UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOLOGIJO

SEDIMENTOLOGIJA IN TEKTONSKA
STRUKTURA SREDNJEMIOCENSKIH PLASTI V
TUNJIŠKEM GRIČEVJU

DIPLOMSKO DELO

ANDREJ KRESEVIČ

LJUBLJANA, avgust 2016

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF GEOLOGY

SEDIMENTOLOGY AND TECTONIC
STRUCTURE OF MIDDLE MIOCENE BEDS IN
TUNJICE HILLS

DIPLOMA WORK

ANDREJ KRESEVIČ

LJUBLJANA, August 2016

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU
Število listov: 106
Število strani: 92
Število slik: 44
Število preglednic: 9
Število literaturnih virov: 40
Število prilog: 4

Študijski program: Geologija

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednik: doc. dr. Uroš Herlec
Mentor: doc. dr. Mirijam Vrabec
Somentor: izr. prof. dr. Marko Vrabec
Član: doc. dr. Luka Gale

Ljubljana, …………………..

Zahvala
Najprej se zahvaljujem mentorici doc. dr. Mirijam Vrabec in somentorju izr. prof. dr. Marku Vrabcu za vso
pomoč, potrpežljivost ter strokovno usmerjanje pri izdelavi diplomske naloge.
Tehničnima sodelovcama Emi Hrovatin in Miranu Udovču se zahvaljujem za izdelavo zbruskov.
Prav tako se zahvaljujem Roku Brajkoviču za pomoč in družbo pri kartiranju in mikroskopiranju, kot tudi
za vse odgovore ter nasvete.
Študijskim kolegicam in kolegom gre zahvala za nepozabne trenutke študijskih let in za pomoč pri študijskih
obveznostih.
Svojim domačim se iz srca zahvaljujem za potrpežljivost, podporo ter spodbudo.
In hvala Martini za družbo pri kartiranju, za prenašanje mojih dobrih in manj dobrih trenutkov ter za ideje
in misli ob pisanju diplomske naloge.

Hvala vsem!

Diplomsko delo je bilo izvedeno pod mentorstvom doc. dr. Mirijam Vrabec in
somentorstvom izr. prof. dr. Marka Vrabca.

Izjava

V skladu s 171. členom Statuta Univerze v Ljubljani z dne 23.6.1995, spodaj podpisani Andrej
Kresevič, rojen 26.4.1986 v Postojni, izjavljam, da sem avtor diplomskega dela z naslovom:
»Sedimentologija in tektonska struktura srednjemiocenskih plasti v Tunjiškem gričevju«.

V Ljubljani, 1.8.2016

Andrej Kresevič

Izvleček
Tunjiško gričevje leži zahodno od Kamnika in je zaradi bogate fosilne mikroflore in
mikrofavne, zanimive tektonike in stratigrafije predmet geoloških raziskav že od druge
polovice 19. stoletja. Zaporedje kamnin, ki gradijo gričevje, je debelo približno 1500 m,
njihova starost je miocenska in deloma oligocenska. Plasti terciarnih kamnin so nagubane v
sinklinalo z normalnim južnim in prevrnjenim severnim krilom.
V sklopu diplomskega dela sem raziskal in analiziral sedimentološke in petrografske
značilnosti Tunjiških miocenskih kamnin - Govške, Laške in Dolske formacije ter izdelal profil
sinklinalne gube. Območje sem kartiral in izdelal geološko karto ter na terenu posnel 12
sedimentoloških profilov. Tako iz profilov kot tudi med samim kartiranjem sem pobral
značilne vzorce najpogostejših različkov kamnin, ki sem jih nato mikroskopsko analiziral in jih
uvrstil v 9 mikrolitofaciesov: 1) rekristaliziran biomikrit s terigenimi zrni kremena, packstone;
2) rekristaliziran biomikrit s terigenimi zrni kremena, floatstone; 3) prodnato peščeni biosparit;
4) peščenjak z mikritno osnovo; 5) peščeni muljevec; 6) kremenov peščeni muljevec z
rastlinskimi ostanki; 7) kremenov muljasti peščenjak s kremenovo - sericitno epiosnovo; 8)
kremenov peščenjak; 9) konglomerat.
Analiziral sem izmerjene vpade plasti in določil vpad in smer osi gube. Podatki kažejo, da je os
gube subhorizontalna in rahlo tone proti zahodu v smeri 259° z naklonom 3°. Konstruiral sem
profil, ki prikazuje strukturo gube ter debeline Govških, Laških in Dolskih plasti. V južnem
krilu so plasti debelejše kot v severnem, vpadi plasti pa so položni do srednje strmi. Plasti so v
severnem krilu v inverzni legi in strmo vpadajo proti severu; ponekod so tudi vertikalne.
Struktura Tunjiške sinklinale je nastala zaradi krčenja prostora ob stiskajočem prevoju
desnozmičnega Savskega preloma.

Ključne besede: Tunjiško gričevje, Govška formacija, Laška formacija, sinklinala, inverzna
lega, miocen, Centralna Paratetida
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Abstract
Tunjice Hills are located west of the town of Kamnik, central Slovenia. Due to the rich fauna
and microflora, as well as the structural and stratigraphic importance of the area, Tunjice Hills
were being investigated since the second half of the 19th century.
Tertiary stratigraphic succession of the Tunjice Hills, which includes more than 1500 m of
various sedimentary rocks, is of Oligocene to mid-Miocene age, and paleogeographically
belongs to the Central Paratethys domain. Tertiary deposits form a syncline with normal
southern limb and an overturned northern limb.
I have explored and analysed sedimentary and petrographical characteristics of sedimentary
rocks of mid-Miocene Govce and Laško formations. I have mapped the area and logged 12
sections. I collected samples from the sections and outcrops which were then used for
microfacies studies. Nine different microfacies were described: 1) recrystallized biomicrite with
detrital quartz, packstone; 2) recrystallized biomicrite with detrital quartz, floatstone; 3) pebbly
sandy biosparite; 4) sandstone with micrite matrix; 5) sandy mudstone; 6) sandy quartz
mudstone with plant remnants; 7) muddy quartz sandstone with quartz-sericite epi-matrix; 8)
quartz sandstone; 9) conglomerate.
I analysed the geometry of the Tunjice syncline by analysing bedding attitudes and have
determined that the syncline axis is nearly horizontal with a plunges of 3 degrees towards the
west (dip azimuth of 259 degrees). I constructed a structural section in a N-S orientation
accross the mapped area which suggests that the formation thicknesses change from the
southern limb to the northern limb.
In the southern part of the Tunjice Hills the Govce, Laško and Dol formations are thicker
than in the north, and beds are gently dipping. In the northern part, bedding is steeply dipping
towards the north and is in overturned position, or is vertical in places. Shortening direction
implied from the bedding attitudes suggests that the Tunjice syncline was formed in dextral
transpression due to the right-lateral activity of the Sava strike-slip fault.
Key words: Tunjice Hills, Govce formation, Laško formation, syncline, inverse bedding,
miocene, Central Parathetis
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1 UVOD
Zaradi bogate fosilne mikroflore in mikrofavne, zanimive tektonike in stratigrafije, je
Tunjiško gričevje predmet geoloških raziskav že zelo dolgo. Prvi podatki namreč segajo v
drugo polovico 19. stoletja, v katerem so delovali številni raziskovalci. Prve bolj podrobne
analize je konec 19. stoletja opravil Teller (1884, 1898), v zadnjem času pa so pomembno
delo opravili predvsem Žalohar in Zevnik (2006), Žalohar in Hitij (2014), Vrabec (2000) ter
Vrabec in sod. (2014).
Tunjiško gričevje gradi več kot 1000 m debelo zaporedje terciarnih kamnin, ki so nagubane v
sinklinalo. Na relativno majhnem območju lahko opazujemo prerez preko celotne gube,
katere južno krilo blago do srednje strmo vpada proti severu, ter severno krilo, ki je v
prevrnjeni legi in vpada strmo; plasti so ponekod skoraj vertikalne in prav tako vpadajo proti
severu.
Podlaga terciarnim kamninam so mezozojske kamnine, na katerih so diskordantno odložene
oligocenske debelozrnate klastične kamnine, ki jih prekriva morska glina oziroma sivica. Nad
njo je ponovno diskordantno odložena Govška formacija, ki naj bi bila po dosedanjih
podatkih egerijske in eggenburgijske starosti. Njej sledi Laška formacija, odložena v badeniju,
zadnji in najmlajši pa so sarmatijski sedimenti, poimenovani tudi Dolska formacija.
Cilji diplomskega dela so bili: 1) izdelati geološko karto vzhodnega in osrednjega dela
Tunjiškega gričevja in med kartiranjem posneti sedimentološke profile na odsekih, ki so bili
na novo razgaljeni zaradi žledoloma leta 2014; 2) pobrati vzorce kamnin, jih analizirati z
optično mikroskopijo v presevni svetlobi, jih razvrstiti v skupine glede na mikrolitofacies in
določiti njihov stratigrafski položaj; 3) cilj naloge je bil tudi določiti smer in vpad osi Tunjiške
sinklinale ter konstruirati njen profil na podlagi dobljenih sedimentoloških, stratigrafskih in
strukturnih podatkov.
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2 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
Prve raziskave Tunjiškega gričevja segajo daleč nazaj v drugo polovico 19. stoletja. Prve
podatke so zabeležili Hauser (1847), Watzel (1850), Morlot (1850), Lipold (1857), Hauer
(1873), Fuchs (1875), Hilber (1881) ter slovenski raziskovalec Robič (1882). Opažanja
raziskovalcev se nanašajo na stratigrafijo in tektoniko ozemlja ter na bogato mikrofloro in
mikrofavno. Fauchs (1875) je ločil ˝soteške sklade˝ in kamnine, ki so nastale v prvi in drugi
mediteranski stopnji (v Kühnel, 1933).
Bolj podrobne raziskave terciarnih kamnin Tunjiškega gričevja je opravil Teller (1884, 1898).
Tako najnižji del terciarnih plasti tvori 100 m debela plast konglomerata, ki jo mestoma
prekriva morska glina, ki vsebuje ostrige. Na drugih mestih pa konglomerat prekriva
zelenkasto obarvan pesek. Po njegovem mnenju nad peski ležijo plasti peščenih laporovcev.
V vrhnjih delih so litotamnijski apnenci, najvišje pa najmlajše sarmatijske plasti, ki jih
sestavljajo peski in prodi. Ni pa mogel dokazati obstoja ˝soteških plasti˝. Teller je
predpostavljal tudi, da terciarne plasti Tunjiškega gričevja gradijo sinklinalno strukturo. Njena
os naj bi potekala v smeri vzhod – zahod, pri tem pa je severno krilo sinklinale v inverzni
legi.
O Tunjiškem gričevju je ponovno pisal Hilber (1909), ki je opisal novo vrsto polža
Pleurotomaria carniolica. Kasneje je Rakovec (1932) našel v terciarnih plasteh štiri nove vrste in
dve novi podvrsti moluskov.
Leta 1933 je podrobnejše stratigrafske in strukturne raziskave terciarnih kamnin Tuhinjske in
Laške sinklinale opravil Kühnel (1933). Ukvarjal se je predvsem z neogenskimi sedimenti, ki
naj bi se po njegovem mnenju odlagali brez prekinitve. Tudi on ni mogel določiti prisotnosti
˝soteških skladov˝, razmišljal pa je o tem, da so bili erodirani pred odložitvijo terciarnih
plasti.
Nadaljnje raziskave je opravil Geološki zavod v Ljubljani za izdelavo Osnovne geološke karte
SFRJ (list Ljubljana). Kartiranje je potekalo med leti 1969 in 1978. V tolmaču (Premru,
1983b) so opisana stratigrafska zaporedja terciarnih sedimentov v zahodnem delu Tuhinjske
sinklinale. Nad mezozojskimi kamninami je erozijsko diskordantno odložen bazalni
konglomerat, katerega debelina znaša od 20 do 150 m. Nad njim so ponovno erozijsko
diskordantno odložene miocenske plasti, razdeljene v spodnjemiocenske, helvetske,
tortonske in sarmatijske plasti.
Žalohar in Zevnik (1996) sta v sklopu raziskovalne naloge ˝Gibanje znanost mladini˝
(opravljene pod mentorstvom U. Herleca) med letoma 1993 in 1996 kartirala terciarne plasti
Tunjiškega gričevja. Natančno sta opisala stratigrafska zaporedja terciarnih sedimentov ter
tudi nekatere druge strukturne značilnosti območja. Poleg naštetega sta paleontološko
opredelila fosilno makrofavno, ki sta jo našla med kartiranjem.
3

Mirijam Vrabec (2000) je v svojem diplomskem delu opravila sedimentno – petrološko
analizo kamnin Govške formacije v profilu vzdolž potoka Doblič ter izrisala detajlni profil.
Na podlagi rezultatov raziskav je interpretirala značaj sedimentacijskega okolja in izvornega
področja nastanka Govških plasti.
Leto kasneje je strukturni nastanek Tunjiške sinklinale razložil Marko Vrabec (2001) v svoji
doktorski disertaciji. Po njegovem mnenju nastanek gube najbolje pojasnjujejo modeli
gubanja zaradi dviganja zaledja ob strmem reverznem prelomu.
Rojnik (2015) je v svojem diplomskem delu opravil sedimentološko – petrološko analizo
klastičnih kamnin Laške formacije v profilu Doblič.
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3 GEOLOŠKA UMESTITEV
3.1 Geografska lega območja
Tunjiško gričevje se nahaja približno 30 km severno od Ljubljane in je v neposredni bližini
oziroma nekoliko zahodno od Kamnika, zavzema pa približno 30 km2 (Slika 1). Na vzhodu
bi ga lahko omejili z reko Kamniško Bistrico, na jugovzhodu z ravnino Kamniško –
Bistriškega polja, na jugu s Komendo in Križem, na zahodu z rečico Pšata, na severu pa z
linijo čez Šentjurško goro in Apnom. Gričevje je razgibano, razpon njegove nadmorske
višine znaša od okoli 370 m nad morjem pa do 530 m nadmorske višine. Zaradi pretežno
nepropustne geološke podlage je tudi precej vodnato. Po njem teče kar nekaj potokov s
pritoki. Večja in bolj znana sta Tunjščica in potok Doblič.
Območje je gozdnato, poraščeno z iglavci in listavci, vmes pa so umeščene večje in manjše
vasi, ob katerih so obdelane kmetijske površine. Največje naselje so Tunjice, nekaj manjših
vasi pa Viševca, Vrhovje, Stolnik in Laniše. Tunjiško gričevje je znano po 250 let stari cerkvi
svete Ane. V geološkem smislu pa po raznovrstni združbi fosilne flore in favne, iz katere
izstopata edinstvena morska konjička: Hippocampus sarmaticus in Hippocampus slovenicus (Žalohar
in Hitij, 2014) ter po verjetno enem najbolje ohranjenih zaporedij sedimentov Centralne
Paratetide.
S
↑

Slika 1: Geografski položaj raziskovanega območja Tunjiškega gričevja (Google earth, 2016); v spodnjem levem kotu
je za boljšo preglednost z rdečim pravokotnikom označeno nahajanje kartiranega ozemlja v Sloveniji.
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3.2 Litostratigrafska zgradba Tunjiškega gričevja
V tem poglavju predstavljam litološke in stratigrafske značilnosti na območju Tunjiškega
gričevja. Večino podatkov sem povzel po avtorjih Žalohar in Zevnik (1996), Vrabec (2000)
ter Vrabec (2001). Poenostavljen litostratigrafski stolpec je predstavljen na Sliki 2.
Podlaga terciarnih kamnin Tunjiškega gričevja so mezozojske kamnine, predvsem kredni fliši
ter srednjetriasni drobnozrnati peščenjaki in skrilavi glinavci. Na jugovzhodnem delu
območja pri vasi Podgorje in v Kamniku pri Zapricah pa izdanja tudi zgornjetriasni apnenec.
Na starejše predterciarne kamnine so erozijsko diskordantno odloženi oligocenski sedimenti.
V spodnjem delu se začnejo z bazalnim konglomeratom, ki ga Žalohar in Zevnik (1996)
poimenujeta Prapretčiška formacija. Makroskopsko je konglomerat precej podoben
oligocenskemu škofjeloškemu konglomeratu. Nad konglomeratom so odložene plasti
sivkaste gline, ki vsebuje veliko ostankov ostrig vrste Ostrea fimbriata Grateloup in polžev iz
rodu Turritella. Glini navzgor ponovno sledi konglomerat, v katerem so prisotni prodniki
tako predterciarnih kot tudi oligocenskih kamnin. Konglomerat prekrivajo apnenčevi
peščenjaki, le-temu pa sledi siva glina v debelini od 80 do 100 m. V vrhnjem delu glinastega
horizonta se pojavijo peščenjaki in konglomerati. V bližini Podgorja izdanjajo tudi
oligocenski koralni apnenci. Facies oligocenskih plasti kaže na prehod iz sladkovodnega v
brakično in nato morsko okolje, njihova skupna debelina pa znaša približno 280 metrov in ni
povsod enaka, kar gre pripisati paleoreliefu predterciarne podlage ter tektoniki (Žalohar in
Zevnik, 1996).
Nad oligocenskimi plastmi leži diskordantno odložena Govška formacija (Kuščer, 1967).
Debelina formacije znaša od 350 do 450 m. Sedimentacija je potekala v spodnjem miocenu,
bolj natančno v egeriju in eggenburgiju (Jelen in sod., 1992). Formacija vsebuje v spodnjem
delu glino z vložki peskov in peščenjakov, nadaljuje se z debelozrnatimi do drobnozrnatimi
peščenjaki ter laporovci in glinavci zelenkaste barve. Na njih se je odložil konglomerat, ki ima
proti vrhu vse več peščene komponente in tako tudi preide v peščenjak. V spodnjem delu
Govške formacije je bila ugotovljena prisotnost vulkanske dejavnosti v sedimentacijskem
zaledju, Govška formacija pa naj bi se odlagala v priobalnem morskem okolju (Vrabec,
2000).
Govški formaciji v stratigrafskem zaporedju sledi Laška formacija (Kuščer, 1967), ki se je
odlagala ob koncu spodnjega badenija oziroma med spodnjim in srednjim badenijem (Jelen
in sod., 1992). Meja z Govško formacijo je verjetno diskordantna. Debelina Laške formacije
je ocenjena na 300 do 400 m. Spodnji in srednji del gradi značilni laški laporovec sive do
rjave barve, ki je tankoplastnat in horizontalno laminiran. Plasti laporovca vsebujejo številno
badenijsko foraminiferno mikrofavno (Premru, 1983b). Navzgor laporovec prehaja v
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peščenjak, na vrhu formacije pa je odložena laporasta glina, ki že predstavlja prehod v
sarmatijske plasti.
Najmlajša litostratigrafska enota v Tunjiškem gričevju je Dolska formacija, ki je poimenovana
v skladu s Placerjem (1999). Dolsko formacijo zastopa v spodnjem delu glina, ki je navzgor
vedno bolj peščena in predstavlja prehod iz badenija v sarmatij. Temu sledi horizont
apnenčevih peščenjakov, v katerem je veliko polžev in školjk iz rodu Cerithium. Nad njimi so
odloženi peski, peščenjaki in konglomerati. Debelina plasti Dolske formacije je v razponu od
300 do 450 m.
V južnem delu Tunjiškega gričevja najdemo tudi ostanke pleistocenskih teras, ki so po
mnenju Šifrerja (1961) iz zadnje poledenitvene faze.
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Slika 2: Poenostavljen litostratigrafski stolpec terciarnih kamnin Tunjiškega gričevja (Vrabec in sod., 2014).

3.3 Struktura območja
Terciarne kamnine Tunjiškega gričevja so nagubane v sinklinalno gubo z imenom Tunjiška
sinklinala. Predhodno so raziskovalci šteli Tunjiško sinklinalo za zahodno nadaljevanje
Tuhinjske sinklinale (npr. Premru, 1983b), vendar pa verjetno bolj v smislu enotnega
sedimentacijskega prostora (Slika 3). Tunjiška sinklinala je s prelomi očitno ločena od
sinklinalnih struktur, ki ležijo vzhodneje v Tuhinjski dolini (Vrabec, 2001). V širšem pogledu
pa Tunjiška sinklinala pripada neogenski strukturi Posavskih gub.
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Slika 3: Izsek iz Osnovne geološke karte SFRJ 1:100000, list Ljubljana. Z rumeno barvo so označene miocenske
kamnine Tunjiške in Tuhinjske sinklinale (Premru, 1983a).

Severno krilo Tunjiške sinklinale je subvertikalno in večinoma prevrnjeno, medtem ko južno
krilo blago vpada proti severu (Slika 4). Miocenske plasti v zahodnem in osrednjem delu
severnega krila vpadajo med 85° in 75° proti N do NNW. Bolj južno, blizu vasi Tunjiška
mlaka, pa miocenske plasti visijo 60° proti N (Žalohar in Zevnik, 1996). Južno krilo je v
normalni legi, vpad plasti pa znaša v povprečju okoli 20°. Struktura oligocenskih plasti je bolj
nejasna in kompleksna, saj izdanjajo le v severnem krilu gube. V južnem krilu je podatkov
malo, saj je oligocen viden le na majhnem izdanku blizu vasi Križ (Žalohar in Zevnik, 1996).

Slika 4: Klasičen profil čez Tunjiško gričevje (Seidl, 1907, 1908). Terciarne plasti so označene z rimskimi števili: I oligocenski sedimenti, II - Govška formacija, III - Laška formacija, IV - Dolska formacija.

Po podatkih Vrabca (2001) poteka vzdolž doline Tunjice NNW – SSE usmerjen prelom, ki
ga imenuje Tunjiški prelom. Meja med oligocenskimi in miocenskimi plastmi je desnozmično
zamaknjena za najmanj 100 m, po podatkih Žaloharja in Zevnika (1996) pa je zamaknjena
tudi meja med Govško in Laško formacijo. Najmlajše plasti Dolske formacije so glede na
plasti Laške formacije v južnem krilu navidezno zmaknjene za okoli 750 m (Žalohar in
Zevnik, 1996), vzhodno od Tunjiškega preloma pa so plasti Dolske formacije zaradi krčenja
gube izrinjene iz jedra sinklinale navzven (őut-of-syncline-thrusting˝; Vrabec, 2001). Kot
domnevajo Premru (1983a) ter Žalohar in Zevnik (1996), naj bi os Tunjiške sinklinalne gube
tonila proti ENE.
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Nastanek Tunjiške sinklinalne gube in rotacijo plasti najbolje pojasnjujejo modeli gubanja
zaradi dviganja zaledja ob strmem reverznem prelomu (Narr in Suppe, 1994; Mitra in Mount,
1998; v Vrabec, 2001; Slika 5). Modeli predpostavljajo togo podlago, pokrito z
deformabilnimi sedimenti, temu pa ustreza kombinacija pretežno slabo – do nelitificiranih
miocenskih plasti in mezozojske podlage (Vrabec, 2001).

Slika 5: Primer gubanja zaradi dvigovanja podlage ob prelomu v globini (uravnoteženi profil po Mitra in Mount,
1998; povzeto po Vrabec, 2001).

3.4 Paleogeografske in
Tunjiškega gričevja

tektonske

razmere

na

območju

V začetku terciarja, natančneje v zgodnjem eocenu, je zaradi konvergence med Afriško in
Evrazijsko ploščo prišlo do spremembe tektonskega režima in tako počasi do fragmentcije
zahodne Tetide. Tako so nastala nova morja in oceani: nastal je Indijski ocean, Indopacifik,
Sredozemsko morje ter morje Paratetida. Začetek razvoja Paratetide sega na mejo med
eocenom in oligocenom, obstajala pa je vse do pliocena (Harzhauser, 2002). Paratetido
pojasnjujejo kot fleksurni zaločni bazen subdukcijsko-kolizijske cone ob severnem robu Alp
in Karpatov. Območje Paratetide zavzema dve paleobiogeografski enoti (Slika 7, 8, 9) in sicer
Donavsko (Danube) in Proto-Kaspijsko subprovinco (Harzhauser, 2002). Te pa nadalje
razdelimo na zahodno Paratetido, centralno Paratetido ter vzhodno Paratetido. Zahodna
Paratetida zavzema zahodnoalpske bazene Francije, Švice, južne Nemčije in severne Avstrije.
Centralna Paratetida je obsegala vzhodnoalpske in karpatske bazene, ki so se razprostirali od
Moldavije do južne Avstrije (ter tudi osrednje Slovenije); eden od kasnejših bazenov je bil
tudi Panonski bazen. Vzhodna Paratetida je zajemala območja današnjega Črnega,
Kaspijskega in Aralskega morja ter njihove bazene (Piller in sod., 2007).
Raziskovane plasti Tunjiškega gričevja so nastajale v zahodnem delu Centralne Paratetide.
Podrobnejša stratigrafska razdelitev sedimentov nastalih v Centralni Paratetidi je podana na
Sliki 6. Najbolj zahodne ostanek sedimentov Centralne Paratetide najdemo v Julijskih Alpah,
na področju Tunjiškega gričevja in Ljubljane (Rasser, 2008). Med zgodnjim oligocenom in
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poznim miocenom se je na območju Tunjiškega gričevja v centralni Paratetidi odložilo preko
1000 m klastičnih kamnin (Žalohar in Zevnik, 1996).

Slika 6: Primerjalna razdelitev in bioconacija terciarja Mediterana, Vzhodne Paratetide in Centralne Paratetide
(Rögl, 1996).

Po koncu subdukcije Alpske Tetide je v paleogenu prišlo do kontinentalne kolizije Jadranske
in Evrazijske plošče. Posledica tega so tektonski procesi, ki so oblikovali ozemlje današnje
Slovenije in potekajo še danes. Konvergenca med ploščama se je v začetni fazi kolizije
absorbirala predvsem z narivanjem in vertikalnimi premiki ob strmem sistemu litosferskih
prelomov, ki ga imenujemo Periadriatski prelomni sistem. V oligocenu je v vzhodnem delu
orogena pritisk Jadranske plošče proti severu povzročil bočno iztiskanje (ekstruzijo) območja
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Vzhodnih Alp proti vzhodu. Na prehodu iz spodnjega v srednji miocen so zaradi
astenosferskega vleka subducirane evropske litosfere pod novo nastajajočim orogenom
Karpatov vladale ekstenzijske razmere, zaradi česar je prišlo do ugrezanja litosfere na
območju med Karpati, Vzhodnimi Alpami in Dinaridi – nastalo je strukturno kompleksno
ekstenzijsko območje, ki ga imenujemo Panonski bazen (Vrabec in sod. 2009: str. 33–39).
Zaradi neogenskega krčenja ozemlja v Jadransko – Evropski kolizijski coni pride v Alpah
južno od Periadriatskega prelomnega sistema do narivanja od severa proti jugu, ki ga
imenujemo Južnoalpsko narivanje. Narivanje poteka od srednjega miocena in je v manjši
meri prisotno še danes. Na prehodu iz miocena v pliocen se ekstruzija Vzhodnih Alp proti
vzhodu ustavi. To pa povzroči temeljito reorganizacijo tektonskega režima na tem območju.
Po podatkih paleomagnetizma začne Jadranska plošča rotirati v obratni smeri urinega
kazalca. Kot posledica tega pride do reverzne reaktivacije normalnih prelomov in dvigovanje
blokov ob njih, ugrezanje v Panonskem bazenu se dokončno ustavi. Zaradi tektonske
inverzije je prišlo v osrednji Sloveniji do desne transpresije z zmičnimi premiki ob strmih
prelomih (npr. ob Savskem prelomu, ob katerem je prišlo do 30–40 km desnega zmika
Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp proti vzhodu) ter do krčenja v smeri sever–jug.
Premiki ob reverznih prelomih so privedli do gubanja, na primer Posavskih gub kot tudi
Tunjiškega gričevja (Vrabec in sod. 2009: str. 33–39).

Slika 7: Paleogeografska rekonstrukcija Mediteranskega morja in Centralne Paratetide v zgodnjem oligocenu (zgodnji
kiscelij). Rdeča pika označuje lokacijo Slovenije (povzeto po Žalohar in Hitij, 2014).
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Slika 8: Paleogeografska rekonstrukcija Mediteranskega morja in Centralne Paratetide v zgodnjem miocenu (ottnagij).
Rdeča pika označuje lokacijo Slovenije (povzeto po Žalohar in Hitij, 2014).

Slika 9: Paleogeografska rekonstrukcija Mediteranskega morja in Centralne Paratetide v srednjem miocenu (zgodnji
sarmatij). Rdeča pika označuje lokacijo Slovenije (povzeto po Žalohar in Hitij, 2014).
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4 METODE DELA IN RAZISKAV
4.1 Kartiranje območja
Osnova za diplomsko delo je bilo kartiranje izbranega območja in pridobivanje terenskih
podatkov. Ker je Tunjiško gričevje precej slabo razgaljeno in mehke miocenske kamnine
hitro preperevajo, sem imel kar nekaj težav pri iskanju primernih izdankov. Zato sem po
priporočilu mentorjev poskušal najti čim več novih poti in usekov, ki so jih naredili za odvoz
lesa po žledolomu leta 2014. Poleg tega sem se skoncentriral še na grape in potoke, kartiral
sem po metodi vseh izdankov.
Kartiral sem v merilu 1:5000 na karte Temeljnega topografskega načrta 1 : 5000 (TTN 5). Za
pomoč pri orientaciji na terenu sem uporabljal GNSS sprejemnik na pametnem telefonu
HTC Desire 310 v povezavi z aplikacijo OruxMaps za prikaz položaja na karti TTN 5, za
merjenje vpadov in smeri pa klasični geološki kompas.
Karto sem nato izrisal v programu Quantum GIS (Quantum GIS Development Team 2009).

4.2 Snemanje profilov
Eden izmed ciljev diplomske naloge je bil tudi posneti profile, ki so bili na novo razgaljeni pri
gozdarskih delih zaradi odpravljanja posledic žledoloma v letu 2014, preden se ponovno
zarastejo. Namen profiliranja je bil iz zaporedja in litoloških značilnosti ugotoviti, kam
stratigrafsko določen profil sodi. Za profiliranje sem že predhodno narisal podlage za skice
plasti in makroskopske opise litologij. Za vsak profil sem skiciral in opisal litologijo, vzel
značilne vzorce ter izmeril vpade plasti. Pri delu sem uporabljal meter za meritev debelin
plasti, geološko lupo, kislino in granulometrijsko skalo za lažje določevanje velikostnih
razredov zrn. Na terenu sem tako posnel 12 profilov v skupni dolžini 281 m.

4.3 Mikroskopske analize
Pri kartiranju sem po celotnem gričevju pobral 78 vzorcev. Lokacije vzorcev iz profilov so
označene na Sliki 10, lokacije naključno odvzetih vzorcev pa na karti v Prilogi 4 (označene so
samo lokacije natančno mikroskopiranih ter opisanih vzorcev in ne vseh pobranih vzorcev).
Iz pobranih vzorcev kamnin je bilo izdelanih 78 zbruskov. Sedimentološke mikroskopske
analize sem opravil na Naravoslovnotehniški fakulteti s pomočjo mikroskopa Nikon Eclipse
E600 POL. Vzorce sem posnel s kamero DS Fi1 in s pomočjo računalniškega programa
NIS-ELEMENTS BR3.2 zajemal fotografije. Zbruske sem pregledal v polarizirani presevni
svetlobi.
Pri pregledu in opisu zbruskov pod mikroskopom sem si za identifikacijo posameznih
komponent pomagal z atlasom (Adams in sod., 1984) in uporabljal naslednje primerjalne
tabele ter diagrame:
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za stopnjo sortiranosti zrn (Compton, 1962),
za zaobljenost zrn (Folk, 1955),
za strukturno zrelost kamnin (Folk, 1951),
za odstotno zastopanost posameznih komponent (Terry in Chilingar, 1955),
za strukturno klasifikacijo klastičnih kamnin (Blott in Pye, 2012),
za klasifikacijo karbonatnih kamnin po strukturnem spektru (Folk, 1959).

Izmed vseh narejenih in natančno pregledanih zbruskov sem izbral 34 najbolj
reprezentativnih in na podlagi mikro-petroloških značilnosti razdelil v 9 skupin oziroma
mikrofaciesov.

4.4 Strukturna analiza
Pri strukturni analizi sem ugotavljal smer in naklon tonjenja osi gube (če ta seveda ni
horizontalna) ter konstruiral profil celotne gube. Na terenu sem med kartiranjem izmeril
nekaj več kot 60 vpadov, kasneje pa sem jih 40 analiziral s krogelno projekcijo v programu
Orient, pri čemer sem izločil meritve, ki so se ponavljale na zelo majhnem območju (npr.
vzdolž istega profila). Program grafično izriše trase in pole plasti ter glavne lastne vektorje
(maksimalni, srednji in minimalni) oziroma glavne napetostne osi izbrane populacije
podatkov, v statističnih podatkih pa lahko odčitamo vrednosti lastnih vektorjev. V mojem
primeru os maksimalnega lastnega vektorja prikazuje povprečno smer in vpad plasti gube, os
minimalnega lastnega vektorja pa smer ter vpad osi gube. Presek profila celotne gube sem
narisal v programu Adobe Illustrator.
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5 REZULTATI
5.1 Opisi profilov
Na terenu sem podrobno posnel 12 na novo odkritih profilov. V južnem normalnem krilu
gube sem posnel sedem profilov, v severnem, prevrnjenem krilu, pa pet. Profili v južnem
krilu so označeni z naslednjimi številkami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7. Profili pod pripadajočimi
številkami 8, 9, 10, 11 in 12 so posneti v severnem krilu (Slika 10).

Slika 10: Lokacije posnetih profilov s pripadajočo številko profila.

V nadaljevanju podajam skice in opise posnetih profilov. Legenda uporabljenih simbolov je
podana v Tabeli 1.
Tabela 1: Legenda standardnih simbolov uporabljenih pri skiciranju posnetih profilov.
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5.1.1

Profil 1

Profil 1 (Slika 11) se začne v spodnjem delu s 120 cm sivega, srednjezrnatega peščenjaka, ki
je masiven in slabo litificiran. Vmes izdanjajo leče nekoliko bolj litificiranega peščenjaka.
Najdemo tudi nekaj rastlinskih ostankov. Vpad plasti, ki znaša 330/70, se vzdolž celotnega
profila ne spreminja.

Slika 11: Profil 1.

Sledi 20 cm masivnega, litificiranega srednjezrnatega peščenjaka, ki je oranžno-rjave barve
(Slika 12a). Vsebuje veliko rastlinskih ostankov.
Nad njim je siv, srednjezrnat peščenjak, masiven in slabo litificiran, debeline 300 cm. V
peščenjaku je precej rastlinskih ostankov okoli katerih je opazno rjavkasto obarvanje (Slika
12b). Vidne so tudi posamezne teksture odvodnjevanja (˝dish and pillar˝).
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V sledečih 180 cm opazimo zmanjšanje velikosti zrn do drobnozrnatega peščenjaka sive
barve. Peščenjak je masiven in slabo litificiran. V kamnini so redki rastlinski ostanki, v njih pa
najdemo tudi drobna zrnca pirita, ki so komaj opazna s prostim očesom.
Sledi 40 cm debela plast drobnozrnatega peščenjaka s povečano vsebnostjo mulja, zato sem
ga poimenoval drobnozrnati muljasti peščenjak. Je temno sive barve in nima rastlinskih
ostankov, je masiven in slabo litificiran.
Naslednja je 20 cm debela plast drobnozrnatega muljastega peščenjaka temno sive barve.
Opazni so redki rastlinski ostanki. Kamnina je litificirana.
Sledi 1700 cm drobnozrnatega muljastega peščenjaka sive barve z redkimi rastlinskimi
ostanki, ki je masiven in slabo litificiran. Znotraj rastlinskih ostankov se najdejo s prostim
očesom komaj opazni drobni piriti.
Vrhnji del profila gradi siv drobnozrnat peščenjak brez makroskopsko določljivega mulja, z
redkimi rastlinskimi ostanki. Je masiven in slabo litificiran. Profil se tukaj zaključi in je od tu
dalje pokrit.
Celotna debelina posnetega profila znaša 24 m. Lepo je vidna sprememba zrnavosti. V smeri
navzgor se zrnavost v spodnjih delih profila najprej rahlo veča do srednjezrnatega
peščenjaka, nato se zmanjša do velikosti drobnozrnatega muljastega peščenjaka, na vrhnjem
delu pa se ponovno prične večati.

a

b

Slika 12: (a) Oranžno rjav srednjezrnat peščenjak. (b) Srednjezrnat peščenjak z rastlinskimi ostanki, okoli njih pa
rjasto obarvanje.
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5.1.2

Profil 2

Profil 2 (Slika 13) se začne v spodnjem delu s 160 cm debelo plastjo drobnozrnatega litično
kremenovega konglomerata z debelozrnatim peščenim vezivom podobne sestave. Je masiven
in dobro litificiran, proti vrhu plasti je opazno postopno zmanjševanje velikosti zrn od
drobnozrnatega litično kremenovega konglomerata do debelozrnatega peščenjaka podobne
sestave. Kamnina je rumenkasto-sive barve. Najdemo tudi nekaj ostankov lupinic školjk.
Vpad znaša 15/50.
Nad njim je 120 cm plast, ki v smeri navzgor postopno preide iz debelozrnatega v
drobnozrnati peščenjak. Debelozrnati peščenjak je masiven in dobro litificiran. Po sestavi
odgovarja litično kremenovemu peščenjaku, v katerem najdemo redke ostanke školjčnih
lupinic.
Sledi 100 cm drobnozrnatega peščenjaka, ki je masiven in dobro litificiran. Je sivo-zelenkaste
barve. Opazimo redka posamezna debelejša zrna kremena in drobcev kamnin.
Vrhnji del profila gradi drobnozrnat peščenjak sivo-zelene barve. Je masiven in dobro
litificiran. Tukaj se profil konča, saj je navzgor teren pokrit.
Celotna debelina posnetega profila znaša 4,8 m. V profilu vidimo spremembo zrnavosti, ki se
od spodaj navzgor manjša od drobnozrnatega konglomerata z debelozrnatim peščenim
vezivom do drobnozrnatega peščenjaka s posameznimi večjimi zrni.

Slika 13: Profil 2.

5.1.3

Profil 3

Profil številka 3 (Slika 14) se spodaj začne s plastjo srednjezrnatega peščenjaka. Debela je 60
cm, masivna in slabo litificirana. Vsebuje sljudo in rastlinske ostanke ter je rjavo sive barve.
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Vpada se na dotični plasti ne da lepo izmeriti, lahko ga izmerimo nekaj plasti višje, kjer znaša
340/30.

Slika 14: Profil 3 (se nadaljuje).
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Slika 14 (nadaljevanje): Profil 3.

Navzgor opazimo postopen prehod iz srednjezrnatega peščenjaka v plast drobnozrnatega
peščenjaka debeline 130 cm. Peščenjak je rumenkasto sive barve. Je masiven in slabo
litificiran. Kamnina vsebuje redke rastlinske ostanke in sljudo. Sledi približno 400 cm
pokritega terena z redkimi ostanki močno preperelih kamnin.
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Nad preperino je plast 550 cm drobno do srednjezrnatega peščenjaka. Kamnina je masivna, v
spodnjem delu je nekoliko slabše, proti vrhu pa vedno bolje litificirana. Je rjavo-sive barve ter
vsebuje veliko sljude.
Sledi 130 cm srednje do debelozrnatega litično kremenovega peščenjaka s sljudo. V
spodnjem delu plasti prevladuje srednjezrnat peščenjak, ki proti vrhu plasti postaja postopno
bolj debelozrnat. Kamnina je rjavo-sive barve, masivna in dobro litificirana. Zaradi velike
vsebnosti sljude se kamnina značilno sveti. Najdemo tudi redke rastlinske ostanke.
Naslednja plast je zgrajena iz debelozrnatega litično kremenovega peščenjaka s sljudo, njena
debelina pa znaša 25 cm. Je masivna in dobro litificirana. Kamnina je sivo-rjave barve,
prisotnih je tudi veliko organskih ostankov črno-rjave barve.
Tej sledi 30 cm srednjezrnatega peščenjaka ravno tako sivo-rjave barve. Peščenjak je masiven
in slabo litificiran, vsebuje pa sljudo in organske ostanke.
Srednjezrnatemu peščenjaku ponovno sledi dobro litificirana plast debelozrnatega
peščenjaka. Je masiven, vsebuje sljudo in organske ostanke. Kamnina je sivo-rjave barve,
njena debelina znaša 30 cm.
Nad njo leži plast sivo-rjavega srednjezrnatega peščenjaka s sljudo. Kamnina je masivna in
slabo litificirana. Njena debelina znaša 25 cm. V njej je makroskopsko opazna precejšna
količina sljude, posamezni rastlinski ostanki in drobne lupinice školjk.
Še zadnja plast pred ponovno pokritim profilom je debela 30 cm in zgrajena iz
maloprodnatega debelozrnatega litično kremenovega peščenjaka s sljudo. Kamnina je sivorjave barve, masivna in dobro litificirana. Vsebuje redke rastlinske ostanke. Meja navzgor je
pokrita, maloprodnati peščenjak pa prehaja v približno 170 cm pokritega odseka profila.
Pokritemu odseku sledi 120 cm debela plast, ki je sestavljena iz maloprodnatega
debelozrnatega litično kremnovega peščenjaka s sljudo in glavkonitom. Kamnina je sivozelene barve, masivna in dobro litificirana. V njej najdemo redke rastlinske ostanke ter veliko
drobnih lupinic školjk. Mestoma opazimo ohranjeno horizontalno laminacijo.
Nad njo je 700 cm maloprodnatega debelozrnatega litično kremnovega peščenjaka. Je
masiven in dobro litificiran. Vsebuje sljudo in rastlinske ostanke ter lupinice školjk. Kamnina
je sivo-zelene barve, proti vrhu pa opazimo postopno zmanjševanje zrn in nato v zadnjih
nekaj cm postopen prehod v novo plast z drobnejšo granulacijo.
Naslednja plast srednjezrnatega peščenjaka je debela 200 cm. Ravno tako je sivo-zelene
barve, masivna in dobro litificirana. Vsebuje ostanke školjk in rastlin, poleg tega vsebuje tudi
precej sljude in glavkonita. Navzgor je profil ponovno pokrit v debelini 200 cm.
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Naslednja plast je debela 1200 cm in zgrajena iz drobnozrnatega muljastega peščenjaka.
Opaziti je, da vsebnost mulja proti vrhu postopno narašča. Kamnina je sivo-rjave barve,
masivna in slabo litificirana. V njej najdemo redke ostanke lupinic školjk in nekaj rastlinskih
ostankov. Vpad plasti se spremeni in znaša 10/55. Nato pa je profil ponovno pokrit v
debelini 300 cm.
Nad pokritim delom ponovno lahko izdvojimo plast drobnozrnatega muljastega peščenjaka v
debelini 1,5 m. Muljasti peščenjak je masiven in slabo litificiran. Ravno tako kot v prejšnji
plasti tudi v tej najdemo organski material, tako rastlinske ostanke kot tudi posamezne
lupinice školjk. Kamnina vsebuje veliko sljude in je rjavo-sive barve. Nov izmerjeni vpad
znaša 0/45.
Zadnja plast v profilu je podobna prejšnjima dvema. Gre za drobnozrnat muljasti peščenjak
z veliko vsebnostjo mulja. Je sivo-rjave barve, masiven in slabo litificiran. Debelina plasti
znaša 3 m, v njej pa najdemo rastlinske ostanke črno-rjave barve in tudi lupinice školjk ter
sljudo.
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5.1.4

Profil 4

Profil 4 (Slika 15) se začne z masivnim, zelo dobro litificiranim srednjezrnatim kremenovo
litičnim konglomeratom z debelozrnatim peščenim vezivom enake sestave (Slika 16a).
Konglomerat je sive barve in vsebuje sljudo, v njem pa opazimo redke fosilne ostanke.
Vpada se na opisani plasti ne da izmeriti, precej lažje ga izmerimo nekaj plasti višje in tam
znaša 310/55. Iz tega lahko sklepamo, da je tudi na tej plasti vpad podoben. Debelina plasti
meri 150 cm.
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Slika 15: Profil 4 (se nadaljuje).

Slika 15 (nadaljevanje): Profil 4.

Druga plast v profilu je debela 80 cm. Gre za maloprodnati srednjezrnat litično kremenov
peščenjak s sljudo. Kamnina je sivo-rumene barve, je masivna in zelo dobro litificirana.
Sledi plast debela 80 cm, ki je zelo dobro litificirana in masivna. Njena zgradba je podobna
kot v spodnji plasti, torej gre za maloprodnati srednjezrnat litično kremenov peščenjak s
sljudo. V plasti lahko za razliko od spodnje opazimo posamezne, nekaj mm velike konkrecije,
ki so dobro izražene. Konkrecije imajo po makroskopski oceni podobno sestavo kot
preostala kamnina, le da so močneje litificirane. Kamnina je sivo-rumene barve in vsebuje
veliko sljude.
Naslednja je plast maloprodnatega srednjezrnatega litično kremenovega peščenjaka s sljudo.
Plast je debela 100 cm, kamnina je sivo-rumene barve in vsebuje sljudo. Je masivna in zelo
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dobro litificirana. V tej plasti sem izmeril prej omenjeni vpad 310/55. Od fosilnega materiala
opazimo redke majhne delce, ki spominjajo na lupinice.
Znova sledi plast v kateri so lepo vidne konkrecije oziroma območja močneje litificirane
kamnine. Zgrajena je iz maloprodnatega srednjezrnatega litično kremenovega peščenjaka.
Kamnina je masivna, dobro litificirana in vsebuje sljudo. Je sivo-rumene barve, njena
debelina pa znaša 100 cm.
Nad njo je 20 cm debelozrnatega litično kremenovega peščenjaka svetlo sive barve. V njem
najdemo tudi redka večja zrna. Peščenjak je masiven in dobro litificiran. Nato pa sledi
približno 900 cm terena, ki je pokrit, ponekod opazimo prisotno le rumeno preperino.
Pokritemu delu navzgor sledi drobnozrnat muljasti peščenjak v debelini 500 cm. Peščenjak je
svetlo sive barve, masiven in slabo litificiran. Sama plast je precej preperela. Kamnina vsebuje
veliko sljude, v njej pa najdemo drobne organske ostanke, ki so črne ali rjave barve.
Naslednja plast v profilu je podobna spodnji. Gradi jo drobnozrnat muljasti peščenjak,
makroskopsko je vsebnost mulja nekoliko večja kot v prejšnji plasti. Muljasti peščenjak se
razlikuje od prejšnjega tudi po temneje sivi barvi. Je masiven, slabo litificiran in vsebuje
veliko sljude. Organski ostanki so redki.
Muljastemu peščenjaku v profilu sledi srednjezrnat do drobnozrnat peščenjak, ki še vedno
vsebuje nekaj mulja. Kamnina je masivna in dobro litificirana, vsebuje sljudo in je svetlo sive
barve. V plasti, ki je debela 20 cm, ne najdemo organskega materiala.
Sledeča plast v profilu je 400 cm debela in zgrajena iz drobnozrnatega muljastega peščenjaka
s sljudo, ki je na površini precej preperel. Na svežem preseku je svetlo sive barve, masiven in
slabo litifriciran. Teren je od tu navzgor ponovno pokrit v debelini približno 25 metrov.
Iz pokritega terena preidemo v 800 cm debelo plast drobnozrnatega muljastega peščenjaka.
Kamnina je sivo-rumene barve, masivna in slabo litificirana. Lepo je vidna horizontalna
plastnatost. Vpad plasti se nekoliko spremeni in znaša 320/50.
Nad muljastim peščenjakom leži plast rjavo-sivega muljevca, ki je debela 30 cm. Muljevec je
masiven in dobro litificiran ter zelo homogen. Vsebuje malo sljude.
Navzgor sledeča plast je debela 700 cm in zgrajena iz drobnozrnatega muljastega peščenjaka.
Vsebuje malo sljude, organskega materiala ne opazimo. Kamnina je sivo-rdečkaste barve,
masivna in slabo litificirana. Tudi v njej lahko opazimo horizontalno plastnatost (Slika 16b).
Znova je profil pokrit v debelini 300 cm, nato pa postopno preide v 80 cm debelo plast
muljevca, ki je masiven in dobro litificiran. Je sivo-rdečkaste barve in vsebuje malo sljude.
Podoben je muljevcu, ki je dve plasti nižje v profilu. Zatem je teren ponovno pokrit v
debelini približno 15 m.
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Ko kamnina spet pogleda na plano, lahko izdvojimo še dve plasti. Prva je 15 cm debela,
masivna in dobro litificirana, zgrajena iz drobnozrnatega peščenjaka, v katerem je prisotnega
nekaj mulja. Je svetlo sive barve in vsebuje sljudo, organskih ostankov pa ne najdemo.
Zadnja plast razgaljenega profila je približno 600 cm debela. Gradi jo svetlo siv drobnozrnati
muljasti peščenjak. Kamnina je masivna in slabo litificirana, na površini tudi rahlo preperela.
Organskega materiala ni opaziti, mogoče kakšen redek rastlinski ostanek. Vidna je
horizontalna plastnatost. Vpad plasti se spremeni in znaša 350/50.

b
a
Slika 16: (a) Dobro litificiran srednjezrnat konglomerat z debelozrnatim peščenim vezivom. (b) Drobnozrnat muljasti
peščenjak z ohranjeno plastnatostjo.

5.1.5

Profil 5

Profil 5 (Slika 17) se v spodnjem delu začne s 30 cm debelo plastjo srednjezrnatega
peščenjaka rumeno- sive barve. Peščenjak je nelitificiran, vmes pa se pojavljajo pole sivega
muljevca, ki se ponavljajo (Slika 18). V plasti najdemo veliko sljude.
Sledi 80 cm debela plast srednjezrnatega peščenjaka oranžno-sive barve. Sediment je slabo
litificiran oziroma nelitificiran. V srednjezrnatem peščenjaku je veliko drobno do
srednjezrnatih prodnikov. V plasti najdemo sljudo.
Tretja plast je podobna prvi, gre za 75 cm debelo plast srednjezrnatega peščenjaka, rumenosive barve, ki je nelitificiran. V njem se pojavljajo pole sivega muljevca, ki je slabo litificiran.
Prav tako tudi tukaj ne najdemo fosilnega materiala, najdemo pa veliko sljude. Vpad plasti je
slabo viden, znaša pa nekako 20/20.
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Slika 17: Profil 5

Naslednja izdvojena plast je podobna drugi plasti v profilu. Zgrajena je iz srednjezrnatega
peščenjaka oranžno-sive barve, ki je slabo litificiran. V njem se pojavljajo v veliki meri
drobno do srednjezrnati prodniki različnih barv ter sljuda.
Nad srednjezrnatim peščenjakom je plast sivega muljevca, debela 15 cm. Kamnina je masivna
in slabo litificirana. Vsebuje sljudo.
Nad muljevcem je tanka plast zelo drobnozrnatega mulja, natančneje gline. Debela je 3 cm in
je umazano bele barve.
Zadnjo plast v profilu gradi srednjezrnat peščenjak, ki je oranžno-rjave barve. Peščenjak je
slabo litificiran do nelitificiran. V njem se pojavljajo leče sivega muljevca, ki je slabo litificiran.
Plast vsebuje veliko sljude.
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Slika 18: Srednjezrnat nelitificiran peščenjak s polami muljevca.

5.1.6

Profil 6

Profil (Slika 19) se začne s 40 cm debelim horizontom drobnozrnatega konglomerata. Je
sivo-rumenkaste barve. Kamnina je masivna, vendar slabo litificirana (Slika 20a). Prehod v
naslednjo plast je ostro viden. Konglomerat vsebuje kar veliko školjčnih lupinic, malo sljude,
opaziti je tudi glavkonit. V plasti sem lahko izmeril vpad, ki znaša 20/45 in se navzgor po
profilu bistveno ne spreminja.

Slika 19: Profil 6.
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Navzgor sledi najprej 5 m preperine nato pa z ostro mejo ločen drobnozrnat peščenjak.
Peščenjak je sive barve, masiven in dobro litificiran. Sljude ni opaziti, prav tako pa tudi
fosilnih ostankov ne. Debelina plasti znaša 50 cm. Nato navzgor ponovno sledi preperina v
debelini 80 cm, ki po izgledu spominja na preperino predhodno opisanega drobnozrnatega
peščenjaka.
Naslednja plast v profilu je zgrajena iz drobnozrnatega peščenjaka do drobnozrnatega
muljastega peščenjaka, ki je svetlo sive barve ter masiven in slabo litificiran. Sljude je malo,
opazimo pa organski material črne barve, najverjetneje rastlinskega izvora. Debelina plasti
znaša 80 cm.
Profil se ponovno prekine s 100 cm preperine, zatem pa se ponovi spodnja plast
drobnozrnatega peščenjaka oziroma drobnozrnatega muljastega peščenjaka. Kot že zgoraj
opisano, je tudi ta svetlo sive barve, slabo litificiran in vsebuje organski material. Debelina te
plasti znaša 40 cm.
Vrhnja plast razgaljenega profila je precej posebna, saj gre za horizont zgrajen iz ostrig ter
debelozrnatega peščenjaka do drobnozrnatega konglomerata. Je sivo-rumene barve ter dobro
litificiran in masiven. Več cm velike ostrige predstavljajo velik delež gradnikov v plasti, ki je
debela 30 cm (Slika 20b).

Slika 20: (a) Drobnozrnat konglomerat. (b) Plast drobnozrnatega konglomerata z ostrigami.

5.1.7

Profil 7

Profil 7 (Slika 21) se začne s 300 cm debelo plastjo drobnozrnatega muljastega peščenjaka. Je
sive barve, masiven in slabo litificiran. Prisotnega je veliko fosilnega materiala, prevladujejo
lupinice školjk. Opazimo tudi sljudo. Vpad plasti znaša 210/20.
Nad njo je 100 cm istega, drobnozrnatega muljastega peščenjaka, ki je le nekoliko bolje
litificiran.
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Slika 21: Profil 7.

Sledi 40 cm drobnozrnatega muljastega peščenjaka, ki je sive barve, masiven ter slabo
litificiran. V njem je veliko školjčnih lupinic, najdemo pa tudi sljudo.
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Naslednjih sedem plasti ima zelo podobno sestavo in izgled. Gre za drobnozrnat muljasti
peščenjak z veliko fosilnega materiala, ki je masiven, sive barve ter sljudnat. Plasti se
razlikujejo le v stopnji litifikacije. Tako je četrta plast debela 25 cm in dobro litificirana, nad
njo je 20 cm slabo litificirane plasti, nato 20 cm bolje litificiranih, temu pa sledi spet 40 cm
slabo litificiranega drobnozrnatega muljastega peščenjaka. Nad njim imamo 25 cm debelo
dobro litificirano plast, v kateri se spremeni tudi vpad, znaša pa 210/30. Tej plasti sledi 30
cm slabo litificirane, nad njo pa še 25 cm dobro litificirane kamnine.
Naslednjih 80 cm tvori preperina kamnine, ki postopno preide v 20 cm plast drobnozrnatega
muljastega peščenjaka, ki je poln lupinic školjk in polžev. Je slabo litificiran, sive barve,
najdemo tudi sljudo (Slika 22).
Sledi 110 cm drobnozrnatega muljastega peščenjaka, v katerem je veliko lupinic školjk in
polžev. Kamnina je sive barve, slabo litificirana in v njej najdemo sljudo.
Nad njo je 15 cm plast sivega, masivnega drobnozrnatega muljastega peščenjaka. Opazimo
tudi rahlo spremembo naklona plasti, ki znaša 210/35. Kamnina je dobro litificirana.
Opazimo tudi spremembo pri fosilnem materialu; tega je malo oziroma manj v primerjavi s
predhodnimi plastmi.
Nato imamo šest plasti, ki se podobno kot v srednjem delu profila razlikujejo le v stopnji
litifikacije. Povsod gre za siv, masiven, drobnozrnat muljasti peščenjak, v katerem najdemo
lupinice školjk ter sljudo. Tako si sledijo najprej 50 cm slabo litificirane kamnine, nato 10 cm
dobro litificirane, pa spet 40 cm slabo litificirane. Njej sledi 10 cm dobro litificirane kamnine,
nad njo je 120 cm slabo litificirane. Profil se zaključi z 10 cm debelo plastjo drobnozrnatega
muljastega peščenjaka, ki je dobro litificiran. Navzgor je profil pokrit.
Skupna debelina profila je 10,9 m. V profilu je lepo vidno izmenjevanje dobro litificiranega in
slabo litificiranega drobnozrnatega muljastega peščenjaka z veliko vsebnostjo fosilnega
materiala.

Slika 22: Plast muljastega peščenjaka polna lupinic školjk in polžev.
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5.1.8

Profil 8

Profil 8 (Slika 23) se v spodnjem delu začne z 12 cm debelo plastjo masivnega, sivega
maloprodnatega peščenjaka, ki je dobro litificiran. V kamnini ni opaziti nobenega fosilnega
ali rastlinskega ostanka. Viden je vpad plasti, znaša 345/90 in se preko celotnega profila ne
spremeni.

Slika 23: Profil 8.
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Naslednja je plast 8 cm drobnozrnatega muljastega peščenjaka. Je masiven, temno sive barve
in slabo litificiran. V vzorcu kamnine najdemo sljudo.
Sledi 20 cm masivnega, slabo konsolidiranega srednjezrnatega peščenjaka, v katerem je
prisotnega tudi nekaj mulja. Je sive barve in vsebuje veliko sljude. Kot v prejšnjih plasteh tudi
tukaj ni opaziti organskega materiala.
Naslednja je 40 cm debela plast srednje do debelozrnatega peščenjaka. Je masiven, temno siv,
dobro litificiran in vsebuje sljudo.
Nad njim je 12 cm srednjezrnatega muljastega peščenjaka. Je masiven, sive barve ter slabo
litificiran, vsebuje sljudo.
Sledi še ena 12 cm debela plast srednjezrnatega peščenjaka, vendar brez makroskopsko
vidnega mulja. Je masiven, siv, dobro litificiran in ravno tako vsebuje sljudo.
Nato sledi plast maloprodnatega peščenjaka, katerega debelina je 55 cm. V vzorcih kamnine
opazimo kalcitne žilice, ki potekajo povsem neurejeno v različnih smereh. Je masiven, sive
barve in dobro litificiran.
Nad njo je 30 cm debelozrnatega peščenjaka, ki je masiven in dobro litificiran. Peščenjak je
sivo-zelene barve, vsebuje kalcitne žilice in tudi glavkonit.
Naslednja je 20 cm debela plast srednjezrnatega peščenjaka sive barve. Je masiven, dobro
litificiran. Vsebuje sljudo, opazimo pa tudi redke fosilne ostanke v obliki delčkov lupinic.
Nad tem je 8 cm drobnozrnatega muljastega peščenjaka do muljevca, ki je rjavo-sive barve.
Je masiven in slabo litificiran, vsebuje sljudo.
Temu sledi 25 cm maloprodnatega peščenjaka z debelozrnatim peščenim vezivom. Je
masiven in dobro litificiran.
Nad njim je 50 cm debela plast debelozrnatega peščenjaka, ki je svetlo sive barve. Kamnina je
masivna in dobro litificirana ter vsebuje sljudo. Vmes so redka večja zrna.
Sledi še ena 50 centimetrska plast podobne kamnine, le da je velikost zrn manjša in tako
spada v srednjezrnat peščenjak. Je sive barve, masiven in dobro litificiran.
Naslednjih 20 cm drobnozrnatega muljastega peščenjaka vsebuje veliko rastlinskih ostankov
in sljude. Kamnina je masivna, slabo litificirana in temno sive barve.
Sledeča plast je srednjezrnat peščenjak debeline 90 cm. Proti vrhu preide v debelozrnat
peščenjak. Vsebuje sljudo, je masiven in slabo litificiran. Kamnina je temno sive barve.
Predzadnja plast profila je sestavljena iz maloprodnatega peščenjaka debeline 15 cm.
Kamnina je dobro litificirana, masivna ter sive barve. Vsebuje sljudo.
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Zadnjo plast predstavlja 100 cm srednjezrnatega peščenjaka. Kamnina je masivna in dobro
litificirana. Prisotna je sljuda, kamnina pa je sivo-rjave barve. Profil se s tem zaključi, od tod
naprej je pokrit.
Debelina celotnega profila znaša 5,67 m. Plasti so v vertikalni legi in vpadajo 340/90 vzdolž
celotnega profila (Slika 24).

Slika 24: Profil 8 z lepo vidnim vpadom plasti.

36

5.1.9

Profil 9

Profil 9 (Slika 25) se v spodnjem delu začne z 900 cm debelo plastjo drobnozrnatega
muljastega peščenjaka. Peščenjak je masiven in slabo litificiran ter sivo-rumene barve. Veliko
je sljude, opazna je horizontalna laminacija. Najdemo tudi rastlinski material ter lupinice
školjk. V sami plasti je opaziti nekaj leč bolj temno sivega drobnozrnatega peščenjaka, ki ima
večjo vsebnost mulja kot ostala plast. Vpad plasti znaša 350/75.

Slika 25: Profil 9 (se nadaljuje).
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Slika 25 (nadaljevanje): Profil 9.
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Temu sledi 20 cm maloprodnatega peščenjaka z drobnozrnatim peščenim vezivom, ki je
ravno tako masiven in slabo litificiran. Vsebuje sljudo in je sive barve.
Nad tem je plast drobnozrnatega muljastega peščenjaka sivo-rumene barve, ki je debela 10
cm, v njej pa velika koncentracija školjčnih lupinic. Plast je masivna in slabo litificirana ter
vsebuje sljudo.
Naslednjih je 15 cm drobnozrnatega muljastega peščenjaka, ki je masiven in dobro litificiran.
Peščenjak je sivo-zelene barve in vsebuje sljudo.
Spodnjemu dobro litificiranemu peščenjaku sledi slabo litificiran drobnozrnat muljasti
peščenjak, ki je prav tako sivo-zelene barve, njegova debelina je 120 cm. Je masiven in
vsebuje veliko sljude. Lepo je vidna horizontalna laminacija, ponekod mogoče tudi
navzkrižna laminacija (Slika 26a). Plast vsebuje rjave lamine muljastega peščenjaka.
Naslednja je plast srednjezrnatega peščenjaka. Debela je 20 cm, masivna in dobro litificirana,
vsebuje veliko sljude. Kamnina je svetlo sive barve.
Sledeča plast je zgrajena iz drobnozrnatega muljastega peščenjaka rumeno-sive barve.
Kamnina je slabo litificirana, masivna in vsebuje veliko sljude, bogata pa je tudi z lupinicami
školjk. V zgornjem delu 160 cm debele plasti lahko opazimo, da je kamnina horizontalno
laminirana.
Naslednja je plast debeline 250 cm. Gre za drobnozrnat muljasti peščenjak sivo-rumene
barve, ki je v spodnjem delu nekoliko preperel in zato težje prepoznaven. V nepreperelem
delu lahko opazimo, da je kamnina masivna in slabo litificirana. V plasti najdemo sljudo,
fosilne ostanke školjk ter rastlinski material črne in temno rjave barve.
Nad njo imamo 180 cm drobnozrnatega muljastega peščenjaka, ki vzdolž plasti bočno
prehaja v maloprodnati peščenjak z drobnozrnatim muljastim vezivom. Plast je masivna in
slabo litificirana, vsebuje veliko sljude. Kamnina je sivo-rumene barve, v njej najdemo tudi
lečo nekoliko bolj temno sivega muljevca. Vsebuje veliko lupinic školjk in rastlinskih
ostankov.
Naslednja je 25 cm debela plast srednjezrnatega muljastega peščenjaka, ki je masiven in slabo
litificiran. Je svetlo sive barve ter vsebuje veliko sljude. Vidno je rjasto obarvanje okoli
rastlinskih ostankov.
Srednjezrnatemu muljastemu peščenjaku sledi drobnozrnat muljasti peščenjak, katerega
debelina znaša 350 cm. Je masiven in slabo litificiran ter vsebuje veliko sljude. Kamnina je
sive barve, ne opazimo pa fosilnega gradiva. Med plastjo so opazne redke lamine, ki so rjave
barve.
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V profilu nato sledi pet plasti, med katerimi se izmenjujeta dva tipa kamnin v skupni debelini
6,45 m. Prva je kamnina zgrajena iz srednjezrnatega muljastega peščenjaka, ki je masiven in
dobro litificiran. Vsebnost mulja je majhna. Je sive barve ter vsebuje veliko sljude. V kamnini
najdemo tudi precej rastlinskih ostankov. Druga kamnina je drobnozrnat muljasti peščenjaka
z veliko sljude. Je sivo-rumene barve, masivna in slabo litificirana. Vsebuje veliko rastlinskih
ostankov. V plasti opazimo nekaj lamin rjave barve ter posamezne leče nekoliko bolj
kompaktnega oziroma bolje litificiranega materiala. Opazna je tudi horizontalna laminacija.
Navzgor sledi plast zgrajena iz drobnozrnatega muljastega peščenjaka, ki je sivo-zelene barve.
Debela je 150 cm, kamnina je masivna in slabo litificirana. Vsebuje veliko sljude, ne najdemo
pa veliko fosilnega materiala. Lepo lahko vidimo horizontalno laminacijo, posamezne lamine
so temno rjave barve (Slika 26c).
Prejšnja plast postopno prehaja v preperino, ki je v nadaljevanju povsem pokriva profil v
debelini 16 m. Počasi preidemo v plast drobnozrnatega muljastega peščenjaka, ki vsebuje
veliko mulja. Debelina masivne plasti je 200 cm. Kamnina je sivo-zelene barve in srednje
dobro litificirana. Vsebuje veliko sljude in je tudi bogata z ostanki biogenov. Vidna je
horizontalna laminacija, nekatere lamine so izraziteje rjave barve.
Profil se nadaljuje s podobno plastjo drobnozrnatega muljastega peščenjaka. Opazimo
nekoliko manjšo vsebnost mulja kot v prejšnji plasti. Plast peščenjaka je debela 240 cm ter je
sivo-zelene barve, masivna in slabo litificirana. Vsebuje veliko sljude, veliko organskega, zlasti
rastlinskega materiala in tudi redke lupinice školjk. Kamnina je horizontalno laminirana,
nekatere lamine so rjave barve.
Navzgor sledi tanka plast debeline 5 cm, ki je zgrajena iz drobnozrnatega muljastega
peščenjaka svetlo sive barve z veliko sljude. Kamnina je masivna in dobro litificirana. Vpad
plasti je lepo viden in znaša 350/70 (Slika 26 b).
V geološkem stolpcu je naslednjih 40 cm drobnozrnatega do srednjezrnatega muljastega
peščenjaka rjavo-sive barve. Peščenjak je masiven in zelo slabo litificiran. Vsebuje veliko
sljude in ostankov biogenov. Ponekod najdemo tudi drobce premoga.
Navzgor mu sledi drobnozrnat muljasti peščenjak, njegova debelina pa znaša 280 cm.
Muljasti peščenjak je sivo-zelene barve ter vsebuje veliko sljude. Kamnina je masivna in slabo
litificirana. V sami plasti poteka tanka, centimeter debela plast organskega materiala črne
barve oziroma premoga, drži pa se ga ravno tako tanek sloj (2 cm) belega muljevca. V sami
plasti so vidne posamezne pole, ki so nekoliko bolje litificirane od ostale kamnine.
Naslednjih je 120 cm drobnozrnatega muljastega peščenjaka, ki je rumeno-zelene barve. Je
masiven in slabo litificiran, vsebuje pa veliko sljude. Rastlinskih ostankov ne najdemo, prav
tako ne najdemo tudi školjk.
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Nad muljastim peščenjakom imamo srednjezrnat peščenjak rumene barve, v katerem je
prisotnega nekaj mulja. Debelina plasti je 15 cm, kamnina je masivna in slabo litificirana.
Vsebuje veliko sljude, organskega materiala ne najdemo.
Postopoma srednjezrnat peščenjak preide v preperino. Debelina sloja je 100 cm, preperina je
rumene barve ter vsebuje veliko sljude.
Zadnja razgaljena plast v profilu je debela 25 cm, zgrajena pa je iz maloprodnatega
peščenjaka. Kamnina je sivo-zelene barve, masivna in dobro litificirana. Vsebuje veliko sljude
in fosilnih ostankov. Kamnina je v velikem deležu zgrajena iz velikih lupin, najverjetneje
ostrig (Slika 26d). Vpad plasti ostaja enak in sicer 350/70.

a

b

d
c
Slika 26: (a) Horizontalna laminacija v muljastem peščenjaku. (b) Vpad plasti. (c) Rjavo obarvane lamine. (d)
Maloprodnat peščenjak z velikimi lupinami školjk.
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5.1.10 Profil 10
Spodnji del profila 10 (Slika 27) se začne s 15 cm debelo plastjo drobnozrnatega muljastega
peščenjaka. Spodnja meja plasti je pokrita. Kamnina je temno sive barve, masivna in dobro
litificirana ter vsebuje nekaj sljude. Vpad plasti znaša 340/80 in se navzgor po profilu ne
spreminja.
Naslednja je plast drobnozrnatega peščenjaka sive barve, njena debelina znaša 180 cm.
Peščenjak je dobro litificiran in masiven, vsebuje sljudo ter je. Proti vrhu postopno prehaja v
srednjezrnat muljasti peščenjak.
Nad tem imamo že prej omenjeni srednjezrnat peščenjak, ki vsebuje nekaj mulja. Debelina
plasti znaša 400 cm, kamnina je sive barve ter slabo litificirana, v njej najdemo sljudo. Plast je
tudi lepo horizontalno laminirana.
Nato sledi približno 500 cm pokritega dela, potem pa se začne 1,3 m debela plast srednje do
debelozrnatega peščenjaka. Kamnina je sivo-rumene barve, masivna in dobro litificirana. V
njej najdemo sljudo, nekaj organskih ostankov ter kalcitne žile.
Postopna meja loči naslednjo plast, ki je zgrajena iz maloprodnatega peščenjaka. Peščenjak je
dobro litificiran, sive barve, v njem najdemo sljudo. Proti vrhu plasti zrna postajajo še
nekoliko večja. Debelina plasti je 150 cm.
Nato kamnina postopno postane pokrita, profil je tako pokrit nadaljnjih 250 cm. Temu sledi
120 cm srednjezrnatega peščenjaka, ki je masiven, sivo-rumene barve in dobro litificiran.
Naslednjih 100 cm je znova pokritih in delno preperelih, navzgor pa postopno preide v
srednjezrnat peščenjak, ki je slabo litificiran. Označuje ga sivo-rumena barva in vsebuje
sljudo.
Temu ponovno sledi približno 20 m pokritega terena. Profil se zaključi z zadnjo plastjo
drobnozrnatega muljastega peščenjaka, katerega debelina znaša 300 cm. Peščenjak je slabo
litificiran, vsebuje sljudo in je svetlo sive barve.
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Slika 27: Profil 10.
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5.1.11 Profil 11
Profil 11 (Slika 28) bi lahko bil nadaljevanje profila 10. Ker je med njima 50m pokritega dela,
sem zatoprofil 11 narisal kot samostojen profil in ne nadaljevanje prejšnjega.

Slika 28: Profil 11.

Začne se z masivnim, drobnozrnatim muljastim peščenjakom. Vsebnost mulja je zelo visoka.
Kamnina je sive barve in slabo litificirana. Debelina plasti je 600 cm in vsebuje sljudo.
Opaziti je horizontalno laminacijo, ne najdemo pa organskega odpada. Vpad plasti je lepo
viden in znaša 330/75. Spodnja meja je pokrita, profil se postopoma začne iz preperine.
Navzgor sledi plast drobnozrnatega muljastega peščenjaka, ki je od prejšnje ločena z jasno
mejo. Plast je debela 150 cm, kamnina pa je masivna in ravno tako slabo litificirana. Lepo se
vidi horizontalna laminacija in variabilnost barve v peščenjaku; videti je, kot bi se izmenjevali
siva in rdeča barva v obliki manjših plasti, leč in lamin v sami plasti. Prisotne je tudi veliko
sljude.
Nad njim je tanka plast zgrajena povsem iz organskih ostankov. Najverjetneje gre za tanko
plast premoga. Debela je 3 cm in je črne do črno-rjave barve (Slika 29a).
Zadnja plast profila je debela 600 cm. Zgrajena iz prodnikov in peska, vmes pa najdemo pole
drobnozrnatega muljastega peščenjaka. Prodniki so drobni do srednji in nekako plavajo v
srednje do debelozrnatem pesku. Cela plast je zelo slabo litificirana ali sploh nič litificirana.
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Pesek je sivo-rumene barve, leče drobnozrnatega muljastega peščenjaka so sive barve,
prodniki pa so različnih barv (Slika 29b).

a

b

Slika 29: (a) Tanka plast organskih ostankov. (b) Plast prodnikov v debelozrnatem pesku, vmes pa leče
drobnozrnatega muljastega peščenjaka.
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5.1.12 Profil 12
Profil 12 (Slika 30) se začne z drobnozrnatim muljastim peščenjakom do muljevcem.
Kamnina je rumeno-sive barve, prisotno je veliko sljude. Peščenjak je horizontalno laminiran
in slabo litificiran. Vmes se pojavljajo plasti, ki so bolje litificirane. Vpad znaša 330/70,
debelina opisane plasti je približno 1,5 m. V plasti najdemo redke rastlinske ostane ter
rjavkasto obarvanje okoli rastlinskih ostankov (Slika 31a).
Nadaljnjih 200 cm je profil prekrit. Nato postopno preide v drobnozrnat muljasti peščenjak,
ki je masiven in slabo litificiran. Je rumeno-sive barve in vsebuje veliko sljude. Vpad plasti se
spremeni na 340/60. Najdemo redke rastlinske organske ostanke.
Zgornja plast postopoma preide v preperino, ki spominja na kamnino v spodaj ležeči plasti in
je ravno tako rumenkaste barve, njena debelina pa znaša 800 cm.
Iz preperine postopno preidemo v drobnozrnat muljasti peščenjak, ki je masiven, sive barve
in slabo litificiran. V njem so prisotni organski ostanki ter veliko sljude. Peščenjak je
horizontalno laminiran. Vpad ostaja isti, debelina plasti pa je 10 cm.
Temu sledi 10 cm drobnozrnatega peščenjaka. Kamnina je svetlo sive barve, masivna,
vsebuje veliko sljude in je dobro litificirana.
Drobnozrnatemu peščenjaku sledi plast muljevca oziroma drobnozrnatega muljastega
peščenjaka, njena debelina pa znaša 400 cm. Kamnina je masivna in slabo litificirana.
Označuje jo rumeno-siva barva. V njej so prisotni ostanki biogenov, ki so ponekod
skoncentrirani, drugje pa bolj enakomerno razpršeni. Mestoma je kamnina bolje litificirana.
Vsebuje veliko sljude, opazimo lepo vidno horizontalno laminacijo.
Nad njo je 5 cm debela plast, ki je sestavljena iz drobnozrnatega peščenjaka. Kamnina je
masivna ter svetlo sive barve. Vsebuje veliko sljude, organskih ostankov ne najdemo. Plast je
ostro ločena od prejšnje, ker je dobro litificirana.
Sledi 600 cm drobnozrnatega muljastega peščenjaka, ki je masiven in slabo litificiran. Barva
kamnine je sivo-rumena, vmes pa najdemo tudi bolj rjave odtenke. V plasti je lepo vidna
horizontalna laminacija. Najdemo veliko rastlinskih ostankov z rjavkastim obarvanjem okoli
njih (Slika 31b). Prisotna je tudi sljuda.
Nato sledi tanka plast debela približno 3 cm, ki je rdeče obarvana in zelo dobro litificirana.
Plast je masivna, makroskopsko pa izgleda kot muljevec.
Najvišja in tako zadnja plast profila je sestavljena iz drobnozrnatega peščenjaka, v katerem je
prisotnega veliko mulja. Je rumeno-sive barve, ki ponekod postane bolj rjavkasta. Debelina je
1000 cm, kamnina je masivna in slabo litificirana, posamezni odseki so mogoče bolje
litificirani. V plasti najdemo veliko organskega materiala, ki je na nekaterih mestih
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skoncentriran. Okoli organskih ostankov vidimo rjavkasto obarvanje. Kamnina vsebuje tudi
veliko sljude, vpad plasti pa znaša 0/70.

Slika 30: Profil 12.
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a
b
Slika 31: (a) Horizontalna plastnatost v drobnozrnatem muljastem peščenjaku. (b) Rastlinski ostanki z rjavkastim
obarvanjem.
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5.2

Mikroskopska analiza

Izmed vseh narejenih zbruskov sem izbral 34 najbolj značilnih ter jih razdelil v 9
mikrofacielnih skupin (Tabela 2). Pri nadaljnji analizi sem posamezne mikrolitofaciese
natančno pregledal ter opredelil in opisal njihove strukturne karakteristike ter sestavo.
Tabela 2: Določeni mikrolitofaciesi s pripadajočimi vzorci.
Zapis št.

Mikrolitofacies
Rekristaliziran biomikrit s terigenimi
zrni kremena, packstone
Rekristaliziran biomikrit s terigenimi
zrni kremena, floatstone

1
2

Pripadajoči vzorci
(zbruski)
5, 8, 12, 30, 33, 34, 35, 36,
40, 72c, 77, 79

Število
vzorcev

45, 46

2

12

3

Prodnato peščeni bio(mikro)sparit

29, 70a, 73a, 74b,

4

4

Peščenjak z mikritno osnovo

53, 56, 57

3

5

Peščeni muljevec

47b, 70b, 71b, 73b

4

2, 4

2

61

1

Kremenov peščeni muljevec z
rastlinskimi ostanki
Kremenov muljasti peščenjak s
kremenovo – sericitno epiosnovo

6

7
8

Kremenov peščenjak

42, 43, 44, 65

4

9

Konglomerat

72b, 75b

2

skupaj
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Večina analiziranih vzorcev je vzeta iz plasti, ki sem jih tudi profiliral (Poglavje 5.1),
posamezne vzorce pa sem pobiral točkovno tekom kartiranja. Lokacija vseh vzorcev je
označena na karti v Prilogi 4, lokacija vzorcev odvzetih tekom profiliranja pa je natančno
označena tudi na posameznih profilih. Pri vsakem od profilov, bolj natančno pri vsaki plasti,
sem tudi označil številko odvzetega vzorca. Ostali vzorci so bili pobrani naključno na terenu
tekom kartiranja.
5.2.1

Rekristaliziran biomikrit s terigenimi zrni kremena, packstone

Vzorci: 5, 8, 12, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 72c, 77, 79

Struktura:
Struktura je homogena. Zrna so v vzorcih dokaj enakomerno razporejena (Slika 32a). Povsod
med zrni prevladuje peščena frakcija, je pa v vseh vzorcih prisotna tudi muljasta frakcija.
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Muljaste frakcije je od 5% do 25%. Izjema je vzorec 40, v katerem je muljaste frakcije
nekoliko več, prav tako je tudi povprečna velikost zrn pri tem vzorcu manjša. Najmanjša
zrna v kamnini merijo okoli 0,02 mm, največja 0,5 mm. Povprečno velika zrna merijo
približno 0,15 mm. Povprečna velikost zrn pri vzorcu 40 je 0,07 mm.
Kontakti med zrni so povečini točkasti v vzorcih 5, 8, 12, 40, 77, 79, v vzorcih 30, 33, 34, 35,
36 ter 72c pa zrna v glavnem plavajo v vezivu. Med drugimi najdemo tudi ravne kontakte ter
redke konkavno-konveksne. Stopnja sortiranosti je srednja, v primeru 40 in 77 pa dobra.
Zrna so oglata do polzaobljena, prevladujejo pa pologlata do polzaobljena.
Vezivo predstavljata mikrit in kalcitni cement. Mikrit je v vseh vzorcih do neke mere
rekrisrtaliziran v mikrosparit. Tako je mikrosparita od 20% do 60%. Deleže med zrni,
osnovo in cementom lahko vidimo v spodnji tabeli (Tabela 3).
Tabela 3: Delež zrn, osnove in cementa v posameznih vzorcih pripadajočega mikrolitofaciesa ter granulometrijska
opredelitev prisotnih zrn.
ŠTEVILKA
VZORCA

ZRNA

OSNOVA

CEMENT

GRANULOMETRIJSKA
OPREDELITEV ZRN

5

45

50

5

drobnozrnat

8

50

40

10

drobnozrnat

12

45

45

10

30

35

45

20

zelo drobno do drobnozrnat

33

40

45

15

drobno do srednje zrnat

34

40

50

10

drobno do srednje zrnat

35

45

45

10

drobno do srednje zrnat

36

35

55

10

drobnozrnat

40

45

50

5

zelo drobnozrnat

72c

45

45

10

zelo drobnozrnat

77

50

40

5

zelo drobnozrnat

79

45

50

5

zelo drobnozrnat

ODSTOTNA RAZMERJA (%)

zelo drobno do drobnozrnat

Sestava:
A. ALOKEMIČNE KOMPONENTE
Alokemičnih komponent je v vzorcih od 10% do 15%. Predstavljata jih bioklasti in
glavkonit, pri čemer je bioklastov nekoliko več.


Bioklasti

Med fosilnimi ostanki je največ foraminifer in ehinodermov. Skeleti nekaterih foraminifer so
zelo lepo ohranjeni. Znotrajzrnske pore pogosto zapolnjuje kalcitni cement (Slika 32e, f).
Ehinodermi se pojavljajo največkrat v obliki osiklov, ki so v nekaterih primerih obdani s
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sintaksialnim kalcitnim cementom. Redkeje se pojavljajo prečni preseki bodic morskih
ježkov.
Kar nekaj je tudi rdečih alg, ki se pojavljajo v odlomkih nepravilnih oblik. Redkeje se prisotni
fragmenti moluskov, ki so pravilnih in nepravilnih oblik. V zbruskih sem našel tudi nekaj
radiolarij ter odlomke briozojev.


Glavkonit

Glavkonitna zrna so lepih zaobljenih oblik (Slika 32b). Njihova velikost ima razpon od 0,08
mm do 0,3 mm in so enakomerno razdeljena po vzorcih. Preseki zrn so večinoma
podolgovati.
B. TERIGENE KOMPONENTE
 Kremen
Kremena je med terigenimi komponentami največ, nekje med 70% in 80%. Povečini je
monokristalen z valovito potemnitvijo. Nekatera monokristalna zrna potemnevajo enotno,
vendar je takih zrn bistveno manj. Prav tako precej redkeje opazimo polikristalni kremen z
valovito potemnitvijo. Povprečna velikost zrn je okoli 0,15 mm in so oglata do polzaobljena.
Na nekaterih zrnih so opazne korozijske zajede.


Glinenci

Glinencev je okoli 10%, predstavljajo pa jih plagioklazi in redkejši mikroklini. Največkrat se
pojavljajo v zrnih pologlatih oblik, ki so neenakomerno razporejena po vzorcih.


Litična zrna

Najpogostejša so litična zrna roženca, ki so večinoma polzaobljena, bolj redko pa zaobljena.
Zrna roženca so dokaj enakomerno razporejena po zbruskih. Nekaj je tudi magmatskih in
metamorfnih litičnih zrn, vendar so precej redka. Ker so zelo majhna, je težko določiti
njihovo sestavo in izvor. Litična zrna predstavljajo od 5% pa do 10% terigenih komponent.


Druga zrna

Med ostalimi zrni je najbolj pogost muskovit z značilno podolgovato deskasto oblikovanimi
zrni. Je enakomerno razporejen po kamninah. Nekatera zrna so rahlo povita in sicer na
mestih, kjer so v stiku z drugimi zrni. Precej redko opazimo biotit, dostikrat pa ga v vzorcih
sploh ni.
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C. VEZIVO
Vezivo predstavljata mikrit, ki je tudi do 60% rekristaliziran v mikrosparit ter kalcitni cement.
Mikrit in mikrosparit povečini zapolnjujeta medzrnski prostor, mikrosparit je redko prisoten
znotraj fosilnih zrn. Kalcitni cement se najpogosteje pojavlja kot znotrajzrnski ter obrobni
sintaksialni. Nekaj kalcitnega cementa je tudi medzrnskega. Od cementov je v majhnih
količinah prisoten še fromboidalni pirit. Najdemo ga v skeletih fosilov in pa tudi med zrni
(Slika 32e ).

a

b

c

d

e
f
Slika 32: Slike mikroskopske analize. Skenirani posnetek zbruska 33 (a); daljša stranica meri 70 mm. Homogena
struktura kamnine z vidnimi zrni in vezivom, brez analizatorja (b); merilo na sliki ustreza 200 µm. Spikule spongij,
kjer je opalna kremenica mestoma že prešla v kalcedon, brez analizatorja (c) in z analizatorjem (d); merilo na sliki
ustreza 100 µm. Presek foraminifere, ki jo zapolnjujeta kalcitni cement in framboidalni pirit brez analizatorja (e);
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merilo na sliki ustreza 100 µm. Ostanek fosila, ki ga nisem mogel določiti, brez analizatorja (f); merilo desno zgoraj
ustreza 100 µm.

5.2.2

Rekristaliziran biomikrit s kremenom, floatstone

Vzorci: 45, 46

Struktura:
Struktura v kamninah je nehomogena, saj v kamnini nastopajo zrna različnih velikostnih
razredov in niso povsem enakomerno porazdeljena po vzorcih (Slika 32a, b). V vzorcih je
okoli 45% zrn, 35% osnove in 15% cementa; terigeno komponento predstavlja 30%,
alokemično 55%, ortokemično pa 15%. V vzorcih je opazna tudi medzrnska in znotrajzrnska
poroznost (5%).
Velikost zrn lahko razdelimo v dva razreda saj so fosilna zrna veliko večja od na primer
terigenih zrn. Tako znaša povprečna velikost terigenega zrna 0,3 mm, fosilnega pa 3 mm.
Največja terigena zrna merijo 0,7 mm medtem ko maksimalno velika fosilna zrna merijo kar
6 mm. Najmanjša zrna v zbruskih dosežejo 0,07 mm.
Zrna se dotikajo večinoma točkasto, imamo pa tudi ravne kontakte, posamezna zrna plavajo
v vezivu. Oblike le teh so različne; od dobro zaobljenih fosilnih zrn pa do zelo oglatih in
oglatih terigenih zrn.

Sestava:
A. ALOKEMIČNE KOMPONENTE
Alokemične komponente prevladujejo v obeh primerih med zrni, v veliki večini jih
predstavljajo bioklasti. Glavkonita je zelo malo, drugih alokemov pa v vzorcih ni.


Bioklasti

V kamninah najdemo pester izbor fosilnega materiala. Največja zrna, ki pripadajo rdečim
algam ter briozojem, so velika tudi do 6 mm (Slika 33c, d). Veliko je odlomkov školjčnih
lupin, bentoških in drugih foraminifer ter skeletov ehinodermov. Skeleti rdečih alg so zelo
dobro ohranjeni, lepo je vidna njihova strukturna mreža in konceptakli. Pri briozojih so lepo
vidni zoeciji, nekateri so zapolnjeni z znotrajzrnskim kalcitnim cementom, pri drugih pa so
opazne znotrajzrnske pore. Foraminifer je veliko, njihovi skeleti so ponekod močno
rekristalizirani, v notranjosti je pogost znotrajzrnski kalcitni cement. Ehinodermi se
največkrat pojavljajo kot prečni prerez skeleta, nekaj je tudi iglic, okoli katerih sem opazil
obrobni sintaksialni cement.
Glavkonit je zastopan v manši meri, z le okoli 5%. Zrna so lepo zaobljena, njihova prisotnost
in porazdelitev v kamninah je enakomerna.
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TERIGENE KOMPONENTE


Kremen

V zbruskih med terigenimi komponentami prevladuje kremen, njegov delež znaša 80%.
Največ je monokristalnega kremena z valovito potemnitvijo, opazimo pa tudi zrna z enotno
potemnitvijo, vendar je teh precej manj. Prisotna so tudi zrna polikristalnega kremena, ki ima
prav tako valovito potemnitev. Zrna kremena so v razponu od 0,07 mm pa do 0,7 mm,
povprečna velikost pa je okoli 0,3 mm. Pri zaobljenosti opazimo, da so povečini oglata do
pologlata.


Glinenci

Okoli 10% terigenih komponent pripada glinencem. Predstavljajo jih ortoklaz, plagioklaz in
mikroklin. Največ zrn pripada ortoklazu, ki je ponekod rahlo sericitiziran. Zrna plagioklaza in
mikroklina so precej redka.


Litična zrna

Litičnim zrnom bi pripisal delež 3%, saj je njihova prisotnost zelo podrejena. Našel sem
nekaj majhnih zrn roženca ter metamorfno litično zrno, ki pa je bilo preslabo ohranjeno za
natančnejše določanje izvora.


Druga zrna

Drugim terigenim zrnom preostane delež 7%. Zastopana so predvsem z muskovitim, nekaj
je tudi zrn epidota in zoisita. Muskovit nastopa v značilnih deskasto oblikovanih zrnih,
nekatera zrna so povita – verjetno zaradi stika z drugimi tršimi zrni. Epidotova zrna so
pologata in imajo značilne visoke interferenčne barve.
B. VEZIVO
V obeh vzorcih med vezivom močno prevladuje mikritna osnova, kalcitni cement nastopa v
podrejeni količini. Kalcitni cement se pojavlja kot medzrnski in znotrajzrnski. Slednjega
najdemo v porah skeletov bioklastov. Medzrnski kalcitni cement tvori lepe in velike kristale.
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Slika 33: Slike mikroskopske analize. Skenirani posnetki zbruskov: zbrusek 45 z lepo vidnimi fragmenti školjčnih
lupin in briozojev (a); zbrusek 46 z lepo vidnimi skeleti rdečih alg (b); daljša stranica meri 70 mm. Presek odlomka
briozoja, z analizatorjem (c); merilo na sliki ustreza 250 µm. Skelet rdeče alge z lepo vidno mrežasto strukturo in
konceptakli, z analizatorjem (d); merilo na sliki ustreza 600 µm. Fragment školjčne lupine, brez analizatorja (e) in z
analizatorjem (f); merilo na sliki ustreza 100 µm.

5.2.3

Prodnato-peščen bio(mikro)sparit

Vzorci 29, 70a, 73a, 74b

Struktura:
Vzorci kamnin imajo kljub različni velikosti zrn dokaj homogeno strukturo (Slika 34a, b).
Zrna gradijo okoli 60% površine zbruska, od tega je 35% alokemičnih in 25% terigenih
komponent. Sortiranost zrn je srednja, kontakti med njimi pa povečini točkasti; najdemo tudi
ravne in konkavno-konveksne kontakte. Zrna so polzaobljena do pologlata.
Vezivo predstavljata sparit in mikrit, ki je ponekod rekristaliziral v mikrosparit. Delež veziva
je okoli 40%.
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Sestava:
A. ALOKEMIČNE KOMPONENTE
Med alokemičnimi komponentami prevladujejo bioklasti, teh je od 25% do 30% vseh
komponent. Glavkonita je od 5% do 10%.


Bioklasti

Fosilne ostanke predstavljajo foraminifere, ehinodermi, briozoji, rdeče alge, fragmenti ostrig
ter odlomki školjčnih lupin. Foraminifere ponekod zapolnjuje kalcitni cement. Pri ostankih
briozojev lahko opazimo lepo ohranjene zoecije (Slika 34d), večinoma zapolnjene z
znotrajzrnskim cementom. Nekateri skeleti briozojev so veliki tudi 2 mm. Rdečih alg je kar
nekaj, tudi pri njih je lepo viden ohranjen mrežast skelet. Preseki skeletov ehinodermov so
bolj redki, vendar prav tako prisotni. Nekako največ je odlomkov školjčnih lupin, ki dosegajo
velikost do 3 mm. Izjema je vzorec 29, v katerem močno prevladujejo fragmenti lupin ostrig.


Glavkonit

Glavkonit je zastopan z lepo zaobljenimi zrni, ki so enakomerno razporejena po vzorcih
(Slika 34d, f). Povprečna velikost zrn je okoli 0,4 mm. V vzorcu 74b ga je nekoliko več in
sicer okoli 10%, medtem ko ga je v vzorcih 73a in 29 približno 5%.
B. TERIGENE KOMPONENTE
Terigene komponente zastopa v glavnem kremen in litična zrna, nekaj je glinencev in drugih
zrn (Slika 34c). Razpon zrn sega od 0,2 mm do 5 mm.


Kremen:

Kremena je okoli 10% izmed vseh komponent. Povprečna velikost je okoli 0,4 mm. Med
kremenovimi različki prevladuje monokristalni kremen, ki potemneva tako valovito kot
enotno. Zrna so pologlata do polzaobljena, nekatera tudi oglata. Precej manj je
polikristalnega kremena. Sicer najdemo zrna, ki imajo valovito potemnitev. Kremen je po
vzorcu dokaj enakomerno razporejen, na nekateri zrnih opazimo korozijske zajede.


Litična zrna:

Med litičnimi zrni je največ roženca, ki je lepo zaobljen, njegova velikost pa lahko znaša tudi
5 mm in je tako največji med zrni v kamnini. Redkeje najdemo druga litična zrna; opazil sem
nekaj metamorfnih litičnih zrn, ki bi lahko pripadala blestniku ter litična zrna kremenovega
peščenjaka. Litičnih zrn je ravno tako kot kremena okoli 10%.
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Druga zrna:

Drugih zrn je zelo malo, mogoče procent ali dva. Zastopana so predvsem z muskovitom, ki
ima značilno deskasto obliko. Zrna muskovita so majhna, v dolžino merijo v povprečju 0,3
mm. Drugih zrn v tej skupini nisem našel.
Prav tako so bila zelo redka zrna glinencev, od katerih je bilo mogoče prepoznati le
posamezne plagioklaze.
C. VEZIVO
Vezivo predstavlja približno 40% površine zbruskov, sestavljata ga sparit in mikrit, ki pa ga
je bistveno manj. Nekaj je tudi mikrosparita, ki je verjetno posledica rekristalizacije mikrita.
Sparita je nekje okoli 30%, medtem ko je v vzorcu 73a mikrita manj kot 10%. V vzorcih 74 b
in 29 pa je mikrita nekoliko več.
Kalcitni cement nastopa kot znotrajzrnski in se pojavlja predvsem v porah znotraj kalcitnih
skeletov. Nekaj je tudi obrobnega stebričastega kalcitnega cementa (Slika 34e) in
medzrnskega kalcitnega cementa. Poleg tega najdemo še nekaj glavkonitnega cementa,
vendar je delež le-tega zelo majhen.
V nekaterih zbruskih je opazen proces silifikacije, pri čemer kalcedon intenzivno nadomešča
predvsem skeletne dele školjčnih lupin in nastopa v obliki korozivnega cementa (Slika 34g, h).
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Slika 34: Slike mikroskopske analize. Skenirani posnetki sbruskov: zbrusek 73a (a) in zbrusek 70a (b); daljša
stranica meri 70 mm. Zrna plagioklazov in kremena v vezivu, z analizatorjem (c); merilo na sliki ustreza 100 µm.
Zooecie briozojev z glavkonitnim cementom, brez analizatorja (d); merilo na sliki ustreza 100 µm. Obrobni stebričasti
kalcitni cement obrašča zrno kremena, brez analizatorja (e); merilo na sliki ustreza 100 µm. Zrna glavkonita,
kremena in bioklastov, brez analizatorja (f); merilo na sliki ustreza 100 µm. Lupina ostrige z avtigenim kremenom v
obliki značilnih kalcedonskih sferul, ki nadomeščajo lupino kot korozivni cement, brez analizatorja (g) in z
analizatorjem (h); merilo na sliki ustreza 100 µm.

5.2.4

Peščenjak z mikritno osnovo

Vzorci: 53, 56, 57

Struktura:
Struktura v vzorcih je homogena, saj so zrna enakomerno razporejena v vezivu (Slika 35a, b).
Povsod prevladujejo zrna nad vezivom, vezivo pa tvorita mikritna osnova, ki je mestoma
rekristalizirana v mikrosparit in kalcitni cement. Mikritna osnova v vseh primerih prevladuje
nad cementom.
Kontakti med zrni so večinoma točkasti, najdemo pa tudi ravne in konkavno-konveksne
kontakte, nekatera zrna pa tudi plavajo v vezivu. Zrna so oglata do polzaobljena, prevladujejo
polzaobljena in pologlata. Sortiranost zrn je dobra, kamnina ima zrelo strukturo.
Zastopanost posameznih komponent in granulometrijska opredelitev posameznih vzorcev so
podani v Tabeli 4.
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Tabela 4: Delež zrn, osnove in cementa v posameznih vzorcih pripadajočega mikrolitofaciesa ter granulometrijska
opredelitev prisotnih zrn.
ŠTEVILKA
VZORCA

ODSTOTNA RAZMERJA (%)
ZRNA

OSNOVA

CEMENT

53

60

30

10

GRANULOMETRIJSKA
OPREDELITEV
PEŠČENJAKA
drobno do srednjezrnat

56
57

70
50

25
40

5
10

srednje do debelozrnat
debelozrnat

Razmerja med terigenimi in alokemičnimi komponentami so podana v spodnji tabeli (Tabela
5). V nadaljevanju bom opisal osnovne značilnosti glavnih opazovanih komponent.
Tabela 5: Razmerja med posameznimi terigenimi in alokemičnimi komponentami v vzorcih; odstotki so preračunani
na 100% zrn.
ODSTOTNA RAZMERJA (%)
ŠTEVILKA
VZORCA

TERIGENE KOMPONENTE

ALOKEMIČNE
KOMPONENTE

KREMEN

GLINENCI

LITIČNA
ZRNA

DRUGA
ZRNA

BIOKLASTI

GLAVKONIT

53

45

5

10

5

20

15

56
57

50
45

5
5

5
10

5
5

20
20

15
15

A. TERIGENE KOMPONENTE


Kremen

Zrna kremena so v povprečju velika 0,2 mm, enakomerno razporejena po vzorcu ter oglata
do polzaobljena. Največ je monokristalnega kremena z enotno potemnitvijo, nekatera zrna
imajo valovito potemnitev. V podrejenem položaju je polikristalni kremen. Nekatera zrna
polikristalnega kremena so zgrajena iz podobno velikih subkristalov, druga pa iz subkristalov,
ki se zelo razlikujejo po velikosti. Pri slednjih opazimo valovito potemnitev, suturne kontakte
med subkristali ter značilno bimodalno porazdelitev velikostnih razredov, zato sklepam, da
gre za metamorfni polikristalni kremen.


Glinenci

Glinencev je v vseh vzorcih dokaj malo, okoli 5%. Zrna so enakomerno razporejena po
vzorcu in so oglata do pologlata. Glinence zastopata plagioklaz z vključki sljude ter zelo redki
mikroklini.
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Litična zrna

Litična zrna predstavljajo od 5% do 10% terigene komponente. Zastopajo jih predvsem zrna
rožencev, ki so zaobljena, nekatera tudi rahlo kalcitizirana. Nekaj je tudi litičnih zrn, ki kažejo
skrilavo teksturo in bi jih lahko opredelili kot zrna filita.


Druga zrna

Sljudo predstavlja v glavnem muskovit, ki ima prepoznavno deskasto in podolgovato obliko.
V večini so zrna ravna, redka pa tudi rahlo povita. Lističi muskovita so enakomerno
razporejeni po vzorcu. V vzorcih opazimo tudi redka zrna biotita, ki so kloritizirana.
V kamninah opazimo tudi granate z značilnim visokim reliefom (Slika 35d). Njihova velikost
je v povprečju 0,1 mm. Nekaj je tudi zrn zoisita.
B. ALOKEMIČNE KOMPONENTE


Bioklasti

Fosilnih ostankov je v vzorcih veliko. Veliko je skeletnih delov ehinodermov, ki so lahko
zelo veliki (Slika 35c, e). Najdemo tudi bodice morskih ježkov (Slika 35g). Veliko je tudi
fragmentov lupinic moluskov in bentonških foraminifer. Najdemo tudi rdeče alge ter
značilne sataste oblike briozojev (Slika 35c, h). Od fosilnih ostankov vzorci vsebujejo še
redke brahiopode ter okrogle preseke najverjetneje kalcisfer.


Glavkonit

Glavkonita je v vseh vzorih veliko in predstavlja kar 15% vseh zrn. Pojavlja se enakomerno,
zrna pa so zaobljenih oblik (Slika 35h). Njihova velikost znaša tudi do 0,4 mm, v povprečju
so večja od ostalih zrn.
C. VEZIVO
Vezivo sestavljata osnova in cement vendar osnova v vseh zbruskih prevladuje. Osnovo
predstavlja mikrit, ki je ponekod rekristaliziran v mikrosparit. Samo v enem zbrusku majhen
delež osnove (pod 5%) predstavlja zaplata glinaste osnove, ki zapolnjuje medzrnske prostore
(Slika 35f).
Cement zastopa kalcit, ki se pojavlja v obliki medzrnskega cementa ter kot znotrajzrnski
cement v biogenih. Nekatere ploščice ehinodermov so obdane z obrobnim sintaksialnim
kalcitnim cementom. Redka zrna so obraščena z obrobnim stebričastim kalcitnim cementom.
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Glavkonitni cement se pojavlja v manjši meri kot znotrajzrnski cement in zapolnjuje pore
briozojev in drugih fosilov. Glavkonitni korozivni cement nastopa pri nadomeščanju skeleta
ehinodermov (Slika 35e).
Med ortokemičnimi komponentami opazimo še fromboidalni pirit, ki se pogosto pojavlja v
znotrajzrnskih porah.
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Slika 35: Slike mikroskopske analize. Skenirani posnetki zbruskov: zbrusek 53 (a), zbrusek 57 (b); daljša stranica
meri 70 mm. Zrno glavkonita, skelet ehinoderma ter drobec briozoja, z analizatorjem (c); merilo na sliki ustreza 100
µm. Zrno granata in zrna monokristalnega kremena, brez analizatorja (d); merilo na sliki ustreza 100 µm.
Glavkonitni cement, ki zapolnjuje pore skeletnega zrna ehinoderma, z analizatorjem (e); merilo na sliki ustreza 100
µm. Glinasta osnova zapolnjuje prostore med zrni, brez analizatorja (f); merilo na sliki ustreza 250 µm. Bodica
ehinoderma, ki jo obdaja ozek pas sintaksialnega kalcitnega cementa, z analizatorjem (g); merilo na sliki ustreza 100
µm. Zrno glavkonita levo, foraminifera z znotrajzrnskim glavkonitnim cementom ter delček rdeče alge, z analizatorjem
(h); merilo na sliki ustreza 100 µm.

5.2.5

Peščeni muljevec

Vzorci: 47b, 70b, 71b, 73b

Struktura
Pri kamninah je struktura homogena (Slika 36b), kljub temu, da je v vzorcih lepo vidna
laminacija. Lamine se izmenjujejo in sicer debelejezrnate z drobnejezrnatimi; v
debelejezrnatih se pojavlja več terigenih komponent, medtem ko je v drobnejezrnatih
prisotne več osnove (Slika 36c). Za nehomogenega bi lahko opredelili le vzorec 47b v
katerem je opazna ena debelejša leča, ki je sestavljena iz 70% dobro sortiranih terigenih zrn
ter 30% osnove. Leča zavzema približno 10% zbruska (Slika 36a).
Zrna povečini plavajo v vezivu, zelo redki so točkasti kontakti, nekaj pa je tudi ravnih. Le ti
se pojavljajo pri stiku muskovita s kakšnim drugim terigenim zrnom. Izjema je opisana leča v
zbrusku 47b, v kateri prevladujejo točkasti in ravni kontakti. Sortiranost je srednja, zrna pa so
oglata do polzaobljena. Vzorce 47b, 71b in 73b sem opredelil kot strukturno nezrele, saj
vsebujejo med 5 in 10% terigene gline. Vzorec 70b doseže polzrelo strukturo, saj vsebuje
manj kot 5% terigene gline.
Granulometrično pripada v vseh vzorcih od 60 do 70% zrn muljasti frakciji in od 30 do 40%
peščeni. Povprečna velikost zrn je okoli 0,04 mm, največja zrna merijo do 0,1 mm in
najmanjša 0,02 mm. Razmerja med zrni in podrobnejša granulometrijska opredelitev
posameznih vzorcev so razvidni iz Tabele 6.
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Tabela 6: Delež zrn, osnove in cementa v posameznih vzorcih pripadajočega mikrolitofaciesa ter njihova
granulometrijska opredelitev.
ŠTEVILKA
VZORCA

ODSTOTNA RAZMERJA (%)
ZRNA

OSNOVA
MIKRIT

TER. GLINA

47b

50

40

10

70b
71b
73b

25
30
40

70
60
50

5
10
10

GRANULOMETRIJSKA
OPREDELITEV
CEMENT
MULJEVCA
0
debelozrnat
0
0
0

debelozrnat
debelozrnat
debelozrnat

Vezivo predstavlja le osnova, cementa ni. V vseh vzorcih (razen 47b) prevladuje osnova nad
zrni. Pri vseh vzorcih je prisotna terigena glina, njen delež predstavlja pri vzorcih manjkajoči
procent v tabeli; torej pri vzorcu 47b, 71b in 73b je terigene gline okoli 10%. Vzorec 70b
vsebuje 5% te terigene komponente.

Sestava
V spodnji tabeli (Tabela 7) podajam podrobna razmerja med terigenimi in alokemičnimi
komponentami v posameznih vzorcih.
Tabela 7: Razmerja med posameznimi terigenimi in alokemičnimi komponentami v vzorcih; odstotki so preračununi
na 100% zrn.
ŠTEVILKA
VZORCA

ODSTOTNA RAZMERJA (%)
TERIGENE KOMPONENTE

ALOKEMIČNE
KOMPONENTE

KREMEN

GLINENCI

LITIČNA
ZRNA

DRUGA
ZRNA

BIOKLASTI

GLAVKONIT

47b

65

1

2

30

2

1

70b

45

1

2

35

2

1

71b
73b

60
60

1
1

5
2

30
35

3
2

1
1

A. TERIGENE KOMPONENTE


Kremen

Kremen je enakomerno porazdeljen po vzorcu, upoštevajoč dejstvo, da je v laminah nekoliko
bolj pogost. Po vsebnosti je krepko prevladujoča komponenta. Oblika zrn se spreminja od
zelo oglatih do polzaobljenih vendar pa prevladujejo pologlata zrna. Zrna imajo tako enotno
potemnitev kot tudi valovito. Najpogosteje se pojavlja monokristalni kremen, polikristalnega
kremena skoraj ne najdemo. Izjema so redka polikristalna zrna, ki kažejo valovito
potemnitev. Povprečna velikost zrn je okoli 0,05 mm.
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Glinenci in litična zrna

Obojih, tako glinencev kot litičnih zrn, je zelo malo. Od glinencev opazimo zelo redka zrna
plagioklazov. Nekaj odstotkov več je litičnih zrn, zastopajo jih polzaobljena zrna rožencev.


Druga zrna

Med drugimi zrni močno prevladuje sljuda oziroma muskovit, v bistvu predstavlja večino
drugih zrn. Muskovit se predstavlja z značilno deskasto obliko, zrna so izrazito podolgovata
in tanka ter lepo kažejo orientacijo, ki je vzporedna z laminacijo. Nekatera zrna povijajo, v
vseh primerih na stiku z drugim, rigidnejšim zrnom, najpogosteje je to kremen.
Sljude zastopa tudi biotit, vendar ga je malo. Biotit je v veliki meri kloritiziran. Od drugih zrn
najdemo še zrna zoisita ter redke piroksene. Nekaj je tudi zrn granata in epidota.
B. ALOKEMIČNE KOMPONENTE


Biogeni in glavkonit

Biogeni in glavkonit so prav tako zelo redki, dosežejo le 1 ali 2% vseh zrn. Od biogenih
najdemo redke planktonske foraminifere ter preseke skeletov ehinodermov.
Glavkonit se predstavlja z redkimi zrni, ki so polzaobljena. Tudi glavkonita je v vseh vzorcih
malo in sicer 1%.
C. VEZIVO
Vezivo predstavlja mikritna osnova. Cementa ne najdemo razen zanemarljivi vrednosti
kalcitnega korozivnega cementa, ki nadomešča kremen na robovih zrn. V vseh vzorcih je
prisotna tudi terigena glina z različnimi deleži, ki sem jih že predhodno opisal.
Posamezna kremenova zrna imajo izrazito idiomorfno obliko in vsebujejo vključke osnove,
zato domnevam, da gre za kremen avtigenega izvora (Slika 36d). V nekaterih primerih je
opazno pripenjanje avtigenega kremena v obliki kremenovega obrobnega sintaksialnega
cementa na obstoječa terigena kremenova zrna. Okoli nekaterih kremenovih zrn oziroma po
robovih lahko opazimo nadomeščanje s korozivnim kalcitnim cementom. Vendar je le-tega
zanemarljivo malo.
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b

c

d

Slika 36: Slike mikroskopske analize. Skenirani posnetki zbruskov: zbrusek 47b (a) in zbrusek 73b (b); daljša
stranica meri 70 mm. Usmerjena zrna muskovita in lepo vidna lamina, brez analizatorja (c); merilo na sliki ustreza
100 µm. Zrno kremena z rahlimi znaki silifikacije, z analizatorjem (d); merilo na sliki ustreza 25 µm.

5.2.6

Kremenov peščeni muljevec z rastlinskimi ostanki

Vzorci: 2, 4

Struktura:
Struktura kamnin je dokaj homogena (Slika 37a), čeprav vzorca vsebujeta nekaj terigene
gline, vendar manj kot 5%. Pri obeh vzorcih sem določil, da vsebujeta 30% peščene frakcije
in 70% muljaste. Vzorec 2 gradi 35% zrn in 65% veziva, vzorec 4 pa 40% zrn in 60% veziva.
Oba vzorca vsebujeta tudi nekaj medzrnske poroznosti, ki pa je vsaj delno verjetno posledica
priprave zbruska, zato je nisem upošteval pri določanju deležev komponent v zbruskih.
Zrna v kamninah so dobro sortirana in so povečini plavajoča, opazimo pa tudi točkaste in
redke ravne kontakte. Po zaobljenosti so zrna oglata, pologlata in polzaobljena. Kamnini sem
opredelil kot strukturno zreli. Velikost zrn se giblje od največjih, ki merijo 0,15 mm, pa do
najmanjših, ki so velikosti 0,01 mm. Povprečno zrno je veliko 0,05 mm.
Vezivo tvorita kremenova osnova in kalcitni cement. Osnova je kremenova in v zbrusku 2
prekriva 30% površine, v zbrusku 4 pa jo je manj in tako predstavlja 15% površine. Kalcitni
cement se pojavlja v večjem deležu in ga je v vzorcu 2 35% ter v vzorcu 4 45%.
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Sestava:
Delež terigenih komponent prevladuje nad drugimi komponentami v vzorcu 2, pri vzorcu 4
pa jo je približno enako kot cementa. Terigenih komponent v vzorcu 2 je 60%, v vzorcu 4 pa
40%.
A. TERIGENE KOMPONENTE


Kremen

Kremenova zrna so majhna, merijo od 0,01 mm do največ 0,12 mm, v povprečju pa 0,04
mm (Slika 37c, d). Zrna so oglatih do polzaobljenih oblik in so ponekod v točkastih in ravnih
kontaktih z drugimi zrni, največkrat pa plavajo v vezivu. Močno prevladuje monokristalni
kremen z enotno potemnitvijo. Opazil sem le nekaj zrn polikristalnega kremena, ki je
valovito potemneval. Ocenil bi, da je kremena v kamninah 35%.


Glinenci

V vzorcih je glinencev zelo malo. Pripisal sem jim delež 2%. Zastopani so z majhnimi
plagioklazi polzaobljenih oblik, ki v povprečju merijo 0,03 mm (Slika 37e). Zrna so po vzorcu
enakomerno razporejena.


Druga zrna

Od drugih zrn sem prepoznal samo sljude, ki jih zastopa muskovit (Slika 37c). Po vzorcu je
enakomerno razporejen, zrna podolgovatih deskastih presekov pa merijo do 0,15 mm. Nekaj
zrn je tudi rahlo povitih, verjetno zaradi pritiska okolnih zrn. Prisotnih je tudi nekaj
neprozornih mineralov. Posamezna kalcitna zrna lepih romboedrskih oblik bi lahko
predstavljala presedimentirana zrna kalcita (Slika 37d). Drugim zrnom sem pripisal delež 8%.
Med terigene komponente spada še drobnozrnata kremenova osnova, ki zavzema 15%
površine zbruska.
B. ALOKEMIČNE KOMPONENTE


Glavkonit

Zrn glavkonita je zelo malo, manj kot 1%. Preseki zrn so lepo zaobljeni, njihova velikost pa
znaša 0,07 mm (Slika 37d). Glavkonit je po vzorcih enakomerno razporejen.


Rastlinski ostanki

Okoli 10% v zbrusku 2, v zbrusku 4 pa 15% površine prekrivajo rastlinski ostanki (Slika 37b).
Ker sem pri pobiranju vzorcev našel lepo ohranjen storž domnevam, da bi šlo lahko za
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rastlinske ostanke iglavcev. Rastlinski ostanki imajo nepravilne oblike in so enakomerno
razporejeni po vzorcih.
C. VEZIVO
Vezivo je pri obeh vzorcih sestavljeno iz kalcitnega cementa ter kremenove osnove. V
zbrusku 2 je kalcitnega cementa 35%, kremenove osnove pa 30%. Pri zbrusku 4 prevladuje
kalcitni cement s 45%, osnove je tam manj in sicer 15%. Kristali kalcitnega cementa so lepo
vidni in v povprečju veliki 0,15 mm.
Cement v glavnem nastopa kot medzrnski. Opazil sem tudi nekaj fromboidalnega pirita
(Slika 37f), delež le tega pa je majhen.

a

b

c

d

e

f

Slika 37: Slike mikroskopske analize. Skenirani posnetek zbruska 2 (a); daljša stranica meri 70 mm. Ostanki
rastlinskega materiala, brez analizatorja (b); merilo na sliki ustreza 100 µm. Zrna kremena, muskovita in kalcita v
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točkastih kontaktih, z analizatorjem (c); merilo na sliki ustreza 100 µm. Zrno glavkonita med zrni kremena in
kalcita, z analizatorjem (d); merilo na sliki ustreza 100 µm. Zrno plagioklaza in zrna kalcita, z analizatorjem (e);
merilo na sliki ustreza 100 µm. Framboidalni pirit, brez analizatorja (f); merilo na sliki ustreza 100 µm.

5.2.7

Kremenov muljasti peščenjak s kremenovo - sericitno epiosnovo

Vzorec: 61

Struktura:
Struktura vzorca je homogena (Slika 38a), zrna so lepo enakomerno razporejena po zbrusku
in pripadajo v 80% peščeni frakciji ter v 20% muljasti. Povprečno zrno je veliko 0,15 mm,
najmanjša merijo 0,02 mm in največja 0,5 mm. Zrna, ki prekrivajo 60% površine zbruska, so
dobro sortirana ter oglata do polzaobljena. Narava kontaktov je večinoma točkasta, dokaj
pogosti pa so tudi ravni in konkavno-konveksni kontakti. Veziva je v zbrusku 40%. Kamnina
vsebuje tudi nekaj terigene gline, vendar manj kot 5%, zato sem strukturo glede na vse
kriterije opredelil kot zrelo. Vezivo predstavlja kremenova sericitna epiosnova ter terigen
glinasti material.

Sestava:
A. TERIGENE KOMPONENTE


Kremen

Kremena in njegovih različkov je v kamnini največ, določil sem mu 25%. Močno prevladuje
monokristalni kremen z enotno potemnitvijo. Redko opazimo monokristalni kremen z
valovito potemnitvijo, prav tako redek je tudi polikristalni kremen, ki ima valovito
potemnitev. Kremenova zrna so rahlo neenakomerno porazdeljena po vzorcu. Lahko
opazimo, da so mogoče malo bolj koncentrirana v posameznih pasovih. Na nekaterih zrnih
lahko opazimo korozijske zajede. Kremen je v vzorcu velikokrat v stiku z muskovitom,
kontakti so točkasti, ravni in konkavno-konveksni.


Glinenci

Glinenci so v vzorcu zelo redki, pripisal bi jim delež 1%. Predstavljajo jih redki plagioklazi, ki
so zelo majhni; merijo okoli 0,06 mm in so polzaobljenih oblik.
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Litična zrna

Litičnim zrnom pripada delež okoli 2%. Zaradi svoje majhnosti so težko določljivi.
Prepoznal sem nekaj zrn roženca, ter nekaj zrn, ki bi jih mogoče lahko opredelil le kot
metamorfna litična zrna. Velikost zrn znaša 0,08 mm in so polzaobljena.


Druga zrna

Drugih zrn je v zbrusku veliko, okoli 25%. Med drugimi zrni krepko prevladuje muskovit
(Slika 38c, d), ki je ga je tudi med vsemi terigenimi komponentami veliko in je po deležu takoj
za kremenom. Pripisal sem mu delež 18%. Zrna so značilnih podolgovatih deskastih oblik.
Razpon zrn meri od 0,07 mm pa do 0,5 mm. Pogosto so zrna upognjena, najverjetneje zaradi
pritiska okoliških zrn.
Od ostalih zrn je kar nekaj zrn epidota (Slika 38e), ki v povprečju merijo 0,1 mm. Imajo
značilen visok relief ter pisane visoke interferenčne barve. V vzorcu je tudi nekaj zrn rutila, ki
se kaže z visokim reliefom ter rdeče-rjavo barvo pri izključenem analizatorju. Kar nekaj zrn
pripada zoisitu (Slika 38b), redkejša pa so zrna biotita, ki so značilno pleohroična. V zbrusku
sem opazil še nekaj majhnih cirkonovih zrn, ki merijo približno 0,03 mm.
B. ALOKEMIČNE KOMPONENTE
V zbrusku je približno 7% gradnikov, ki bi jih določil kot organski-rastlinski material. Zrna
so velika do maksimalno 0,5 mm in so različnih, nepravilnih oblik (Slika 38f).
C. VEZIVO
Vezivo predstavlja kremenovo-sericitna (epi)osnova, ki prekriva 40% zbruska. V zbrusku je
tudi nekaj fromboidalnega pirita, vendar je njegov delež zelo majhen.

a

b

69

c

d

e

f

Slika 38: Slike mikroskopske analize. Skeniran posnetek zbruska 61 (a); daljša stranica meri 70 mm. Idiomorfno
zrno zoisita, brez analizatorja (b); merilo na sliki ustreza 100 µm. Zrno muskovita, brez analizatorja (c) in z
analizatorjem (d); merilo na sliki ustreza 100 µm. Zrno epidota, brez analizatorja (e); merilo na sliki ustreza 100
µm. Organski material, brez analizatorja (f); merilo na sliki ustreza 250 µm.

5.2.8

Kremenov peščenjak

Vzorci: 42, 43, 44, 65

Struktura
Struktura vzorcev 43 in 65 je homogena, medtem ko sta strukturi pri vzorcih 42 in 44
nehomogeni (Slika 39a, b). Pri vzorcu 42 je vzrok nehomogenosti terigena glina, ki se pojavi
v pasu zbruska; količinsko gledano jo je okoli 5%. Vzorec 42 je tudi rahlo limonitiziran. Pri
zbrusku 44 homogenost razbije precej velika ostriga oziroma lupina ostrige. Zrna so dobro
sortirana, razpon zaobljenosti gre od oglatih do polzaobljenih. Nekako prevladujejo pologlata
zrna. Kontakti med zrni so točkasti, redkeje najdemo ravno kontakte, najbolj pogosto pa
zrna plavajo v vezivu. Za strukturno nezrelo sem določil vzorec 42 zaradi prisotnosti terigene
gline. Vzorci 43, 44, 65 spadajo pod strukturno zrele. Povprečna velikost zrn je okoli 0,2
mm, vendar je pri vseh vzorcih od 5 do 10% zrn, ki pripadajo muljasti frakciji.
Vezivo tvorita mikritna osnova in kalcitni cement. Osnova povsod prevladuje nad
cementom, vendar se njuni razmerji v posameznih vzorcih razlikujeta. Prav tako se
razlikujejo tudi deleži zrn, ki so prisotni v 45 do 60%, kar je razvidno iz sledeče tabele (Tabela
8).
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Tabela 8: Delež zrn, osnove in cementa v posameznih vzorcih pripadajočega mikrolitofaciesa ter njihova
granulometrijska opredelitev.
ŠTEVILKA
VZORCA

ODSTOTNA RAZMERJA (%)
ZRNA

OSNOVA

CEMENT

GRANULOMETRIJSKA
OPREDELITEV
PEŠČENJAKA

42

50

40

10

drobno do srednjezrnat

43

60

30

10

drobnozrnat

44

45

50

5

drobnozrnat

65

60

35

5

drobn zrnat

Sestava:
Podrobna razmerja med posameznimi terigenimi in alokemičnimi komponentami podajam v
spodnji tabeli (Tabela 9), v nadaljevanju sledi opis posameznih komponent in njihovih
osnovnih značilnosti. Od posameznih komponent prevladuje kremen, sledijo mu litična zrna
ter druga zrna.
Tabela 9: Razmerja med posameznimi terigenimi in alokemičnimi komponentami v vzorcih; odstotki so preračunani
na 100% zrn.
ODSTOTNA RAZMERJA (%)
TERIGENE KOMPONENTE

ŠTEVILKA
VZORCA

ALOKEMIČNE
KOMPONENTE

KREMEN

GLINENCI

LITIČNA
ZRNA

DRUGA
ZRNA

BIOKLASTI

GLAVKONIT

42

50

5

25

13

5

2

43
44
65

55
50
50

5
5
7

15
15
20

8
20
20

5
8
5

2
2
3

A. TERIGENE KOMPONENTE


Kremen

Kremenova zrna so v vseh vzorcih oglata in pologlata. Povprečna velikost zrn je okoli 0,2
mm. Pri vzorcu 42 sta vidna dva velikostna razreda zrn in sicer 0,09 mm ter 0,3 mm. Največ
je monokristalnega kremena z valovito potemnitvijo, prisotna pa so tudi zrna z enotno
potemnitvijo. Kar nekaj je polikristalnega kremena z valovito potemnitvijo. Pri nekaterih
zrnih je opaziti korozijske zajede. Kremen je enakomerno razporejen in je tudi prevladujoča
komponenta med zrni (Slika 39c, d).
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Glinenci

Glinencev je v kamninah te skupine malo, okoli 5%. Predstavljajo jih v glavnem plagioklazi
ter redka zrna mikroklina. Zrna plagioklazov so ponekod sericitizirana, njihovi robovi so
polzaobljeni.


Litična zrna

Litičnih zrn je v vzorcih od 15% do 25%. Prevladujejo litična zrna roženca, ki so pologlatih
do polzaobljenih oblik ter so rahlo kalcitizirana. Od litičnih delcev sem našel še pologlata
zrna apnenca (Slika 39e, f) ter zrna dolomita, pa tudi metamorfna litična zrna, ki najverjetneje
pripadajo blestniku.


Druga zrna

Druga zrna so zastopana s sljudo, biotiom, granatom, zoisitom, epidotom ter neprozornimi
minerali. Največjo zastopanost ima sljuda oziroma muskovit, ki se kaže v svoji značilni
deskasti obliki. Ponekod je rahlo ukrivljen, verjetno zaradi pritiska okoliških zrn. Muskovit je
enakomerno razporejen po vzorcih. Nekaj je tudi biotita, prisotna so tudi posamezna
polzaobljena zrna epidota. Redki so podolgovati preseki granatov in zoisita. Prisotni so tudi
posamezni neprozorni minerali.
B. ALOKEMIČNE KOMPONENTE


Bioklasti in glavkonit

Alokemičnih komponent je v kamninah malo, tako bioklastov kot glavkonita. Od bioklastov
kamnine vsebujejo foraminifere, redke preseke skeletov ehinodermov ter rdeče alge, ki so
mikritizirane. Redki so tudi fragmenti lupin školjk.
Glavkonit se pojavlja v vzorcih v zrnih zaobljenih oblik, vendar ga je zelo malo.
C. VEZIVO
Vezivo sestavljata mikritna osnova in kalcitni cement. Mikritna osnova v vseh primerih
prevladuje nad cementom in je ponekod rekristalizirala v mikrosparit. V vzorcu 42 je osnova
ponekod rahlo limonitizirana.
Cement zastopa kalcitni cement in v primerjavi z osnovo gradi manjši delež veziva. Opazimo
ga lahko kot medzrnski cement ter kot znotrajzrnski cement, ki je prisoten v manjši meri in
ga najdemo v foraminiferah.

72

a

b

c

d

e

f

Slika 39: Slike mikroskopske analize. Skenirani posnetki zbruskov: zbrusek 42 (a) in zbrusek 43 (b); daljša
stranica meri 70 mm. Kremenova zrna, brez analizatorja (c) in z analizatorjem (d); merilo na sliki ustreza 600 µm.
Litično zrno sparitnega apnenca, brez analizatorja (e) in z analizatorjem (f); merilo na sliki ustreza 100 µm.

5.2.9

Konglomerat

Vzorci: 70a, 72b, 75b

Struktura:
Pri kamninah najprej opazimo nehomogeno strukturo (Slika 40a, b), saj se pojavljajo različno
veliki in raznovrstni klasti. Stopnja sortiranosti je slaba, zaobljenost zrn pa lahko opredelimo
nekje od polzaobljenih do pologlatih. Kontakti med zrni so različni; nekako prevladujejo
plavajoča zrna, prisotni pa so tudi točkasti kontakti, nekaj ravnih in redki konkavnokonveksni kontakti. Zaradi slabe sortiranosti sem kamnino opredelil kot strukturno polzrelo.
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Velikost zrn je v razponu od 10 mm do 0,1 mm, povprečno zrno je veliko okoli 0,45 mm.
Največja zrna predstavljajo litična zrna, medtem ko so manjša zrna predvsem kremenova.
Delež zrn, ki granulometrijsko pripada produ, se vrti okoli 40% do 45%. Ostali delež pripada
peščeni frakciji.
Kot vezivo nastopata mikrosparit oziroma sparit ter mikrit. Prisotna sta v različnih deležih,
povsod pa prevladujeta mikrosparit in sparit nad mikritom.

Sestava:
V vzorcih pripadajo zrna dvema velikostnima razredoma, zato je deleže posameznih
komponent precej težko določiti. Deleže sem posameznim gradnikom pripisal zgolj za boljšo
predstavo.
A. TERIGENE KOMPONENTE


Kremen

V kamninah se pojavlja tako monokristalni kot polikristalni kremen. Zrna monokristalnega
kremena merijo v povprečju 0,4 mm, njihova potemnitev je tako enotna kot tudi valovita.
Nekatera zrna so lepo zaobljena, najdemo pa tudi oglata zrna.
Polikristalni kremen je generalno večji kot monokristalni in lahko meri tudi do 1 mm (Slika
40f). Nekatera zrna so sestavljena iz velikega števila subkristalov, spet druga pa vsebujejo
manj subkristalov. Polikristalni kremen je povečini oglat, redkeje je polzaobljen. Potemnitev
je v glavnem valovita.
Vsebnost kremenovih zrn se giblje nekje okoli 15% do 20%.


Glinenci

Glinenci so prisotni v zelo malem številu, nekakšna ocena bi bila 3%. Zastopani so predvsem
v drobnozrnati frakciji, predstavljajo pa jih plagioklazi, ter redka zrna mikroklina in ortoklaza.
Nekateri plagioklazi so očitno prepereli.


Litična zrna

Litična zrna so zastopana v prodnati in peščeni frakciji, prevladujejo pa v prodnati. Zrna so
lepo zaobljena in tudi največja med vsemi komponentami, saj merijo do 10 mm. Vsebnost
litičnih zrn znaša okoli 20%.
Med litičnimi zrni prevladujejo metamorfna zrna, prepoznal sem litična zrna kvarcita in
skrilavca. Med magmatskimi litičnimi zrni prevladujejo zrna diabaza (Slika 40g), med
sedimentnimi litičnimi zrni pa zrna kremenovega peščenjaka (Slika 40c, d), ki so tudi največja
med litičnimi zrni. Od sedimentnih litičnih zrn sem opazil še roženec, ki pa je v primerjavi z
drugimi manjši.
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Druga zrna

Med ostalimi zrni prevladuje muskovit, ki ima značilno deskasto strukturo. Muskovit pripada
drobnejši frakciji. Od drugih zrni sem opazil še redka zrna biotita, epidota in morda rutila
(Slika 40h). Delež drugih zrn ocenjujem na 3%.
B. ALOKEMIČNE KOMPONENTE


Bioklasti

Zastopanost bioklastov v kamninah je majhna, mogoče okoli 8%. Največ je ostankov rdečih
alg, ki nastopajo z lepimi preseki in ohranjeno mrežasto teksturo. Prisotni so tudi vzdolžni in
prečni preseki skeletov briozojev z lepo vidnimi zoeciji (Slika 40e). Nekaj je tudi foraminifer
(Slika 40c, d), ki jih ponekod zapolnjuje znotrajzrnski kalcitini cement. Opazimo še redke
fragmente ehinodermov ter redke odlomke školjčnih lupin.


Glavkonit

Glavkonita v vzorci skorajda ni. Številčno bi ga opredelil z manj kot 1%. Opazimo nekaj
drobnih zrn, ki so dobro zaobljena.
C. VEZIVO
V vzorcih 70a in 72b nastopata kot vezivo sparit in mikrit. Sparita je okoli 45%, mikritne
osnove pa 5%. V vzorcu 75 pa kot vezivo nastopa mikrosparit, ki ga je 35% in mikritna
osnova z deležem 15%.
Kalcitni cement najdemo v vlogi medzrnskega, znotrajzrnskega ter obrobnega sintaksialnega
cementa. Znotrajzrnski se pojavlja v skeletih foraminifer ter briozojev. Obrobni sintaksialni
cement pa najdemo okrog redkih odlomkov ehinodermov.

a

b

75

c

d

e

f

g

h

Slika 40: Slike mikroskopske analize. Skenirani posnetki zbruskov: zbrusek 72b (a) in zbrusek 75b (b); daljša
stranica meri 70 mm. Presek foraminifere in litično zrno kremenovega peščenjaka, brez analizatorja (c) in z
analizatorjem (d); merilo na sliki ustreza 250 µm. Prečni presek briozoja, brez analizatorja (e); merilo na sliki
ustreza 100 µm. Zrno polikristalnega kremena v kalcitnem cementu, z analizatorjem (f); merilo na sliki ustreza 600
µm. Litično zrno diabaza, z analizatorjem (g); merilo na sliki ustreza 250 µm. Zrno rutila, brez analizatorja (h);
merilo na sliki ustreza 100 µm.

Profile sem tekom profiliranja in kasneje med samim delom na podlagi zporedja plasti in
njihove makroskopsko in mikroskopsko določene sestave ter po primerjavi z objavljenimi
podatki v Vrabec (2000), Vrabec in sod. (2014) in Rojnik (2015) uvrstil v Govško in Laško
formacijo. Profili pod števili 2, 3, 4, 6, 8, 10 in 11 pripadajo Govški formaciji. Profile pod
števili 5, 7, 9 in 12 sem umestil v Laško formacijo. Profil pod številko 1 zaradi svojih
litoloških in petroloških značilnosti (odsotnost glavkonita, prisotna povečana količina
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rastlinskih stankov, prevladovanje drobnejezrnatih kamnin) močno nakazuje na Laško
formacijo.

5.3 Analiza strukture območja
5.3.1

Pregled karte

Geološko karto v merilu 1 : 10000 sem naredil in izrisal v programu QGIS (Quantum GIS
Development Team 2009) in jo podajam kot prilogo (Priloga 1). Na karti sem z bolj
kontrastnimi barvami označil tudi večje izdanke, ki sem jih našel med kartiranjem.
Stratigrafske meje miocenskih plasti so na kartiranem območju pokrite in jih je težko
zanesljivo locirati. Pri določevanju lokacij in izrisu mej sem si pomagal s številnimi najdenimi
izdanki, izrisanimi profili ter makroskopsko in mikroskopsko analiziranimi vzorci, ki sem jih
odvzel na terenu. Na podlagi tega sem na karti (kjer sem imel in pobral podatke: izdanke,
vzorce, analizo) fiksiral točke in krajše odseke mej, nato pa s pomočjo konstrukcije
strukturnih izohips izrisal meje še na preostalem pokritem terenu.
Karto bom opisno predstavil v smeri od juga proti severu.
Na skrajnem jugu kartiranega območja pri naselju Križ izdanja zgornjetriasni apnenec. Nad
njim je diskordantno odložen oligocenski konglomerat, ki sem ga našel severno od naselja
Križ ter tudi pri naselju Gora, na površju pa izdanja v tankem pasu. Nato pa začnejo
izdanjati miocenske plasti. Stratigrafska meja med oligocenom in miocenom je pokrita,
določil in lociral pa sem jo na podlagi najdenih izdankov obeh formacij. Nad oligocenskim
konglomeratom je diskordantno odložena Govška formacija, ki vpada proti severu okoli
20°. Nato se približno v razdalji 1000 m proti severu plasti najprej zravnajo in celo vpadajo
10° proti jugu, zatem pa spet začnejo blago vpadati proti severu. Pri Kamneku, Rovčku in
Smrekovcu sem izmeril bistveno strmejše vpade, okoli 40°. Sledi stratigrafska meja, nad
katero v smeri proti severu začne izdanjati Laška formacija z vpadi proti severu od 35° do
45°. Mejo med Govško in Laško formacijo sem lociral na podlagi izdankov južno od
Zadnjega vrha v osrednjem delu območja in južno od naselja Žale. Na obeh lokacijah sem
našel konglomerat z velikimi, kamnotvornimi ostrigami, ki se značilno pojavljajo v vrhnjem
delu Govške formacije (Žalohar in Zevnik, 1996). Poleg tega sem si pomagal še z vzorci
kamnin in njihovo analizo. Ker je stratigrafska meja pokrita, sem jo narisal s pomočjo
strukturnih izohips. Nekoliko južno od Tunjiške mlake poteka stratigrafska meja med Laško
formacijo in Dolsko formacijo. Tudi tukaj je meja pokrita in jo je težko zanesljivo locirati.
Mejo sem umestil v območje med obe formaciji na podlagi izdankov proda in peska ter
vložkov gline, ki pripadajo Dolski formaciji ter značilni litologiji Laške formacije. Prav tako
sem si pomagal s pobranimi in kasneje analiziranimi vzorci. Za izris celotne meje sem tudi
tukaj uporabil metodo strukturnih izohips. Zaradi navidezno zamaknjene meje med Laško in
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Dolsko formacijo v zahodnem in osrednjem delu karte sem tam konstruiral dva manjša
preloma, ki bi lahko pojasnila zamik mej. V južnem delu Dolske formacije plasti vpadajo od
30° do 45° proti severu, v severnem delu pa so plasti že prevrnjene in visijo okoli 55° proti
severu. Po dolini Tunjščice poteka prelom, ki ga Vrabec (2001) imenuje Tunjiški prelom.
Vzhodno in zahodno od Tunjiškega preloma je opaziti zamike v stratigrafskih mejah ter
razlike v strukturnih podatkih, npr. vpadih plasti, saj so vzhodno od Tunjiškega preloma
vpadi precej bolj strmi (do 70°). Zamaknjena je tudi meja med Laško in Dolsko formacijo,
prav tako pa tudi meja med Govško in Laško formacijo. Po mnenju Vrabca (2001) so bile v
tem delu mehke plasti Dolske formacije zaradi krčenja gube izrinjene iz jedra sinklinale.
Dolska formacija se zaključi v liniji vzhod-zahod pri naselju Vrhovlje, naprej proti severu pa
sledi Laška formacija, katere plasti so v inverzni legi in vpadajo od 75° do 80° proti severu.
Mejo sem določil na podlagi litoloških značilnosti obeh formacij. Zanesljivost je nekoliko
vprašljiva, saj je teren precej pokrit. Nekoliko severneje od Viševce poteka stratigrafska meja
med Laško in Govško formacijo. Vzhodno od Viševce sem našel kamnotvorne ostrige, ki
tako kot v južnem delu predstavljajo zgornji del Govške formacije. Tudi tukaj sem si za izris
celotne meje pomagal s strukturnimi izohipsami in z analiziranimi vzorci kamnin dotičnega
območja. Inverzne plasti Govške formacije vpadajo strmo proti severu (do 85°). Govška
formacija se zaključi ob strmem Viševškem prelomu, za katerim ponovno izdanja oligocenski
konglomerat. Pri lociranju Viševškega preloma sem uporabil svoje podatke izdankov
zahodnega dela karte, za izris ostalega dela preloma (osrednjega in vzhodnega dela) pa sem si
pomagal in uporabil podatke Vrabca (2001).
5.3.2

Os gube

Eden izmed ciljev diplomske naloge je bil poskušati ugotoviti ali os gube res tone proti ENE
kot domnevajo Premru (1983a) ter Žalohar in Zevnik (1996). Med kartiranjem sem izmeril
okoli 60 vpadov plasti. Da bi določil vpad osi gube sem nato v krogelni projekciji s pomočjo
programa Orient verzija 3.4.2 (Vollmer, F.W., 2015. Orient 3: a new integrated software
program for orientation data analysis, kinematic analysis, spherical projections, and Schmidt
plots. Geological Society of America Abstracts with Programs, v. 47, n. 7, p. 49.
http://www.frederickvollmer.com/) analiziral 40 vpadov; 20 v severnem krilu in 20 v
južnem krilu gube (Priloga 3). Vseh vpadov nisem analiziral, ker je bilo mestoma (npr. kjer
sem profiliral) več meritev vpada enakih. Tako sem izbral 40 čim bolj reprezentativnih
meritev za celotno območje sinklinale.
Najprej sem analiziral samo vpade v severnem, prevrnjenem krilu (Slika 41a). Plasti v
severnem krilu v povprečju vpadajo v smeri 348°, njihov povprečni vpad pa znaša 72°.
Krogelna projekcija pokaže, da os severnega krila v tem primeru vpada v smeri 77° pod
kotom 4°.
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Analiza vpadov v južnem, normalnem krilu gube, pokaže nekoliko drugačne rezultate (Slika
41b). Sodeč po analizi v krogelni projekciji os južnega krila vpada proti zahodu v smeri 255°
in z manj kot 1° naklona. Plasti v južnem krilu vpadajo v povprečju v smeri 345° s
povprečnim naklonom 41°.

a

b

Slika 41: Analiza vpadov plasti v severnem in južnem krilu Tunjiške sinklinale v krogelni projekciji (ekviploščinska
projekcija, spodnja polobla) – rdeča os (maksimalni lastni vektor) prikazuje povprečno smer vpada plasti, modra os
(minimalni lastni vektor) prikazuje vpad osi gube: a) vpadi v severnem krilu gube; povprečen vpad plasti znaša
348/72, vpad osi znaša 77/4 in b) vpadi v južnem krilu; povprečen vpad plasti znaša 345/41, vpad osi znaša
255/1.

V tretji analizi (Slika 42a) sem uporabil podatke vpadov plasti iz severnega in južnega krila
skupaj. V tem primeru os gube vpada proti zahodu v smeri 259° z naklonom 3°. Povprečna
smer vpada plasti severnega in južnega krila pa znaša 347°.
Dobljeni rezultati tako kažejo, da os gube ne tone proti ENE ampak zelo rahlo vpada proti
zahodu (azimut okoli 260°). Ker pa naklonski kot osi znaša samo 3°, jo lahko smatramo kar
za horizontalno.
Pri ugotavljanju smeri in vpada osi gube sem želel primerjati svoje rezultate z vpadi na karti
OGK 1 : 100.000 in z vpadi, ki jih je določil Vrabec (2001). Zato sem v krogelni projekciji
analiziral 20 vpadov vzetih iz karte OGK (10 vpadov iz severnega krila, 10 iz južnega krila),
20 vpadov iz karte Vrabca (10 vpadov iz severnega krila, 10 iz južnega krila) ter 10 svojih
vpadov (5 vpadov iz severnega krila, 5 iz južnega). Analiza vseh vpadov pokaže, da os gube
rahlo tone proti zahodu v smeri 259° z naklonom 3,5°. Povprečna smer vpada plasti pa znaša
347° (Slika 42b).
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a

Slika 42: Analiza vpadov plasti v celotni Tunjiški sinklinali v krogelni projekciji (ekviploščinska projekcija, spodnja
polobla) – rdeča os (maksimalni lastni vektor) prikazuje povprečno smer vpada plasti, modra os (minimalni lastni
vektor) prikazuje vpad osi gube: a) vpadi iz celotne gube; vpad osi gube znaša 259/3, povprečna smer plasti severnega
in južnega krila je 347°in b) 20 vpadov iz karte OGK, 20 vpadov iz karte Vrabec (2001) in 10 mojih vpadov;
vpad osi gube znaša 259/3,5, povprečna smer plasti severnega in južnega krila je 347°.

Na naslednjem stereogramu (Slika 43) lahko vidimo še primerjavo različnih podatkov iz Slike
42b – vsako od treh populacij podatkov sem obarval s svojo barvo. Dvajset vpadov iz karte
OGK je obarvanih z modro barvo, dvajset vpadov Vrabca (2001) z rdečo in deset mojih
vpadov z zeleno. Analiza naključno izbranih vpadov Vrabca (2001) kaže, da os gube vpada v
smeri 259 z naklonom 9°, povprečna smer plasti je 342°. Sodeč po naključno izbranih 20
podatkih karte OGK je smer in naklon osi 261/2, povprečna smer plasti pa 350°. Rezultati
mojih 10 naključno zbranih podatkov na tem stereogramu pa kažejo, da os gube rahlo tone v
smeri 260° z naklonom 6°.
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Slika 43: Primerjav treh populacij podatkov na istem stereogramu. Z modro barvo so prikazani vpadi iz karte OGK,
z rdečo vpadi Vrabca (2001) ter z zeleno moji vpadi. S trikotnikom je označena os maksimalnega lastnega vektorja, s
kvadratom os srednjega lastnega vektorja ter s krogom os minimalnega lastnega vektorja.

Zaključim lahko, da analiza podatkov vpadov plasti po različnih avtorjih daje zelo
konsistenten rezultat, in sicer da je os Tunjiške sinklinale subhorizontalna, usmerjena pa je
proti zahodu-jugozahodu (azimut 260°).
5.3.3

Struktura gube in prerez profila

Domnevam, da je Tunjiška sinklinala posledica delovanja severneje lociranega
desnozmičnega Savskega preloma, ker je os gube pravokotna na smer krčenja ozemlja zaradi
Savskega preloma, kot jo je določil Vrabec (2001).
Nastanek gube in rotacijo plasti v subvertikalno lego najbolje pojasnjuje gubanje zaradi
dviganja zaledja ob strmem reverznem prelomu (Narr in Suppe, 1994; Mitra in Mount, 1998,
v Vrabec 2001). Več o modelu v poglavju 3.3, (Slika 5). Vrabec (2001) meni, da bi lahko strm
vodilni prelom v podlagi nastal v coni Savskega preloma. Viševški prelom pa interpretira kot
vzporedni prelom vodilnemu prelomu v podlagi, ki je nastal zaradi krčenja prostora.
Druga možnost po mnenju Vrabca (2001) za nastanek sinklinale bi lahko bil reverzno
reaktiviran terciarni normalni prelom, ki bi bil povezan z ugrezanjem miocenskega bazena.
Pri izdelavi profila gube sem si pomagal s podatki Žaloharja in Zevnika (1996). Sam sem na
terenu (in geološki karti) lociral meje med oligocenskim konglomeratom, Govško formacijo,
Laško formacijo in Dolsko formacijo. Žalohar in Zevnik (1996) pa Govško formacijo
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razdelita še na spodnjegovški, srednjegovški in zgornjegovški člen v južnem krilu, v severnem
pa spodnjegovški člen ne izdanja.
Debelina plasti je v severnem in južnem krilu gube različna. Na izbrani trasi profila je celotna
Govška formacija v severnem krilu debela približno 420 m, v južnem krilu pa 850 m. Laška
formacija v severnem krilu meri 350 m, medtem ko ji v južnem krilu pripisujem debelino
450 m. Dolske formacije pa je približno 450 m.
Profil gube v merilu 1 : 10000 podajam kot prilogo (Priloga 2). Trasa profila je na geološki
karti označena z daljico AB.

Slika 44: Geološki profil Tunjiške sinklinale.

Medtem ko je sama zgradba celotne gube dokaj jasna, še vedno predstavlja strukturni
problem najbolj južni del sinklinale, ki je nekako nelogičen. Vendar pa je v tem delu
Tunjiškega gričevja topografija terena precej ravna, območje je pokrito in je zato podatkov
malo.
Ker sem v osrednjem delu južnega krila gube našel izdanek (Profil 1), ki po svojih litoloških in
petroloških značilnostih kaže na pripadnost Laški formaciji, lahko sklepam, da je med
gubanjem miocenskih plasti prišlo tudi do manjšega luskanja znotraj Govške formacije
oziroma ob meji med Govško in Laško formacijo. To bi tudi pojasnilo večje debeline plasti,
ki se pojavljajo v južnem krilu gube. Vendar pa zaradi pokritosti terena tega nisem mogel
natančneje raziskati in zato tudi v geološkem profilu tega nisem označil. Seveda pa bi bile
zanimive in pomembne nadaljnje raziskave tega območja.
V skrajno južnem delu območja je zanimiv tudi trend vpadov plasti. Opaziti je, da so plasti
položnejše, njihova generalna smer je bolj proti NW. V osrednjem in severnem delu
sinklinale pa plasti vpadajo generalno proti N. To morda nakazuje, da je v skrajno južnem
delu bolje ohranjena struktura ozemlja izpred deformacij vezanih na Savski prelom in se tako
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vidi bolj originalna smer vpada plasti. Smer vpada plasti v osrednjem in severnem delu bi
lahko bila posledica poznejšega delovanja Savskega preloma.
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6 ZAKLJUČKI
Pri doseganju zastavljenih ciljev v diplomskem delu sem opravil naslednje terenske in
kabinetne naloge in prišel do sledečih sklepov:


Geološko sem kartiral območje Tunjiškega gričevja in izdelal geološko karto. Na njej
sem na podalgi terenskih opažanj konstruiral potek mej med oligocenskim
konglomeratom, Govško formacijo, Laško formacijo ter Dolsko formacijo. V
primerjavi s predhodnjimi kartami (npr. Žalohar in Zevnik, 2006) poteka moja meja
med Govško in Laško formacijo v severnem krilu nekoliko bolj južno. Prav tako
poteka bolj južno meja na moji karti med Laško in Dolsko formacijo v južnem krilu.
Meje med ostalimi formacijami pa se ne razlikujejo bistveno od predhodnih mej.



Na terenu sem posnel 12 krajših profilov v skupni dolžini 281 m metrov in jih
makroskopsko sedimentološko opisal ter narisal. Odvzel sem tudi značilne vzorce
kamnin in jih uvrstil v pripadajočo litostratigrafsko formacijo.



Vzorce kamnin analiziral mikroskopsko v presevni polarizirani svetlobi in izdvojil
devet mikrolitofaciesov, ki sem jih na podlagi ujemanja s podatki iz Vrabec (2000),
Rojnik (2015) in drugimi kriteriji korelacije umestil v Govško in Laško formacijo. V
Govško formacijo spadajo: a) rekristaliziran biomikrit s terigenimi zrni kremena,
packstone; b) prodnato peščeni bio(mikro)sparit; c) peščenjak z mikritno osnovo; d)
kremenov muljasti peščenjak s kremenovo - sericitno epiosnovo; e) kremenov
peščenjak in f) konglomerat. V Laško formacijo pa sem uvrstil: g) kremenov
peščeni muljevec z rastlinskimi ostanki in h) peščeni muljevec; i) rekristaliziran
biomikrit s terigenimi zrni kremena, floatstone.



Moje analize in rezultati podatkov o vpadu in smeri osi gube dokazujejo da je os gube
skoraj horizontalna. Vpada proti zahodu v smeri 259° z naklonom 3°. Os gube torej
ne tone proti ENE, kot so domnevali prejšnji raziskovalci.



Konstruiral sem profil čez sinklinalo, ki daje vpogled v strukturo gube, debelino in
vpade posameznih plasti. Govška formacija je v južnem krilu precej debelejša kot v
severnem. Spodnjegovškega člena v severnem krilu gube ni, torej se proti severu
verjetno izklini. Laška formacija je prav tako nekoliko debelejša v južnem krilu gube.



Profil številka 1 v južnem krilu gube na podlagi makroskopskih opažanj in
mikroskopske analize vzorcev najverjetneje pripada kamninam Laške formacije,
čeprav naj bi spadal v Govško formacijo. Stratigrafsko višje v geološkem stolpcu,
torej nad profilom 1, pa se ponovno pojavijo Govške plasti. Domnevam, da je bilo v
južnem krilu prisotno luskanje, saj kaže, da so bile starejše Govške plasti narinjene na
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mlajše Laške. To bi pojasnilo tudi precej večjo skupno debelino Govške formacije v
južnem krilu kot v severnem. Potrebne so nadaljnje raziskave dotičnega območja za
potrditev te hipoteze.
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Priloga 3

Priloga 3: Analizirani vpadi; a) levo (od številke 1-20) vpadi v severnem krilu gube, b) desno
(od številke 21-40) vpadi v južnem krilu gube.
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