurtična.
Tudi grušč sestavljajo mikritni do mikrosparitni apnenci, le da sem pri grušču morenskega
nasipa določila večje število mikrofaciesov kot pri okolni matični kamnini. Poleg
bioklastičnega wackestona in peloidnega packstona ga sestavljajo še bioklastični packstone
ter packstone s favreinami. Slednji mikrofacies je prav poseben mikrofacies, saj vsebuje zelo
veliko število peloidov, ki se pojavljajo v različnih presekih. Bioklastični wackstone in
packstone vsebujeta zelo veliko število plitvovodnih bioklastov. Predvsem so to bentoške
foraminifere miliolide in tekstularije, lupine školjk, ostrakodov in drugih moluskov ter
iii

dazikladacejske alge. Kot vezivo se pojavlja mikrit. Peloidni packstone sestavljajo pretežno
blatni peloidi in intraklasti v mikrosparitu.
Glede na sestavo sklepam, da so se ti apnenci odlagali v plitvomorskem okolju Dinarske
karbonatne platforme. Sedimentacija je potekala na notranji strani platforme, najverjetneje v
zaprti šelfni laguni, ki se je občasno odprla in povezala z morjem.
Poleg kartiranja sem na terenu merila tudi smer in vpad daljših osi klastov grušča. Podatke,
pridobljene na terenu, sem nato obdelala s primernim računalniškim programom in tako sem
lahko določila smer in tip transporta sedimenta.
Po Dowdeswellovem diagramu za določanje geneze sedimentov sem določila, da gre za pravi
ledeniški sediment – tile. Točke na diagramu ležijo v območju nakopičenega tila ter drobirja v
bazalnem delu. Obe vrsti tila spadata med prave ledeniške sedimente, po genezi med orto tile.
Usmerjenost klastov kaže, da je smer transporta potekala proti zahodu oziroma natančneje
proti severozahodu. Sklepam, da so se ledene gmote res stekale iz Velikega Snežnika proti
zahodu preko raziskovalnega območja med Sviščaki in Ilirsko Bistrico ter še nekoliko naprej.
Šifrer (1959) je ta ledenik poimenoval Črnodolski ledenik, saj se je stekal vse do doline Črni
dol, kjer je bil prav tako evidentiran ledeniški material.
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1. UVOD
Obdobje kvartarja imenujemo zadnjo periodo Zemljine zgodovine, ki se je začela pred
2.588.000 leti in traja še danes. Delimo ga na dve epohi: pleistocen in holocen.
Kvartar je obdobje velikih klimatskih sprememb in poledenitev, zato ga pogosto imenujemo
kar ledena doba. V tem obdobju so se izmenjevala glacialna (hladna) in interglacialna
(toplejša) obdobja, ki so trajala nekaj 10.000 do 100.000 let. Razlog, zakaj je prišlo do
klimatskih sprememb in s tem do pleistocenskih cikličnih glaciacij, je v kombinaciji lege
kontinentov, sevanja Sonca, kroženja oceanov in sprememb v orbitalnih parametrih.
Najverjetneje pa je slednji razlog sprožitveni mehanizem prvih glacialnih obdobij. Prav
spremembe, ki so povezane s hladnimi obdobji, so povzročile nastajanje in kasneje razširjanje
ledenikov. Ledeniki so nastajali oziroma nastanejo tam, kjer akumulacija snega in ledu
presega njuno topljenje.
Poledenitev je v kvartarju dosegla tudi naše ozemlje. Ledeniki so pokrivali večji del Alp in
vzdolž alpskih dolin segali do predgorja. Ob vrhuncih pleistocenskih glacialov se je najnižja
snežna meja v slovenskih Alpah najverjetneje gibala okrog nadmorske višine 1400 m (Bavec,
2001) do 1500 m (Žlebnik, 1990), medtem ko je za primerjavo višina današnje snežne meje v
Zahodnih Julijskih Alpah ocenjena na približno 2800 m. n. v. (Messerli, 1980).
Poledenitve pa niso bile vezane samo na Alpe, ampak so segale na južnejša območja.
V zadnji dobi pleistocenske glaciacije, naj bi na Snežniku obstajal manjši ledeni pokrov, ki se
je v različne smeri stekal proti nižjim delom. Ta naj bi segal vse do nadmorske višine 900 m
(Šikić, 1972, po Bavec, 2009). O obstoju ledenika in ledeniškega materiala na tem področju je
pisalo malo avtorjev. Tudi raziskav v okolici Snežniške planote ni bilo prav veliko in je bilo
do konca druge svetovne vojne omejeno izključno le na alpski svet. Prvi, ki so pisali o
sledovih poledenitve, so bili Krebs (1924), Cumin (1927) ter ostali avtorji, najcelovitejše delo
o sledovih in obsegu poledenitve na Snežniku pa je objavil Šifrer (1959). Ugotovil je, da sta
na tem področju obstajala dva obsežna ledeniška platoja. En je prekrival planotasto površje,
južno od Snežnika ter odtekal proti jugu, vzhodu ter severovzhodu. Drugi pa je odtekal proti
zahodu preko Črne drage v Črni dol. Prav slednji je za seboj pustil material, katerega sem
proučevala v svoji diplomski nalogi. Namen mojega diplomskega dela je bil opraviti
sedimentološke analize domnevanega ledeniškega materiala, saj do sedaj te niso bile
opravljene. Žebretova (2015) je v svoji doktorski disertaciji opravila številne raziskave
pleistocenske poledenitve obalnega dela Dinarskega gorstva, ki so vključevale tudi Snežnik z
okolico, vendar so te zajemale izključno geomorfološke analize nasipov, medtem ko
sedimentološke analize niso bile izvedene.
V sklopu mojih raziskav sem na terenu detajlno skartirala morenski nasip in okolno matično
kamnino, vzela vzorce za nadaljnje analize ter opravila analizo usmerjenosti klastov.
1

Nato sem izvedla še granulometrijsko analizo sedimentov ter s mikroskopsko analizo določila
mikrofaciese matične kamnine in klastov morenskega nasipa. S pomočjo mikrofaciesov sem
potrdila, da mikrofaciesi okolne matične kamnine niso povsem enaki mikrofaciesom klastov
morenskega nasipa. Sklepam, da so bili klasti morenskega nasipa najverjetneje prineseni od
drugod.
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2. GEOGRAFSKA UMESTITEV OBMOČJA
Moje raziskovano območje se nahaja v JZ delu Slovenije, SV od Ilirske Bistrice, natančneje
18,5 km iz mesta Ilirska Bistrica proti kraju Sviščaki (Slika 1). Geografsko spada v Snežniško
planoto, katere najvišji vrh tvori Veliki Snežnik, visok 1796 m.
Snežniška planota na SZ preide v planoto Javorniki, na JV v Gorski kotar, na Z meji z
Zgornjo Pivko, na JZ z dolino reke Reke, na S in SV pa jo omejujejo Cerkniško in Loško
polje.
Nadmorska višina preučevanega območja znaša okrog 1200 m.
Območje je večinoma poraslo z gozdovi, najbližje naselje pa so Sviščaki.
Snežniška planota spada med najbolj namočene dele v Sloveniji. Letno pade do 3000 mm
padavin, na območju Gomanc pa tudi do 4000 mm letno. Največ padavin pade v hladni
polovici leta, predvsem novembra, decembra in januarja, najmanj pa poleti, julija in avgusta.
Večina zimskih padavin je v obliki snega, ki obleži v globljih vrtačah in kraških kotanjah do
poletja. Kljub veliki namočenosti je planota brez površinskih vod. Del padavin odteka proti
izvirom reke Reke, v Pivško kotlino, na Loško polje, del pa proti Čabranki, Kolpi in Riječini.
Zaradi nenaseljenosti je voda Bistrice, Podstenjška in Obrha primerna za vodno oskrbo.

Slika 1:A: Geografska lega raziskovanega območja v Sloveniji; B: Podrobnejša lega raziskav znotraj
Snežniške planote je označena z rdečim krogom (vir: Geopedia, 2016)
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3. GEOLOŠKA UMESTITEV OBMOČJA
3.1. STRUKTURNA UMESTITEV OBMOČJA
Snežniška planota spada v tektonsko enoto Dinaridov, in sicer v Zunanje Dinaride (Slika 2).
Zunanji Dinaridi se od Južnih Alp na severu ločijo z Južnoalpsko narivno mejo, od JadranskoApulijskega predgorja na zahodu pa z Zunanjedinarsko narivno mejo, ki jo predstavlja pas
naluskanih kamnin. Na vzhodnem delu prehajajo v prehodno cono med Notranjimi in
Zunanjimi Dinaridi. Zunanje Dinaride sestavlja več pokrovov, ki so bili v obdobju od
oligocena do miocena narinjeni od severovzhoda proti jugozahodu. Snežniška planota
strukturno gledano spada v Snežniški pokrov oziroma natančneje v Snežniško narivno grudo,
ki se nariva na Komensko narivno grudo.

Slika 2: Makrotektonska razčlenitev Slovenije (Placer, 2008); z rdečo točko je označen položaj mojih
raziskav
Legenda: 1. Jadransko-Apulijsko predgorje; 2. Sedimenti degradacije Jadransko-Dinarske karbonatne platforme: eocenski
fliš; 3. Dinaridi; 4. Zunanji Dinaridi; 5. Sedimenti degradacije Jadransko-Dinarske karbonatne platforme: zgornje kredni
karbonatni turbiditi, kredno-paleocenski in eocenski fliš; 6. Kredno-paleocenska scaglia: Trnovski pokrov (1 – Goriška Brda,
2 – Banjšice), Hrušiški pokrov (3 – Predjama, 4 – Kališče), 5 Kočevsko; 7. Paleozoik (karbon, perm); 8. T – Trnovski
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pokrov, H – čelo Hrušiškega pokrova, S – čelo Snežniške narivne grude; 9. STW – Tektonsko okno Strug; 10. Prehodno
območje med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi; 11. Notranji Dinaridi; 12. Južne Alpe; 13. Paleozoik (devon, karbon, perm);
14. STO – Slatenska tektonska krpa (»Slatenska plošča«), PTO – Ponikvanska tektonska krpa; 15. Slovenski bazen; 16.
Vzhodne Alpe; 17. Avstroalpinski pokrovi: metamorfne kamnine; 18. Avstroalpinski pokrovi: permotrias in karbonatni
sedimentni pokrov (Ziljske Alpe in Severne Karavanke); 19. Pluton tonalita/granodiorita (miocen), Pohorje; 20.
Železnokapelska magmatska cona: periadriatski intruziv tonalita (oligocen); 21. Železnokapelska magmatska cona: granit
(trias); 22. Panonski bazen in marginalni bazeni; 23. Jadranska mikroplošča: polne črte – neogenska zasnova, polne in
prekinjene črte – recentni obseg; 24. Prelomi: PAF – Periadriatski prelom; 25. KRF – Prelom Kungora – Raba, LAF –
Labotski prelom, VEF – Velenjski prelom, SOF – Šoštanjski prelom, LJF – Ljutomerski prelom, DOF – Donački prelom,
SAF – Savski prelom, MRF – Marijareški prelom, ZEF – Želimeljski prelom, IDF – Idrijski prelom, RVF – Ravenski in
Sovodenjski prelom, BRF – Borovniški in Ravniški prelom, PRF – Predjamski prelom, ZZL – lineament Zagreb–Zemplin;
26. Narivni in krovni prelomi v Dinaridih: PNTF – Palmanovski narivni prelom; 27. Narivni in krovno prelomi v Južnih
Alpah: SATB – Južnoalpska narivna meja, KKTF – Krnsko-Koblanski narivni prelom; 28. Severnokaravanški narivni prelom
v Vzhodnih Alpah; 29. Posavske gube: MS – Motniška sinklinala, TA – Trojanska antiklinala, LS – Laška sinklinala, LA –
Litijska antiklinala.

3.2. PALEOGEOGRAFSKA UMESTITEV OBMOČJA
Paleogeografsko je območje Slovenije v mezozoiku pripadalo pasivnemu kontinentalnemu
robu Jadransko-Apulijskega mikrokontinenta. Večino časa se je na Dinarski karbonatni
platformi, kamor spada raziskovano območje, vršila plitvovodna sedimentacija z občasnimi
emerzijskimi fazami. V zgodnji kredi je prišlo do kontinentalne kolizije Jadranske in
Evrazijske plošče. Kolizijski narivni sistem je počasi napredoval v smeri od severovzhoda
proti jugozahodu. Z njim se je sočasno premikal tudi predgorni bazen, kjer so se odlagale
flišne plasti.
Snežniško planoto tako gradijo plitvovodne karbonatne kamnine jurske in kredne starosti, ki
so se v mezozoiku odlagale na Dinarski karbonatni platformi. Te kamnine gradijo Snežniško
narivno grudo, ki se nariva na mlajše paleocenske karbonatne kamnine ter eocenski fliš.
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4. DOSEDANJE RAZISKAVE
Vse do konca zadnje svetovne vojne je bilo raziskovanje sledov ledenih dob omejeno
predvsem na slovenski alpski svet. S premaknitvijo državne meje z Javornikov in Snežnika na
zahod pa so visoke kraške planote od Trnovskega gozda do Snežnika vzbudile raziskovalcem
domnevo, da se je mogoče tam nabiral led.
Prvi, ki je opozoril na sledove manjših pobočnih ledenikov na območju Snežnika, je bil N.
Krebs (Krebs, 1924, po Šifrer 1959).
Tudi G. Cumin (Cumin, 1927, po Šifrer, 1959) je opozoril na dve majhni krnici na
jugovzhodni oziroma severni strani vrha Snežnika, nekako na višini 1600 m, za kateri je
menil, da sta sledi poledenitve. Za ravnico na Gomancah je menil, da je nastala s pomočjo
rečne erozije in kasnejšim nasipavanjem kraških voda. Meni, da so tu nastajala jezera kraške
narave, ki jo povezuje z nastalo glino in apniškim prodom.
Z najdbo moren okrog Gašparjevega hriba, ki se nahaja na vzhodni strani Snežnika, je na
ledenike v okolici Snežnika najbolj prepričal M. Pleničar (Pleničar, 1956, po Šifrer 1959)).
Menil je, da je hrib sestavljen iz grušča, ki je podoben ledeniškemu materialu. Bile naj bi tako
skale, premera 1 m, kot tudi veliko manjših obrušenih kosov apnenca in dolomitiziranega
apnenca ter vmes pojavljajočega peska. Domneval je, da naj bi bil led polzel v času würmske
ledene dobe.
Vsi dosedanji raziskovalci sledi ledenih dob na Snežniku so pustili bolj skromne podatke.
Resnejših raziskav se je nato lotil prav Šifrer (1959), ki jih opisujem spodaj.
Šifrer (Šifrer, 1959) je opisal številne morene v suhih dolinah, vrtačah in velikih dolinah,
kamor naj bi se stekal led z visokih planot. Te morene so po odložitvi doživele velike
spremembe. V njih so nastale vrtače, kar nam nakazuje lijakasta oblika le-teh z nerazgibanimi
pobočji od vrha morenskih hrbtov pa do dna. Lijakaste tvorbe se v morenski pokrajini kažejo
kot povsem tuj element. Drugi tak element so posamezni ugrezi v sipkem morenskem nasipu,
ki se prav tako pojavljajo na tem območju. Veliko sledov so žal uničile vode izpod
umikajočih se ledenikov, veliko pa je te pojave preoblikoval in pospešil tudi sneg, ki se
zadržuje prav v vrtačah in breznih. Večje množine morenskega gradiva so se v dobi umikanja
ledenikov kljub številnim procesom ohranile le tam, kjer so bile odložene v velikih nasipih.
Glavno zbirališče ledu so bile na tem območju predvsem planote južno od Snežnika, ki so s
svojimi 1400 m visokimi vrhovi segale že daleč nad ločnico večnega snega. S teh planot se je
led stekal proti nižjim predelom. Šifrer je na tem območju zabeležil tri večje in nekaj manjših
ledenikov. Eden večjih se je na jugu Snežnika stekal proti Padežnici in od tod po dolini na
Gomance na eno stran, na drugo stran pa se je ledenik stekal proti Kostranskemu dolcu in
Dugarišču. Drugi večji ledenik je deloval na zahodu oziroma severozahodu Snežnika,
katerega led se je pomikal proti Črnemu dolu, na severovzhodu Snežnika pa se je led stekal
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proti Praprotni dragi. Manjši ledeniki so se pomikali proti Grdi dragi, Medvedji glavi in
Mezelišču.

Slika 3: Pregledna karta Wurmskih ledenikov na Snežniku (Šifrer, 1959); 1 - površje nad ločnico
večnega snega, 2 - čelne morene, 3 - glavni ledeniški tokovi

Padežniški ledenik
Največji ledenik v Snežnikovi skupini je bil prav Padežniški ledenik, katerega so hranile
ledene mase z obsežnih planot južno od Snežnika. Stekale so se proti velikemu dolu
Padežnice in od tod čez nižji preval proti Klanski polici in dalje na Gomance. Eno zbirališče
ledu, ki je našel pot v Padežnico, je bilo na vzhodni strani med Snežnikom in Praprotnico, v
območju Grčovca in Sežanje, drugo pa na zahodu oziroma jugozahodu, ki je zajemalo
območje Zatrepa.
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Ledenik v Grdi dragi
Ta ledenik so hranili predvsem plazovi iz Malega Snežnika (1688 m) ter plazovi s strmih
pobočij Loma in Šakevca. Bil je manjšega obsega in naj bi se tu zadrževal v zadnji ledeni
dobi. Morensko gradivo tega ledenika najdemo na severni strani velikanske vrtače v Grdi
dragi, ki doseže v dnu višino 1092 m.
Na isti strani te vrtače najdemo tudi velik morenski nasip, v katerega se zareže avtomobilska
cesta in nam tako pokaže njegovo sestavo. Na drugi strani vrtače pa tega morenskega gradiva
ni možno opaziti. To nam pove, da je bil ledenik nad Grdo drago res manjšega obsega.

Slika 4: Pogled iz Grde drage proti Malemu Snežniku (Šifrer, 1959).

Črnodolski ledenik
Ledene gmote, ki so se stekale proti Črnemu dolu, so se v ledeni dobi zbirale na zahodni
oziroma natančneje na jugozahodni strani Snežnika. Poleg tega zbirališča ledu pa so okrepile
Črnodolski ledenik tudi ledene mase s planot, katerih vrhove gradijo Zatrep, Planinica in
Peščina.
V črnodolski dolini na morenskem nasipu stoji gozdarska koča. Prav gradnja je pripomogla k
odkritju morenskega gradiva. Več kot meter globoka jama, iz katere so kopali material za
zidavo, je razkrila sestavo morene. Za to, da je material zares ledeniškega izvora, poleg
morenske strukture, kažejo tudi zelo številni oraženci.
Poleg morenskega nasipa v Črnem dolu pa na ledeniški material opozarjajo tudi številni
morenski nasipi, ob katerih je speljana glavna cesta iz Okrogline na Sviščake in proti Grdi
dragi.
Ledenika nad Praprotno drago
O sledovih poledenitve nad Praprotno drago je pisal že Pleničar (1956), ki je okrog
Gašparjevega hriba našel grušč, podoben morenskemu materialu.
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Šifrer pa je z natančnimi ogledi ledeniških sledov pokazal, da sta proti Praprotni dragi poleg
ledenika nad Medvedjo glavo lezla dva ledenika, ki ju je ločil greben. Ta se je raztezal od
Snežnika proti Novi grajščini in Gašparjevemu hribu. Ledenik na severni strani grebena je bil
majhen, medtem ko je bil ledenik na južni strani omenjenega grebena veliko večji in je
glavnino ledu dobival z obsežnih planot v območju Grčovca in na Sežanjah. Našli so številne
morenske nasipe, od katerih so bočni bolje ohranjeni od čelnih. Visoki so od šest do osem,
ponekod deset metrov. Verjetno je ohranjenost čelnih moren slabša zaradi znatne strmine,
ponekod pa zaradi velikih količin vod ob zaustavljanju ledenika više v pobočju celo
odstranjena ali razkosana, tako da jih ni možno več rekonstruirati.
Sledove poledenitev na Snežniku je opisal tud Trpin (Trpin, 2011) v svoji zaključni
seminarski nalogi. Raziskal je območje, ki se nahaja na severni strani Snežnika. Območje se
strmo vzpenja nad zaselkom Leskova dolina proti vršnemu predelu Snežnika. Prav tako kot
Šifrer (Šifrer, 1959) je domneval, da se je v konti Pekel med würmsko poledenitvijo nabrala
večja količina ledu. Na dnu konte je našel večje količine gradiva talne morene in nekaj
morenskih nasipov ter potrdil svojo domnevo, da je v konto Pekel med pleistocensko
poledenitvijo res tekel led. Morensko gradivo je našel tudi višje v pobočju. Na podlagi
najdenih več morenskih nasipov in zaplat glaciogenega materiala, najverjetneje talnih moren,
je tako ugotovil obseg ledeniškega toka na severni strani Snežnika v smeri Leskove doline.
Sklepal je, da je tok, ki je polzel iz konte Pekel, dosegel približno dolžino med 500 m in 700
m.
Tudi Habič (Habič, 1998, po Žebre, 2015) je raziskoval sledove poledenitve na Snežniku.
Osredotočil se je na raziskave sledov poledenitve v okolici Mašuna, ki leži severozahodno od
vrha Snežnika. V kotanji med Strgarijo in Dedno goro, na jugovzhodnih obronkih Strgarije ter
na območju med Markovo cesto in Flajšerico je identificiral več grebenov moren. Ti so ležali
na nadmorskih višinah med 980 in 1040 m. Domneval je, da so to morensko gradivo odložili
lokalni mašunski ledeniki, kajti našel je večje število krnic na Dedni gori in Strgariji (Habič
1998, po Žebre 2015). Poleg sledov poledenitve v okolici Mašuna je Habič opisal tudi zaplate
moren na obodu Lomovih dolin, Vodene drage in Velike Padežnice ter na dnu Travnih
dolcev. Tako kot Šifrer (1959) tudi Habič (1998) ni našel sledov poledenitve na severnih
pobočjih Snežnika, sta pa oba identificirala grebene moren severno od Gašperjevega hriba in
na Mezelišču (Žebre 2015).
Najnovejša raziskava sledov poledenitve na Snežniku je bila narejena v okviru doktorske
disertacije geografinje Žebretove (2015). Na osnovi geomorfološke analize ledeniških oblik
so preučili geomorfne oblike na preučevanem območju ter rekonstruirali obseg poledenitve.
Ugotovili so, da se najnižje morene nahajajo na južni strani Snežnika, na območju Gomanc,
medtem ko je severna stran popolnoma brez sledov poledenitve.
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Osrednje območje Snežnika s kotanjama Medvedja draga in Velika Padežnica je razdeljeno
na dve planoti, kjer so na njunem dnu in pobočjih našli manjše umikalne morene. Severna
planota, ki je na severu omejena z grebenom Malega in Velikega Snežnika, je razčlenjena s
kraškimi kotanjami, v katerih se ponekod pojavljajo ledeniške akumulacije v obliki manjših
zaplat. Te so našli tudi v kotanji med Lomom in Peščino. Na južni planoti se pojavlja
ledeniška akumulacija na jugovzhodnem delu, na pregibih nad Andrinovo drago in Veliko
Padežnico, našli so jih tudi v kotanji Špelunka. Morene gradijo nekonsolidirani sedimenti, od
katerih je največ meljaste frakcije. Litološka sestava je raznovrstna, gre pa za apnence,
dolomitizirane apnence in dolomite.
Na severovzhodni strani Snežniške planote se ledeniške akumulacije pojavljajo severno in
vzhodno od Gašperjevega vrha. Prav na vzhodni strani se nahaja ena izmed največjih kraških
kotanj na Snežniku, ki ima vzhodna pobočja prekrita z morenskim gradivom. Ti morenski
grebeni so do 50 m visoki ter segajo skoraj do Praprotne drage, ko se 140 m nad njo
zaključijo. Pod njimi pa do dna Praprotne drage segajo predledeniški vršaji. Ledeniške
morene na vzhodni in severovzhodni strani Snežnika gradijo predvsem nekonsolidirani, z
osnovo podprti diamikti (Žebre, 2015), katerih osnova je meljasta in pogosto rdečkasta zaradi
dolgotrajnih pedogenetskih procesov. Litološka sestava klastov v teh sedimentih je
raznovrstna, od jurskih in krednih temnosivih apnencev, svetlosivih biomikritnih do
bisosparitnih apnencev, apnenci z miliolidami ter biopeloidni apnenci.
Tudi jugovzhodno od Snežnika se razprostirajo ledeniške akumulacije. Na vzhodu so bile
najdene na pregibu med Praprotno in Jelenjo drago, kjer segajo 80 m visoko nad pregib, na
jugovzhodni strani pa med Jelenjo drago in Klansko polico, kjer so grebeni do 10 m visoki.
Eno lepših lahko vidimo v kotanji Vala, kjer jo morene v celoti prekrivajo. Najobsežnejše in
najnižje ležeče ledeniške akumulacije na območju celotne Snežniške planote je ledenik
odložil na območju Gomanc, kjer segajo bočne morene do 70 m visoko nad dnom doline. Pod
njimi so nato odloženi glaciofluvialni sedimenti z dvema večjima vršajema. Te predledeniške
vršaje gradijo rahlo cementirani, s klasti podprti sedimenti. Litološka sestava klastov je
raznolika, predvsem pa prevladujejo temni apnenci. Meni, da to nakazuje predledeniško
okolje dveh ledenikov, s Snežnika in iz Gorskega kotarja, ki sta se združila na območju
Gomanc.
Na zahodni strani Snežnika so ledeniške akumulacije našli v kraški kotanji Grda draga, na
Sviščakih in v Črni dragi. Prav v slednji naj bi ledenik odtekal v Črni dol. Ledenik je bil tu
debel približno 40 m. Morene na zahodni strani Snežnika gradijo nekonsolidirani sedimenti,
od katerih je največ peščeno-muljaste frakcije. Litološka sestava je raznolika, seveda pa
prevladujejo apnenci.
Ledeniški pokrov na območju Snežnika je prekrival vsaj 40,6 km površja (Žebre, 2015).
Največja debelina ledu je bila na območju Medvedje drage in je znašala približno 270 m.
Bili sta dve akumulacijski območji ledu. Severno akumulacijsko območje se je nahajalo južno
od vrha Veliki Snežnik, od koder je odtekalo sedem odtočnih ledenikov. Trije so odtekali
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proti severu in se zaključili na pobočjih Praprotne drage, trije so odtekali proti vzhodu ter
eden proti jugu. Slednji je bil najdaljši in se ni hranil samo iz severnega pokrova, temveč tudi
iz južnega. Zaključil se je na Gomancah na nadmorski višini 920 m. Del severnega
ledeniškega pokrova je odtekal tudi proti zahodu, vendar dokazov, da bi led padal preko strme
reliefne stopnje v Grdo drago, niso našli.
Južno akumulacijsko območje je predstavljala planota Planinica. Od tod so ledene mase
odtekale proti zahodu preko Črne drage na Sviščake in proti Črnemu dolu. Drugi krak južnega
akumulacijskega območja pa je odtekal proti vzhodu v Veliko Padežnico in Medvedjo drago
ter preko strme reliefne stopnje na Gomance.

11

5. METODOLOGIJA DELA
Diplomsko delo je obsegalo terensko, laboratorijsko in kabinetno delo.

5.1. TERENSKE RAZISKAVE
V sklopu terenskega dela sem izvedla detajlno geološko kartiranje morenskega nasipa, ki je
potekalo po metodi sledenja geoloških mej in po metodi vseh golic. Kot osnovo sem
uporabila Temeljni topografski načrt, list TTN5 ILIRSKA BISTRICA D20-30, v merilu
1:5.000. Karta je bila prav tako izdelana v merilu 1:5.000. Pri kartiranju so bili vzeti tudi
vzorci kamnin za mikroskopske analize.
Poleg kartiranja sem na terenu izvajala meritve usmerjenosti daljših osi klastov in vzorčenje
za sejalne analize.

5.2. GRANULOMETRIJSKA ANALIZA
Na terenu sem na štirih lokacijah vzela po 11,5 kg sedimenta za suho sejanje. Vzorce sem
najprej posušila v pečici na 50 °C. Ko je bil sediment dovolj suh (običajno po 48 urah), sem
začela s sejanjem drobnejše frakcije. Pri sejanju sem uporabila sita, katerih odprtine sit
znašajo: 0,12 mm; 0,2 mm; 0,5 mm; 1 mm; 2 mm; 4 mm in 10 mm (Slika 5). Vsak presevek
sem nato stehtala in ga uvrstila v velikostne razrede po klasifikaciji Blot & Pye (2012). Za
tehtanje frakcije sem uporabila digitalno tehnico.
Za merjenje premerov klastov debelejše frakcije, katere premer klasta znaša več kot 10 mm,
pa sem uporabila kljunasto merilo. Merila sem najdaljšo od dveh krajših osi klasta. Tudi tu
sem klaste uvrstila v določene velikostne razrede po klasifikaciji Blot & Pye (2012) in vsako
frakcijo na koncu stehtala. Sejanje in tehtanje sem opravila v laboratoriju Oddelka za
geologijo, Naravoslovnotehniške fakultete. Rezultate meritev sem nato obdelala v programu
Gradistat in tako dobila statistične parametre (sortiranost, asimetričnost,…)

Slika 5: Oprema uporabljena za suho sejanje in tehtanje presevka; sita in digitalna tehtnica
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5.3. MIKROSKOPSKE ANALIZE KLASTOV
Iz 9 vzorcev kamnin sem izdelala petrografske zbruske (4 zbruske iz matične kamnine in 5
zbruskov iz tilov). Petrografske zbruske sem pregledala pod petrografskim mikroskopom
Nikon Eclipse E200 v presevni svetlobi. Kamnine sem določevala s pomočjo Dunhamove
(1962) in Folkove (1959) klasifikacije karbonatov. Sledilo je slikanje vzorcev pod
mikroskopom, kjer sem uporabila fotoaparat Nikon E.

5.4. ANALIZA USMERJENOSTI KLASTOV
Analiza usmerjenosti klastov lahko pomaga pri določevanju smeri in mehanizma transporta
ter procesov sedimentacije (Bavec, 2001). Na morenskem nasipu sem izbrala štiri lokacije,
kjer sem na vsaki opravila 50 meritev. Merila sem smer in vpad daljših osi klastov velikosti
od 3 cm do 15 cm, kjer je bilo razmerje med daljšo in krajšo osjo 3:2. Te meritve sem kasneje
uporabila za obdelavo podatkov v programu StereoNett. Rezultati meritev usmerjenosti
klastov so bili ocenjeni s pomočjo tridimenzionalne vektorske analize orientacij daljših osi
klastov (Mark, 1971). Metoda temelji na izračunu lastnih vektorjev in lastnih vrednosti
matrike A; Enačba 1 (Mark 1971, po Popit, 2016):

Enačba 1: Izračun lastnih vektorjev matrike A, po Mark (1971)

Matrika vsebuje vsoto vseh smeri, za skupino podatkov s pomočjo Jacobijeve transformacije.
Matriki A izračunamo lastne vrednosti V1, V2 in V3 ter lastne vektorje S1, S2 in S3.
Lastni vektorji matrike A predstavljajo smeri osi elipsoida, katerega oblika je definirana z
usmerjenostjo klastov. Lastni vektor V1 ima smer največje, lastni vektor V3 pa smer
najmanjše koncentracije smeri klastov.
Lastne vrednosti matrike A pa predstavljajo oziroma določajo stopnjo koncentracije usmeritev
v posameznih smereh. Lastna vrednost S1 je tako merilo prevladujoče koncentracije v smeri
V1, vrednost S3 pa predstavlja koncentracijo normalno na ravnino glavne usmeritve (po
Bavec, 2001).
13

6. REZULTATI
6.1. GEOLOŠKA KARTA IN OPIS KAMNIN V NEPOSREDNI OKOLICI
MORENSKEGA NASIPA
Kamnine v neposredni okolici morenskega nasipa sestavljajo sivi mikritni apnenci, ki
ponekod prehajajo v svetlejše sparitne oziroma (natančneje) mikrosparitne apnence.
Vpad plasti se na severni in južni strani morenskega nasipa razlikuje. Na severni strani plasti
vpadajo proti jugovzhodu s povprečnim naklonom okrog 30°, medtem ko plasti na drugi
strani morenskega nasipa vpadajo proti jugozahodu z naklonom okrog 40° (Slika 6). Na
določenih mestih je apnenec pretrt z manjšimi prelomi in razpokami, kar bi bil lahko vzrok za
različne vpade plasti.

Slika 6: Geološka karta z legendo
(koordinate točk: TOČKA 1: X:14°23'32,18''E Y:45°34'19,22''N; TOČKA 2: X:14°23'29,87''E Y:45°34'19,63''N;
TOČKA 3: X:14°23'23,84''E Y:45°34'22,48''N; TOČKA 4: X:14°23'28,74''E Y:45°34'25,20''N)
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Debelina plasti apnencev se od izdanka do izdanka razlikuje. Pojavljajo se tako tankoplastnati
apnenci, katerih debelina plasti meri okrog 7 cm, pa vse do debeloplastanih apnencev, katerih
debelina plasti znaša več kot 1 m (Slika 7).

Slika 7: Debeloplastnat mikrosparitni apnenec (foto: Novak, 2015)

Spodnja slika (Slika 8) prikazuje lidar posnetek mojega raziskovalnega območja. Na sliki se v
osrednjem delu lepo vidi dvignjene dele površja morenskega materiala.

Slika 8: Na lidar posnetku z rdečo barvo označeno moje raziskovalno območje
15

6.1.1. Mikrofacies matične kamnine
Na podlagi mikrofaciesnih analiz sem apnence razdelila v dve skupini: peloidni packstone in
bioklastični wackestone.
PELOIDNI PACKSTONE (vzorec 3 in 1B)
Sivi apnenci so tipa packstone. Velikost zrn je od 50 µm pa do 500 µm, njihova povprečna
velikost je okrog 300 µm. Zbruski vsebujejo 40 % veziva in 60 % zrn, v vzorcu 3 pa se delež
zrn poveča na 70 % in 30 % veziva. Zrna so podolgovata in dobro zaobljena. Sortiranost zrn
je slaba do srednje dobra. Med zrni prevladujejo ravni, vidimo pa tudi konveksno-konkavne
in točkaste kontakte.
Večino zrn v zbrusku predstavljajo alokemične komponente, med katerimi je največ peletov
(60 %–80 %) (Priloga 1, Slika a). V povprečju je njihova velikost 200 µm. Ostale alokemične
komponente predstavljajo bioklasti, kot so bentoške foraminifere (miliolide, tekstularije in
druge). Foraminifere imajo mikritne stene hišic, notranjost kamric pa zapolnjuje sparit
(Priloga 1, Slika b). V povprečju so velikosti okrog 300 µm. Ostali bioklasti so fragmenti alg,
ostrakodov ter ostalih molusk. Okrog 10 % alokemičnih komponent predstavljajo intraklasti.
Njihova povprečna velikost je 250 µm.
Vezivo predstavljata mikrit (v določenih primerih mikrit do mikrosparit) ter znotrajzrnski in
obzrnski sparitni cement. Ponekod sparitni cement zapolnjuje tudi pore in žile.
Na podlagi zgoraj omenjene sestave, kot so peloidi, mikritna do mikosparitna osnova ter
vsebnost bioklastov, sklepam, da so se ti apnenci usedali v plitvovodnem okolju notranje
platforme, kjer je zmerna cirkulacija vode. Sedimentacijsko okolje, v katerem se pojavlja, so
lahko kanali in peščene plitvine, nakopičene s plimskimi tokovi v plitvih lagunah in zalivih
(FZ 8).
Po standardnem mikrofaciesnem modelu (SMF) uvrščam te apnence v SMF 16 – nelaminiran
peloidni packstone. Za ta model je značilna peloidna združba v prisotnosti bentoških
foraminifer, ostrakodov in kalcisfer.
BIOKLASTIČNI WACKESTONE (vzorec 1C)
Apnenec je strukturnega tipa wackestone. Velikost zrn je od 70 µm do 500 µm, njihova
povprečna velikost je 400 µm. Vzorci vsebujejo 30 % zrn in 70 % veziva. Zrna so
podolgovata do srednje zaobljena. Zrna imajo ohranjeno primarno strukturo. Sortiranost zrn je
srednje dobra.
Največji delež zrn v zbrusku pripada alokemičnim komponentam, med katerimi je največ
bioklastov (80 %). Bioklaste predstavljajo predvsem školjčne lupine ter fragmenti ostalih
moluskov (Priloga 1, Slika c). Njihova povprečna velikost je 300 µm. Preostali bioklasti so
zastopani kot posamezne bentoške foraminifere. 20 % alokemičnih komponent predstavljajo
peleti. Ti imajo povprečno velikost 70 µm.
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Vezivo predstavljata mikrit in medzrnski sparitni cement, ki se v določenih zbruskih pojavlja
tudi v porah in žilah.
Glede na mikritno osnovo in vsebnost ter delež bioklastov sklepam, da so se ti apnenci
odlagali v plitvovodnem okolju na notranji strani platforme. Sedimentacija je najverjetneje
potekala v prezračeni laguni (FZ 7).
Po standardnem mikrofaciesnem modelu (SMF) bi te apnenece uvrstila v SMF-8- wackestone
s celimi fosili
6.1.2. Mikrofacies kamnin morenskega nasipa
Morenski nasip gradi sediment, katerega zrna so velikosti od 0,063 mm do 128 mm. Klasti so
oglati do polzaobljeni. Litološko pripadajo različnim apnencem. Predvsem so to mikritni
apnenci, redkeje mikrosparitni.
Spodnja slika (Slika 9) prikazuje sediment morenskega nasipa.

Slika 9: Sediment morenskega nasipa (Foto: Novak)

Strukturno sem apnence, ki gradijo klaste morenskega nasipa, razdelila v štiri skupine:
bioklastični wackstone, bioklastični packstone, peloidni packstone in packstone s favreinami.
BIOKLASTIČNI WACKESTONE (vzorec B1 in G3)
Apnenec je strukturnega tipa wackestone. Velikost zrn je od 40 µm do 500 µm, njihova
povprečna velikost je 350 µm. Vzorci vsebujejo 30 % zrn in 70 % veziva. Zrna so
podolgovata do dobro zaobljena, večina jih ima ohranjeno primarno strukturo. Sortiranost je
srednje dobra.
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Največji delež zrn pripada alokemičnim komponentam, od katerih je največ bioklastov (70 %
– 80 %). Bioklaste predstavljajo bentoške foraminifere (miliolide, tekstularije), alge ter lupine
školjk in ostalih molusk. Velikost foraminifer je od 100 µm do 500 µm, v povprečju okrog
200 µm. Njihove stene hišic so mikritne, notranjost kamric pa zapolnjuje sparitni cement
(Priloga 2, Slika a). Alge imajo povprečno velikost 400 µm. Spadajo pod dazikladacejske alge
(Priloga 2, Slika a). Velikost školjčnih lupin je od 70 µm do 300 µm. Poleg bioklastov se v
zbrusku kot alokemične komponente pojavljajo tudi peleti (Priloga 2, Slika b). Ti imajo
povprečno velikost okrog 90 µm.
Vezivo predstavljata mikritna osnova, sparitni cement pa se pojavi v žilah.
Apnence sestavlja mikritna osnova s plitvovodnimi bioklasti. Te sestavljajo predvsem lupine
školjk in polžev ter formainifere in alge. Glede na mikritno osnovo in manjši delež bioklastov
sklepam, da so se ti apnenci odlagali v plitvovodnem okolju na notranji strani platforme.
Sedimentacija je najverjetneje potekala v prezračeni laguni (FZ 7).
Po standardnem mikrofaciesnem modelu (SMF) bi te apnenece uvrstila v SMF-8-wackestone
s celimi fosili.

PELOIDNI PACKSTONE (vzorec G1)
Apnenec je strukturnega tipa packstone. Velikost zrn je 60 µm do 800 µm, njihova povprečna
velikost je 200 µm. Vzorci vsebujejo 60 % zrn in 40 % veziva. Zrna so podolgovata do
srednje zaobljena, večina jih je oglatih. Sortiranost je dobra. Med zrni prevladujejo ravni
kontakti, opazimo pa tudi točkaste in konveksno-konkavne kontakte, redkeje pa se pojavljajo
tudi posamezna lebdeča zrna.
Med zrni prevladujejo alokemične komponente, katerih največji delež zavzamejo peleti (60
%). Ti so povprečne velikosti 200 µm (Priloga 2, Slika d). Poleg peloidov so v zbrusku
prisotni tudi bioklasti (30 %). Te predstavljajo bentoške foraminifere (tekstularije, miliolide in
druge), ki imajo mikritne stene hišic in so povprečne velikosti 200 µm ter školjčne lupine. 10
% alokemičnih komponent v zbrusku zavzamejo intraklasti. Ti so povprečne velikosti 150
µm.
Vezivo predstavljata mikritna do mikrosparitna osnova ter obzrnski sparitni cement.
Na podlagi sestave apnencev, kot so peloidi (mikritna so mikosparitna osnove) ter bioklasti,
sklepam, da so se apnenci usedali v plitvovodnem okolju notranje platforme, kjer je zmerna
cirkulacija vode. Sedimentacijsko okolje, v katerem se pojavlja, so lahko kanali in peščene
plitvine nakopičene s plimskimi tokovi v plitvih lagunah in zalivih (FZ 8).
Po standardnem mikrofaciesnem modelu (SMF) uvrščam te apnence v SMF 16 – nelaminiran
peloidni packstone. Za ta model je značilna peloidna združba v prisotnosti bentoških
foraminifer, ostrakodov in kalcisfer.
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PACKSTONE S FAVREINAMI (vzorec G2)
Apnenec je strukturnega tipa packstone. Velikost zrn je 100 µm do 800 µm, njihova
povprečna velikost je 600 µm. Vzorci vsebujejo 60 % zrn in 40 % veziva. Zrna so dobro
zaobljena. Tudi sortiranost zrn je dobra. Med zrni prevladujejo ravni ter konkavno-konveksni
kontakti.
Med zrni prevladujejo alokemične komponente, katerih največji delež zavzamejo peloidi (80
%). Gre za peloide tipa favreina, ki so fekalnega izvora. V zbrusku se pojavljajo v različnih
presekih. Njihova povprečna velikost znaša 600 µm. Poleg peloidov so v zbrusku prisotni tudi
bioklasti. Ti so zastopani kot bentoške foraminifere. Foraminifere so v povprečju velike 100
µm. Imajo mikritne stene hišic, notranjost kamric pa zapolnjuje sparit.
Vezivo predstavlja mikritna osnova, okrog zrn pa se pojavlja tudi sparitni cement.
Apnenec je zelo podoben zgoraj opisanemu peloidnemu packstone, le da vsebuje večje število
peloidov in ti so fekalnega izvora. Gre za peloide tipa favreina. Sedimentacijsko okolje, v
katerem se pojavljajo, so lahko kanali in peščene plitvine, nakopičene s plimskimi tokovi v
plitvih lagunah in zalivih (FZ 8).
Po standardnem mikrofaciesnem modelu (SMF) uvrščam te apnence v SMF 16 – nelaminiran
peloidni packstone. Za ta model je značilna peloidna združba v prisotnosti bentoških
foraminifer, ostrakodov in kalcisfer.
BIOKLASTIČNI PACKSTONE (vzorec B2)
Apnenec je strukturnega tipa packstone. Velikost zrn je od 50 µm do 1000 µm, njihova
povprečna velikost je 300 µm. Zbrusek vsebuje 50 % zrn in 50 % veziva. Zrna so
podolgovata, zaobljena, predvsem pa imajo ohranjeno primarno obliko. Sortiranost je slaba.
Med zrni prevladujejo točkasti, ravni in konveksno-konkavni kontakti.
Večino zrn v zbrusku predstavljajo alokemične komponente, med katerimi je največ
bioklastov (70 %). Bioklaste predstavljajo alge, bentoške foraminifere ter lupine školjk
(Priloga 2, Slika d) in drugih molusk. Alge so povprečne velikosti 250 µm in spadajo med
dazikladacejske alge (Priloga 2, Slika c). Foraminifere so povprečne velikosti 100 µm in
imajo mikritne stene hišic. Poleg bioklastov se v zbrusku pojavljajo tudi intraklasti (10 %) ter
peloidi (20 %). Peloidi so podolgovati in dobro zaobljeni, njihova povprečna velikost pa
znaša 150 µm.
Vezivo predstavlja mikritna do mikrosparitna osnova ter obzrnski sparitni cement.
Tudi ti apnenci vsebujejo predvsem plitvovodne bioklaste, peloide, intraklaste, vezivo med
zrni pa gradi mikrosparit. Na podlagi osnove in bioklastov sklepam, da so se ti apnenci
odlagali v plitvovodnem okolju notranje platforme. Sedimentacijsko okolje, v katerem se
pojavlja, so kanali in peščene plitvine, nakopičene s plimskimi tokovi v plitvih lagunah in
zalivih (FZ 8) in v šelfnih lagunah z odprto cirkulacijo (FZ 7) na območju notranje rampe.
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Po standardnem mikrofaciesnem modelu (SMF) uvrščam te apnence v SMF 18-packstone s
številnimi bentoškimi foraminiferami in algami.

6.2. ANALIZA USMERJENOSTI KLASTOV
Na sliki 10 vidimo točke, ki prikazujejo usmerjenost merjenih klastov. Vsaki točki je
pripisana številka lokacije ter narisan vektor usmerjenosti. Iz danih vektorjev je razvidno, da
je usmerjenost klastov na dveh lokacijah enaka, medtem ko se na ostalih dveh razlikuje.
Usmerjenost klastov je na lokacijah 1 in 4 proti severozahodu, na lokaciji 2 proti jugovzhodu
in na lokaciji 3 proti jugozahodu.

Slika 10: Lokacije vzorčenih točk s pripadajočimi vektorji usmerjenosti

V programu Stereonet sem izrisala tudi rozetne diagrame. Rozetni diagrami služijo lažji
predstavi usmerjenosti klastov v prostoru. Izrisani so na podlagi podatkov o azimutu daljše osi
klastov (Slika 11).
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Slika 11: Rozetni diagrami za posamezno lokacijo

S slike 11 lahko razberemo, da je usmerjenost klastov včasih bolj, drugič manj očitno
izražena. Vrednosti, ki kažejo nasprotno smer glavnega vektorja, predstavljajo klaste, ki so
poravnani s smerjo toka, le da vpadajo v pobočje in ne z njimi.
Smer glavnega vektorja z lokacij 1 in 4 kaže proti severozahodu, vektor z lokacije 3 proti
jugozahodu in vektor z lokacije 4 proti jugovzhodu. Vse tri smeri glavnega vektorja, razen z
lokacije 2, mi nakazujejo smer proti zahodu oziroma natančneje jugozahodu/severozahodu.
Tako lahko sklepam, da se je v omenjene smeri res stekal del ledenika. Tudi številni avtorji, ki
so proučevali to območje, so mnenja, da so se s Snežnika proti zahodu stekale ledene gmote
vse do Črnega dola.
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V Tabeli 1 so predstavljeni lastni vektor V1 in lastne vrednosti S1, S2, S3 za posamezne
lokacije.
Lastni vektor V1 kaže v smeri največje koncentracije smeri klastov.
Lastne vrednosti S1, S2 in S3 pa določajo stopnjo koncentracije usmeritev v posameznih
smereh; S1 največjo stopnjo koncentracije, S3 pa najmanjšo stopnjo koncentracije.
Lastni vektor

LOKACIJA 1

LOKACIJA 2

LOKACIJA 3

LOKACIJA 4

V1

277°

171°

244°

300°

S1

0,8326

0,7966

0,8354

0,7501

S2

0,1121

0,1631

0,1065

0,1788

S3

0,0553

0,0973

0,0581

0,0711

Lastne
vrednosti

Tabela 1: Rezultati analize usmerjenosti klastov za posamezno lokacijo.

Lastne vrednosti sem nato vnesla v Dowdeswellow diagram S1/S3 (Dowdeswell, 1985) za
določanje geneze sedimentov (Slika 12).

Slika 12: Dowdeswellow diagram za določanje geneze sedimentov
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Iz Dowdeswellowega diagrama (Slika 12) vidimo, da vse preiskovane točke sodijo v območje
glacialnih sedimentov. Dve točki ležita v območju drobirja v bazalnem delu, ena točka pa leži
v območju nakopičenih tilov. Točka 2 nekoliko izstopa, saj leži zunaj območij za določanje
geneze sedimentov, zato je ne morem uvrstiti pod nobeno območje.

6.3. GRANULOMETRIJSKA ANALIZA
Analizo sem opravila na vzorcih štirih lokacij. V spodnji tabeli (Tabela 2) so prikazani
rezultati sejalne analize.

LOKACIJA

1

2

3

4

Prod
Pesek
Povprečna
vrednost
velikosti zrn
Sploščenost

89,8 %
10,2 %

93,2 %
6,8 %

95,4 %
4,5 %

94,7 %
5,3 %

44 mm

43 mm

24 mm

21 mm

Zelo
platikurtična
Pozitivna
asimetričnost
Slaba sortiranost

Zelo
platikurtična
Pozitivna
asimetričnost
Slaba sortiranost

Zelo
platikurtična
Pozitivna
asimetričnost
Slaba sortiranost

Zelo
platikurtična
Zelo Pozitivna
asimetričnost
Slaba sortiranost

Grob grušč

Grob grušč

Zelo grob grušč

Zelo grob grušč

Asimetričnost
Sortiranost
Velikostni
razred
(povprečna
vrednost)

Tabela 2: Rezultati granulometrijske analize.

Sortiranost sedimenta je na vseh lokacijah slaba.
Asimetričnost je v vseh štirih primerih pozitivna, kar pomeni, da prevladujejo bolj groba
oziroma večja zrna nad manjšimi. Krivulja porazdelitve je pomaknjena v levo.
Razmerje med prodom in peskom se na lokacijah spreminja, vendar povsod prevladujejo
klasti v velikosti grušča. Prisotna je bila tudi meljasta frakcija, katere je bilo, v primerjavi s
peskom in gruščem zelo malo (povprečno 0,80 %), ter posamezni klasti v velikosti balvana.
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Na spodnjih slikah (Slike 13, 14, 15 in 16) lahko vidimo umestitev rezultatov
granulometrijske analize na strukturno klasifikacijo za prod vsebujoče kamnine (Blott & Pye,
2012). Kot lahko razberemo, se vsi štirje vzorci uvrstijo v razred prod oziroma grušč.

Slika 13: Rezultati sejalne analize na trikotnem diagramu prod-pesek-mulj (Blott & Pye, 2012) za
lokacijo 1

Slika 14: Rezultati sejalne analize na trikotnem diagramu prod-pesek-mulj (Blott & Pye, 2012) za
lokacijo 2
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Slika 15: Rezultati sejalne analize na trikotnem diagramu prod-pesek-mulj (Blott & Pye, 2012) za
lokacijo 3

Slika 16: Rezultati sejalne analize na trikotnem diagramu prod-pesek-mulj (Blott & Pye, 2012) za
lokacijo 4
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7. DISKUSIJA
7.1. INTERPRETACIJA SEDIMENTACIJSKEGA OKOLJA MATIČNE
KAMNINE IN KLASTOV MORENSKEGA NASIPA
Apnenci, ki sem jih raziskovala v svoji diplomski nalogi, vsebujejo plitvovodne bioklaste kot
so: bentoške foraminifere (miliolide, tekstularije), lupine školjk, polžev in ostrakod, zelene
alge, briozoje. Poleg bioklastov se od zrn pojavljajo tudi peloidi in intraklasti. Osnova v
kamninah je predvsem mikritna, v določenih primerih se pojavlja mikrosparit.
Na podlagi strukture in fosilne združbe sem določila, da so se vsi ti apnenci odlagali v
plitvovodnem okolju na Dinarski karbonatni platformi. Sedimentacija apnencev je potekala na
notranji strani platforme v šelfnih lagunah z odprto cirkulacijo (FZ 7) ali v kanalih in peščenih
plitvinah, nakopičenih s plimskimi tokovi v plitvih lagunah in zalivih (FZ 8).

Slika 17: Sedimentacijska okolja raziskanih apnencev (Rožič, 2014, po Flugel, 2004)

Apnenci, ki sestavljajo klaste morenskega nasipa, vsebujejo veliko bolj pestre in večje število
mikrofaciesov kot okolna matična kamnina. Po tem sklepam, da so bili tili najverjetneje
prineseni od drugod in da ne gre le za »podore« okolne matične kamnine. Seveda pa bi bilo za
potrditev te trditve v prihodnje potrebno izdelati precej večje število zbruskov.

7.2. ANALIZA USMERJNOSTI KLASTOV
7.2.1. Smer transporta
S pomočjo analize usmerjenosti klastov na mojem preučevanem območju lahko sklepam
približno smer transporta sedimentov. Usmerjenost klastov sicer ni bila enotna na vseh štirih
lokacijah in mi ni pokazala istih smeri. Z lokacij 1 in 4 kaže usmerjenost klastov proti
severozahodu, z lokacije 2 proti jugovzhodu, z lokacije 3 pa proti jugozahodu. Ker mi dve
lokaciji ponudita iste podatke ter da je s tretje lokacije usmerjenost klastov tudi proti zahodu,
lahko sklepam, da je smer transporta sedimenta potekala proti severozahodu, z azimutom
okrog 290°. Odklone od glavne smeri na lokaciji 2 lahko pripišemo antropološkim posegom v
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naravo. Točka 2 leži v neposredni bližini glavne ceste Ilirska Bistrica-Sviščaki, katere gradnja
bi lahko vplivala na prvoten položaj klastov in s tem tudi na usmerjenost klastov.
7.2.2. Tip transporta
S pomočjo Dowdeswellowega diagrama (Slika 12) lahko določim tip transporta našega
sedimenta. Pozicija točk na diagramu pove, da je bil glavni transportni medij ledenik. Ena
točka leži v območju nakopičenega tila, dve točki pa ležita v območju drobirja v bazalnem
delu.
Nakopičen til je nastal v subglacialnem okolju – v okolju, ki je del glacialnega
sedimentacijskega okolja na meji med podlago in ledom v času aktivnega ledenika. Klasti so
se usedali zaradi drobljenja ob trenju med podlago in ledom.
Tudi bazalni til je nastal v subglacialnem okolju. Nastajal je v času stagnacije ledenika in
predstavlja najnižjo enoto v glacialni sekvenci.
Obe vrsti tila, nakopičeni til in drobir v bazalnem delu uvrščamo glede na način nastanka med
talni til ter ga z drugo besedo imenujemo orto-til.
Tudi slaba sortiranost sedimenta potrjuje, da gre za ledeniški material, saj je le-ta značilna
zanj.
Točka 2 tudi v tem primeru izstopa in leži izven genetsko značilnih območij.
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8. ZAKLJUČEK
Po opravljenih terenskih in laboratorijskih raziskavah sem prišla do naslednjih zaključkov:


Sedimentacija raziskanih karbonatnih kamnin je potekala na Dinarski karbonatni
platformi. Plasti apnencev so se usedale v plitvomorskem okolju na notranji strani
platforme, v prezračeni šelfni laguni ter v kanalih in peščenih plitvinah v plitvih
lagunah in zalivih.



Mikroskopska analiza vzorcev je pokazala mikrofacielne razlike med klasti
morenskega nasipa in vzorci iz okolne matične kamnine, kar nakazuje, da je bil
sediment pretransportiran iz višjih delov. Klasti morenskih zasipov imajo večji delež
mikrosparitne osnove, pa tudi fosilne združbe so podobne, vendar ne povsem enake.
Vsebujejo namreč večji delež bioklastov, predvsem dazikladacejskih alg. Tudi peloidi
niso enakega izvora. Pri matični kamnini prevladujejo blatni peleti, medtem ko se pri
tilih pojavljajo tudi peleti fekalnega izvora.



Preučevani kvartarni sedimenti morenskega nasipa so se odložili s pomočjo ledenika.
Ledenik je po umiku za seboj pustil sedimente v obliki nasipov. Te nasipe imenujemo
tudi morene, sam sediment pa til. Gre za nakopičene tile ter tile v bazalnem delu
ledenika. Obe vrsti tilov sta se odložili v subglacialnem okolju, po nastanku pa ju
uvrščamo med orto-tile.



Preiskovani ledeniški sediment je nekonsolidiran, slabo sortiran, klasti sedimenta so
oglati do polzaobljeni, kar je značilno za ledeniški material. Prevladujejo klasti
velikosti grušča, pojavlja pa se tudi pesek ter muljasta frakcija.



S pomočjo meritev usmerjenosti klastov lahko potrdim, da je bila glavna smer
transporta preučevanih sedimentov proti zahodu oziroma natančneje proti
severozahodu. Tako lahko povežem svoje rezultate analiz s predhodnimi sklepanji ter
raziskavami Žebretove (2015), ki meni, da naj bi se z Velikega Snežnika stekale
ledene gmote proti zahodu vse do Črnega dola.

.
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PRILOGE
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PRILOGA 1 – matična kamnina
a) PELOIDNI PACKSTONE
Slika vzorca 3, kjer so vidni številni peleti. Ti se dotikajo v ravnih, točkastih in konkavnokonveksnih kontaktih. Vezivo predstavlja mikrit-mikrosparit. V vzorcu je lepo viden tudi
obzrnski kalcitni cement.

b) PELODINI PACKSTONE
Slika vzorca 1B, kjer so prav tako vidni peleti, ki so slabše definirani. Peleti so v
mikrosparitni osnovi. Poleg peletov je na sliki vidna tudi bentoška miliolidna foraminifera.
Foraminifera ima mikritne stene hišice, notranjost kamric pa zapolnjuje sparitni cement.

c) BIOKLASTIČNI WACKESTONE
Slika vzorca 1C prikazuje lupine školjk in drugih moluskov v mikrtni osnovi. Mikrit na
določenih mestih prehaja v sparit. Poleg školjčnih lupinic so vidni tudi posamezni peleti, ki
prav tako plavajo v mikritni osnovi.

33

a)

b)

c)

34

PRILOGA 2 – klasti morenskega nasipa
a) BIOKLASTIČNI WACKESTONE
Slika vzorca B1 prikazuje na levi strani žile miliolidno foraminifero z mikritno steno,
notranjost kamric pa zapolnjuje sparitni cement. Na desni strani žile, zapolnjene s sparitnim
cementom, pa vidimo dazikladacejsko algo. Vezivo na sliki predstavlja mikrit.

b) BIOKLASTIČNI WACKESTONE
Na sliki vzorca G3 vidimo v mikritni osnovi lupine ostrakodov in školjk ter posamezne
pelete, ki so večinoma kroglaste oblike.

c) BIOKLASTIČNI PACKSTONE
Slika vzorca B2 prikazuje predvsem številne dazikladacejske alge v mikritni osnovi. Ponekod
so vidne cele, drugod pa samo delčki alg. Poleg alg so na sliki vidni tudi odlomki školjčnih
lupin ter foraminifere. Slednje imajo mikritno steno, notranjost pa zapolnjeno s sparitnim
cementom.

d) PELOIDNI PACKSTONE
Slika vzorca G1 prikazuje blatne peloide v mikrosparitni osnovi. Ob peloidih se ponekod
pojavlja obzrnski sparitni cement. Poleg peloidov so na sliki prisotne še bentoške foraminifere
z mikritnimi stenami ter intraklasti.

e) PACKSTONE S FAVREINAMI
Slika predstavlja vzorec G2, na katerem so lepo vidni številni preseki peletov tipa favreina.
Peleti so fekalnega izvora. Vezivo med peleti je mikrit, ponekod pa jih obdaja sparitni
obzrnski cement.
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