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A n t o n  R a m o v š

PALEOZOJSKE IN MEZOZOJSKE KAMENINE V DONAČKI 
DISLOKACIJSKI CONI 

Predgovor

V ipoletju 1958 sem v okviru geološke ekipe pod vodstvom geologa 
Antona Nosana proučeval majhne ostanke mlajših paleozojskih in 
mezozojskih kamenin, ki se začnejo na zahodu pri Kostrivnici in so 
nanizani proti vzhodu ob znani donački dislokaciji vse tja do Dobri- 
nega pri Žetalah. Vlečejo se okoli 17 km daleč, deloma v grapah, de
loma na pobočjih ali na slemenih. To so le večji ali manjši bloki, včasih 
samo čeri, vgneteni med različne oligomiocenske plasti. Zato je  ra
zumljivo, da je  bilo raziskovanje težavno, saj ni nikjer na površju 
sklenjenih profilov skozi paleozojske in mezozojske plasti, marveč 
ležijo drug ob drugem ostanki najrazličnejših kamenin iz karbona, 
perma in triade, ali le posamezino. Poleg tega vsebujejo izredno malo 
fosilnih ostankov, kar raziskovanje še otež'koča. Po vztrajnem iskanju 
se je  le posrečilo na dosti krajih odkriti okamenine in z njihovo po
m očjo določiti starost večine tamkajšnjih kamenin.

Terciarne plasti, ki obdajajo paleozojske in triadne ostanke, so ob
delovali Anton Nosan, Ančka Hinterlechner in Rado Gospodaric. Za
hvaljujem se jim, da so me opozorili na različne golice starejših kame
nin med mlajšimi plastmi. Vodji geološke ekipe, kolegi A. Nosanu 
pa se lepo zahvaljujem, da mi je  dal priložnost za omenjena razisko
vanja.

Pregled dosedanjih proučevanj

Predterciarm ostanki so bili odkriti na ozemlju med Kostrivnico 
in Žetalami razmeroma pozino. Zollikofer in raziskovalci pred njim jih 
še niso poiznali. Zollikofer (1861-62) ima na svoji pregledni geološki 
karti tam okoli le terciarne plasti, in sicer eocensko formacijo (glede 
na takratno razčlenitev).

Plašiti med Bočem in Žetalami je  natančneje raziskal Stur (1871, 
640—642), vendar tudi on ni našel vzhodno od Plešivca paleozojskih 
in mezozojskih plasti. Tamkajšnje razmere je  pokazal na dveh profilih. 
Iz drugega profila smerno sklepati, da je  Stur že videl rtudi starejše 
kamenine, ki jih  je  označil kot vključke sotesk ih plasti.
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Sele Hoernes (1890, 68) je  odkril na južni strani Plešivca, in sicer 
v Glažuti, Ir j enski grapi, Cerovški grapi in v Sečovski grapi tudi sta
rejše kamenine, ki pogledajo na površje med terciarnimi plastmi in 
so na videz paleozojske starosti. So le malo obsežne, največkrat samo 
posamezni bloki ali čeri. N ajbolj nenavadno se mu je  zdelo najdišče 
v Glažuti, k jer je  našel med temnimi terciarnimi laporji rdeč pešče
njak (grödenslki?) in svetlordečo apnenčevo brečo. Na hribu za Goriča
nom in v zahodnem odcepu Sečovske grape severno od Cerovškeiga 
hriba omenja temne krinoidine apnence z belimi kalcitnimi žilicami, 
grobe konglomerate, sestavljene iz kremenovih prodnikov in kremeno
vega veziva ter r j  a vkas toir um ene trde peščenjake. Na vzhodni strani 
Sečovske grape navaja najdišče svetlega apnenca s številnimi drsnimi 
ploskvami in razpokami; ta apnenec je  petrografsko najbolj podoben 
apnencu zahodno od hriba Marija Ložno. Hoernes ni mogel ugotoviti, 
ali so apnenci paleozojske ali mezozojske starosti, kajti v njih se 
mu ni posrečilo najti okamenin.

Crto, ob kateri je  našel posamezne ostanke starejših kamenin, je 
Hoernes imenoval donačko prelomnico. Ob n jej naj bi bile čeri iztrga
ne iz skladovnega kompleksa, ki je  ležal prvotno na bazi južne grude. 
Hoernes je  skušal razložiti tudi tektonska dogajanja, ki so pripeljala 
do tako zapletenih razmer (1890. 69).

Kmalu za Hoernesom je obdeloval ozemlje med Bočem in Žetalami, 
pa še nekaj d lje  proti vzhodu, Dreger (1893), ki jekartiral južnovzhodni 
kvadrant specialke Pragersko—Slovenska Bistrica. Dopolnil je  Hoerne- 
sove podatke o ostankih predterciarnih kamenin. Pri Sv. Flori janu, Ma
rija Ložni in pri Žetalah je  dobil ob prej znanih triadnih najdiščih tudi 
bloke karbonskih kamenin. Le-ti sestojijo največkrat iz sivorjavih 
tenkoploščatih peščenih skrilavcev, ki prehajajo pogosto v kremenove 
peščenjake. Nad peščenjaki in tudi med njimi je  videl Dreger kreme
nov konglomerat, medtem ko je  bil prepričan, da je  tam najstarejša 
karbonska kamenina zelo trd, temen, redkeje svetlosiv apnenec. Le-ta 
vsebuje pogosto fuzulinide in krimoidne ostanke. Posebno lep krinoidni 
apnenec na triadni čeri je  našel pri Purku vzhodno od Žetal.

Tektonsko zgradbo ozemlja je  skušal Dreger razložiti z antikli- 
nalo. ki poteka vzporedno z antiklinalo na Boču. Antiklinala slemeni 
od zahoda proti vzhodu in se začne v Glažuti. To naj bi bil zvezni 
člen med Bočem in apnenci pri Višnici jugovzhodno od Ptuja (že na 
Hrvaškem).

Dregerjeve ugotovitve so zabeležene na geološki karti lista Pra- 
g er s k o -S 1 o v ens.k a Bistrica. Med predterciarmimi ostanki prevladujejo 
svetli triadni gradbeni apnenci. Severovzhodno od Sv. Florijana je  pre
cej werfenskih plasti, medtem ko so karbonski ostanki na dveh krajih 
severovzhodno od Sv. Florijana in na treh krajih severno od Žetal.

V tolmaču h geološki karti Pragersko-Slovenska Bistrica poroča 
Teller (1899, 58), da so prišli vzdolž donačke prelomnice na površje 
razen karbonskih kamenin tudi triadni fragmenti. Med triadnimi ostan
ki so, werfenske kamenine, temni apnenci, ki imajo značaj školjkovi- 
tega apnenca, in svetli zgornjetriadni apnenci ter dolomiti.
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V tektonskem oziru .pripadajo predterciarni ostanki ob donački 
prelomnici južni coni, k i se vleče s pobočja Plešivca severno od Ro
gaške Slatine čez Donačko goro proti vzhodni v okolico Žetal. Južna 
cona ima po Tellerju tektonsko samostojen položaj (1899, 41).

Kmalu nato je  Gorjanovič-Kramberger (1902) natančneje obdelal 
med drugim tudi Ravno goro na Hrvaškem, ki jo  je  imel že Dreger za 
zvezini člen z Bočem. Tam je  ugotovil različne triadne sklade in do
mneval, da so črni ploščati apnenci s kalcitnimi M icam i v Medgori 
verjetno karbonske starosti.

V težki problem o tektoniki Bočeve skupine (v širšem pomenu) se 
je  dobro desetletje kasneje zagrizel Heritsch (1914) in z novimi iz 
sledki izpopolnil dotedanje stratigrafske ngotovitve o pred terciarnih 
ostankih kamenin ob donački dislokaciji. Popravil je  Hoernesov geo
loški profil preko Goričana in Plešivca, kajti starejše kamenine so 
omejene le na sleme Goričana. Sestavljajo jih  triadni apnenci, modri 
karbonski apnenci s kalcitnimi žilicami, značilni karbonski konglo
merati in rdeči (triadni?) peščenjaki (1914, 90, 91).

Najbolj pomemben je  bil Heritschu (1914, 91, 82) profil v Glažuti, 
k jer tiči med peščenjaki na jugu in tufiskimi peščenjaki s pogostnimi 
lapornimi vložki na severu naravna gruda, dolga 20 m in široka lOm. 
Slemeni od severa proti jugu, plasti pa ležijo navpično. Od zahoda 
proti vzhodu je  ilahko razločil naslednje stratigrafske člene:

a) triadni apnenec;
b) rdeči skrilavec z vgnetenimi apnenčevimi brečami;
c) mehke marmorizirane apnenčeve breče;
d) žilnati apnenec z rdečkastimi glinenimi prevlekami na površi

nah plasti in rdeči skrilavci, ki so dinamično zelo spremenjeni;
e) modri apnenec (karbon?);
f) karbonski konglomerat;

g) rdeči werfensikii skrilavec;
h) glinasti skrilavec (karbon?).
V tem tektonsko zmešanem paketu sta triadne starosti gotovo čle

na a in g. Člen f je  karbonski. Negotovi karbon imamo v členih e in 
h. Pri členih b, c in d pa misli Heritsch na analogijo z različnimi perm
skimi horizonti v Dolžanovi soteski.

Ob vzhodnem nadaljevanju donačke dislokacije navaja Heritsch 
nadalje vrsto grud starejših kamenin. Med drugim naj omenim temne 
karbonske krimoidne apnence z belimi kalcitnimi žilicami, kremenove 
konglomerate (karbon?) in svetle triadne apnence pri Goričanu, v za
hodni veji Sečovske grape, najdišče wer fen »k ih plasti pri Sv. Flori
janu. Pri Žetalah so grude karbona in triade. Pri kmetiji Purk vzhodno 
od Žetal sledijo od juga proti severu:

a) soteske plasti s premogom;
b) neskladoviti triadni apnenec;
c) miocenski laporji.

Med členoma b in c naj bi tekla donačka dislokacija.
Čeprav ne nameravam v tem delu obravnavati tudi tektonskega 

razvoja ob današnji donački dislokaciji, naj vendarle omenim Heri-
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tschevo naziranje o tektonskem dogajanju ob njej. Heritschu že Hoer- 
nesov profil in lastna opazovanja dokazujejo, da ne gre tu za prelom 
in jasno tudi ne za antiklinalo. Tako zgradbo je  povzročil nariv južno 
ležečega skladovnega kompleksa na severno odtod ležeči miocen. Iz
trgane starejše kamenine kažejo bazo strmega nariva (1914, 91). Isto 
poudarja tudi na naslednjih straneh (93, 94) in še ugotovi, da je  smer 
donačke dislokacije proti severu in da je  bilo premikanje v postsar- 
matski dobi.

Nato se je  lotil natančnega raziskovanja posameznih ostankov 
predterciarnih plasti na zahodnem delu obravnavanega ozemlja še 
Winkler (1930). Skušal je  razvozljati predvsem zapleteno tektonsko 
zgradbo in dogajanja ob donački liniji, kot jo  je  on imenoval. Razisko
val je  pretežno le zahodno od Plešivca. Po njegovih ugotovitvah je 
najzahodnejša čer ob donački liniji v Glažuti, ki pa manjka na geo
loški karti lista Pragersko—Slovenska Bistrica. N jegove ugotovitve v 
Glažuti ,se skladajo s Heritsoheviim, le da pripadajo modrosivi mre
žasti apnenci po njegovi domnevi školjkovitemu apnencu. V teh kame
ninah in tudi drugod je  Winkler podrobno študiral tektonske drče 
in meril smeri drs na njih.

Cer predterciarnih kamenin v Glažuti (po Heritschu dolga 20 m in 
široka 10 m) -se nadaljuje v vzhodno pobočje grape še kakih 100 m vi
soko. Na površje m olijo le majhne skalne čeri svetlih triadnih apnen
cev brez ostalih kamenin, ki so razgaljene v grapi.

Winkler je  prišel pri podrobnem proučevanju do naziranja o tek
tonskih dogajanjih, ki se ne skladajo s Hoernesovimi ali Heritschevimi.

Winkler se je  tudi kasneje (1936, 1957) dotaknil donačke linije, 
vendar ga tedaj niso podrobneje zanimale predterciarne kamenine 
ob njej.

Pregled dosedanjih raziskovanj na obravnavanem ozemlju pokaže, 
da je  v Sloveniji le malo področij, ali morda celo nobenega, ki bi 
jim  bili raziskovalci posvetili v zadnjih 60. letih toliko pozornosti, 
kot so jo  posvetili prav malenkostnim čerem in blokom ob donački 
dislokaciji. Zaradi tega je  bil potreben nekoliko obsežnejši pregled do
sedanjih raziskovanj, ki so dala skoraj vsakemu raziskovalcu drugačne 
rezultate.

Opis posameznih najdišč predterciarnih ostankov

Na ozemlju med Plešivcem in Žetalami je  bilo doslej najzahod- 
nejše najdišče predterciarnih kamenin v Glažuti, jugovzhodno od 
Drevenikove triade na južni strani Boča, Od južnega konca Dreveni- 
kove triade naj bi se vlekla donačka dislokacija preko predterciarnih 
ostankov' v Glažuti in ostalih čeri dalje proti vzhodu. Nova razisko
vanja pa so pokazala, da je  še precej čeri od Glažute proti zahodu, 
kar daje seveda drugačno podobo o poteku donačke dislokacije. Naj
dišča predterciarnih ostankov kamenin označujem z arabskimi števil
kami in začnem pri najzahodnejšem. Le na ta način je  mogoče vse 
vsaj približno opisati.
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Paleozojske in mezozojske kamenine v donački dislokacijski coni

1. Najzahodnejše najdišče predterciarmh kamenin leži v grapi, 
ki se zajeda od Gabrovca pod Drevenik. Golica je  tik nad kolovozom 
na vzhodni strani grape, vzhodno od zadnje hiše. Na površju obsega 
največ 20 m2 in sestoji iz močno prepokanega sivega apnenca, prepre
denega s kalcitnimi žilicami. Sivi apnenec prehaja v spodnjem delu v  
neenakomerno širok rožnat pas. Apnenec je  srednjepermske starosti. 
Blok obdajajo terciarni laporji, ki so ob kontaktu zgneteni.

2. Naslednji, prav tako majhen blok sivega razpokanega apnenca 
leži na vzhodnem pobočju hriba nad Kostrivnico (kota 438 m). Le-tega 
obdajajo siivozelenkasti tufi.

Več predterciarnih ostankov najdemo na hribu s koto 475 m, od 
koder se vlečejo večkrat prekinjeni v grapo Čača in še čez v strmo 
vzhodno pobočje.

3. in 4. Blöka 3 in 4 ležita na širšem slemenu nad Mihevčevo doma
čijo  blizu drug drugega. Sestojita iz sveiloeivega dislociranega apnen
ca in brečastega apnenca, iz katerega je  tudi vrh slemena. V apnencih 
nisem našel zanesljivih fosilov, vendar jih  po značaju kamenine in po 
nerazločnih fosilnih ostankih v zb rusku uvrščam v srednjo permsko 
dobo. Apnena bloka ležita na tufih in kot kaže ne sežeta globoko.

5. Večji obseg imajo srednji permski apnenci severno in severo
vzhodno od Mihevca, od koder se vlečejo preko prevala še okoli 150 m 
po zahodnem pobočju proti grapi. Na obeh straneh prevala so jih  na 
nekaj krajih lomili lin jih  žgali v apno. Sivi apnenci so močno razko
sani in razlomljeni v različnih smereh, v posameznih conah celo zdrob
ljeni. Na južni strani jih  obdajajo večidel dislocirani tufi, na severni 
strani pa zmečkani laporji.

6. Na dosedanjih golicah so še dokaj enostavne razmere, saj so 
tu le sivi srednji permski apnenci. Mnogo bolj je  zapletena podoba 
predterciarnih kamenin v grapi Čača, južno od Oklenčepove domačije. 
Tam najdemo od juga proti severu takele razmere. Zgubani laporji 
sestavljajo južno mejo. V posameznih partijah so sivi, v drugih črni. 
Vsebujejo vse polno kalcitnih žilic, ki potekajo vzporedno z lapornimi 
polami. V laporje, ki so ponekod na kontaktu že prepereli, so vzgne- 
tene majhne leče in le nekoliko večji bloki svetlosivega apnenca ter 
sive apnenčeve breče. Bloki in leče so brez kakega zaporedja vgneteni 
med strmo stoječimi, zvitimi laporji. Redko so vmes tudi skale sivega 
kremenovega konglomerata.

Med laporji sledijo nato črni mrežasti apnenci, ki se pokažejo še na 
nasprotni strani poti, vendar jih  ni več v potoku. Tam so laporji in 
prag brečastega apnenca. Nekaj črnih apnencev je  tudi na zahodni 
strani potoka. Okoli 2 m višje ob poti (za apnenci je  še nekaj laporjev) 
so med laptfrje vgnetene do 10 cm debele pole in tanjše leče bledoru- 
menkaste apnenčeve breče. Drobci breče so dolomitni in nekoliko tem
nejši kot vezivo. Plasti visijo zdaj strmo proti severu, zdaj proti jugu. 
Nato sledijo rjavi in temnosivi laporji (okoli 3m), med katerimi naj
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demo blok rumenkastega b recast ega apnenca, ki (prehaja na posamez
nih delih v apnenčevo brečo. Sledi zopet lapor z majhnimi bloki ru
menkastega apnenca, prvič v razdalji treh metrov in drugič v razdalji
10 m od začetka laporjev. Končno je  pomembno še, da najdemo na 
dolžini 6 metrov črne zmečkane laporje precej spremenjene zaradi 
tektonskega delovanja, medtem ko so spodaj in zgoraj rjavi laporjii 
dosti manj dislocirani.

Črni apnenci z belimi kalcitnimi žilicami so večidel karbonske 
starosti in pripadajo višjemu delu javo,miških plasti. Pri nekaterih 
ostankih starosti ni bilo mogoče točneje določiti in so lahko ali zgor- 
njekarbonski ali spodnjepermski. Iz zgornjega karbona so tudi ostanki 
kremenovega konglomerata. Sivi apnenci in brečasti apnenci, ki pre
hajajo ponekod v rumenkasto brečo, so bržkone srednjepermski, če
prav v njih ni najti fosilnih ostankov. Prav take plasti pa nahajamo 
tudi drugod med srednjepermskimi kameninami, ki vsebujejo fosilne 
ostanke. Tudi tanke pole in majhne leče bledorumenkaste apnenčeve 
breče med laporji so bržkone iz srednjepermske dobe, če smem tako 
sklepati po enakih tektonskih brečah, ki jih  pogosto najdemo med 
srednjepermskimi apnenci na obravnavanem ozemlju.

7. Vzhodno o d g o l ic v  grapi in ob njej je  čer sivega s redili j epe rm- 
skega apnenca, ki komajda pogleda na površje.

8. Severovzhodno od tam leži ob globokem strmem kolovozu manj
ša čer sivega srednjepermslkega apnenca in nedaleč stran še blok 
sivega kremenovega konglomerata i;z zgornjega karbona.

9. V naslednji golici se pokaže med dislociranimi terciarnimi plast
mi apnenec zgornjekanbonske ali spodnjepermske starosti.

10. Predterciarne plasti v Glažuti je  natančno opisa! Heritsch 
(1914, 91. 92), medtem ko jih  bolj ali manj podrobno omenjajo vsi 
raziskovalci od Hoernesa dalje. Heritschevemu profilu predterciarnih 
plasti dodajam le rjavkastoirožnate in rdeče peščene apnence in me- 
snatordeče ter vijoličaste partije. Drobno zgubane plasti, vse prepre
dene s kalcitnimi žilicami ne slemenijo v smeri sever-jug, marveč so 
od n je odmaknjene za okoli 15° proti vzhodu in visijo zdaj skoraj 
navpično v eno smer, zdaj v drugo.

Sive kremenove konglomerate in modrosiive apnence s kalcitnimi 
žilicami uvrščam med javorniške sklade. Med apnenci je  lahko tudi 
nekaj spodnjepermskih. Po W inklerju naj bi pripadali temni apnenci 
školjkovitemu apnencu, kar pa gotovo ne drži. Različni sivi apnenci, 
ki jih  je  imel Heritsch za triadne, so srednjepermske starosti. Enako 
stari so tudi H er it sehe vi členi b. c, in d. čeprav se zdijo rdeči skrilavci 
werfenski.

Na od valu pred nekdanjim rovom v temne terciarne skrilavce leži 
večinoma zelo zdrobljen kremenov konglomerat. V laporju so tudi leče 
in zvite pole srednjepermskih apnencev.
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Paleozojske in mezozojske kamenine v donački dislokacijski coni

Starejše plasti se više v pobočjih razširijo, vendar najdemo tam 
na površju le sive ali svetlosive srednjepermske apnence.

11. Ozek pas rdečkastega andezitnega tufa loči na vzhodni strani 
srednjepermske apnence od sosednje, precej večje krpe predterciarnih 
kamenin. Pretežen del krpe (v pomenu manjša gruda nasproti čerem 
oziroma blokom) sestoji iz svetlosivega srednjepermskega apnenca, 
ki ga od časa do časa lomijo na dveh krajih in iz njega žgejo dobro 
apno. Od vzhodne strani proti zahodni so v tej krpi približno takele 
razmere. Malo pod kolovozom se pokažejo svetlosivi srednjepermski 
apnenci, ki se vlečejo čez pot proti zahodu. Na njivi pod potjo najdemo 
bloke sivega kremenovega konglomerata. Na poti je  razgaljen svetlo
sivi apnenec. Zraven svetlosivih apnencev so tudi rdečkasti apnenci, ki 
postopoma preidejo v rdečkaste malo apnene skrilavce. V majhnem 
kamnolomu nad potjo so razen sivih srednjepermskih apnencev tudi 
vijoličnordeči malo apneni skrilavci in apnenčevi peščenjaki. Rum en- 
kastorjavi peščenjak prehaja na nekem kraju v rdečkasto,rjavega. Ob 
apnencih ležijo še majhne čeri sivega kremenovega konglomerata.

Od kamnoloma dalje proti zahodu molijo iz zaraslega površja le 
svetlosivi apnenci. V kaihnolomu dobimo v njih redke fuzulmidne fo- 
raminifere, ki dokazujejo srednjepermsko starost. Pri vrhu kamno
loma je  nekaj rožnatega brečastega apnenca oziroma breče z rožnatimi 
in sivimi apnenčevimi kosi in večidel sivim peščenim vezivom.

Sivi srednjepermski apnenci se vlečejo prek slemena proti za
hodu. Ob njihovem zahodnem robu najdemo drobnosljudne vijolično- 
rdeče peščene skrilavce. Ob njih leži okoli 12 m širok pas sive dolo
mitne breče, v  kateri so tudi redki drobci vijoličnega skrilavca in pe
ščenjaka.

Kremenovi konglomerati so zgornjekarbonski. Svetli apnenci, rož
nati in rdeči apnenci, ki prehajajo iz sivih, so srednjepermski. Iz iste 
dobe so tudi rožnati brečasti apnenci oziroma breče, ki so seveda lahko 
nekoliko mlajši od apnencev ali pa so nastajali istočasno kot v oko
lici apnenci. Pičli ostanki teh kamenin ne dovolju jejo točnejših 
ugotovitev. Bolj nejasna je  starost vijoličnordečih slalbo apnenčevih 
skrilavcev in apnenih peščenjakov, ki niso običajni med srednjeperm- 
skimi kameninami drugod v Karavankah. Vendar sem mogel na nekaj 
krajih opazovati prehod med rdečimi apnenci v peščene apnence, v 
apnenčeve peščenjake ali pa kar v pisane skrilavce. Tak prehod iz 
srednjepermskih apnencev dokazuje, da so tudi te kamenine iz sred
njega perma. Podobne stratigrafske razmere sem našel tudi v Vitanj
skem nizu, k jer so ob sivih srednjepermskih apnencih s fuzulmidami 
apnenčeva breča oziroma deloma apnenčev konglomerat, pisarni apnen
čevi peščenjaki in vijoličnordeči skrilavci.

12. Različne ostanke predterciarne kamenine v Negonski grapi in 
na njenih pobočjih združujem pod oznako 12. Ležijo ali med terciar
nimi laporji ali med tufi.

V grapi leži večji blok svetlosivega zrnatega apnenca (3 m X  L5 m). 
Poleg bloka se vleče prek potoka okoli 4 m dolga in do en meter široka
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čer s r cd n j cd et) el eg a v rhn j  ek a rb ons k e g a kremenovega konglomerata. 
Ob kolovozu na desni strani potoka najdemo zgnetene črne laporje z 
vmesno plastjo rjavili skr il a vib laporjev. O boji se stikajo s trdimi 
dislociranimi tufi. Ob poti se pokažejo tudi bloki svetlosivega srednje
permskega apnenca in sivi apnenci z rjavimi marogami, redkeje z rja
vimi progami. Svetlosiv in siv sredn j  ©permski apnenec srečujemo tudi 
v pobočju nad apnenico. Ob njem je  več majhnih čeri sivega kreme
novega konglomerata.

Zelo jasen je  položaj predterciarnih blokov na obeh straneh glo
boke stranske grape, ki priteka prav tam od vzhodne strani v glavno. 
Na njenih strmih pobočjih prav lepo vidimo, da ležijo bloki, veliki od 
enega do okoli 6 m3, med močno pregnetenimi laporji.

V tej stranski grapi najdemo blizu glavne grape blolk svetlosivega 
srednjepermsikega apnenca z izredno redkimi fuzulinidami. Na bloku 
postaja svetlosiv apnenec sivkastorožnat;, medtem ko so povsod kal
citne žilice zelo številne. Višje v grapi je  v pobočjih  čedalje več b lo
kov svetlosivega mrežastega apnenca, ki še na enem bloku prehaja 
v sivkastorožnega. Na nekem kraju teče potoček preko čeri kremeno
vega konglomerata in nekaj takih čeri je  še višje v grapi. V desnem 
pobočju je  pomemben tudi blok zelenkastoniodrega tufa med zgnete
nimi laporji. Ta pove, da so bili tudi že tufi razkosani pri zapletenih 
tektonskih procesih in deloma še vgnetemi med laporje, medtem ko so 
tam okoli bili večinoma odstranjeni. Nasproti tufovemu bloku leži čer 
sivega srednjepermskega apnenca.

13 in 14. Okoli 100 m južno od krpe 11 ležita dva majhna bloka 
predterciarnih kamenin. Prvi blok (13) sestoji iz sivega zgornjekar- 
bonskega kremenovega konglomerata, medtem ko je  drugi (14) iz perm
skega apnenca.

15. Naslednji blolki se pokažejo približno 100 višinskih metrov 
vzhodno od golice 12. Na zgornji strani kolovoza so vgineteni med 
zmečkane laporje razkosani bloki temnosivega mrežastega apnenca 
zgornje-karbonske ali spodn j  ©permske starosti. V zbrusku z ostanki 
fuzulinid ni bilo zmačiln-ih oblik za eno ali drugo dobo. Izpod apnen
častega bloka izvira studenček.

16 in 17. Vzhodno od studenčka je  več čeri sivega kremenovega 
konglomerata iz zgornje karbonske dobe. Severovzhodno od tam sta 
med laporji blok sivega mrežastega srednjepermskega apnenca in čer 
nekoliko temnejšega apnenca iste starosti.

18. Večji obseg imajo predterciarne kamenine na površju zahodno 
od Šketove domačije. Okoli 100 m južno od hiše se pokažejo svetlo- 
sivi apnenci s krinoidnimi ostanki, številnimi belimi kalcitnimi žilicami 
in kopučami debelozrnatega kalcita. Apnencem sledijo ob kolovozu ob 
robu gozda in travnika proti hiši najprej drobnozrnati srednjepermski 
apnenci in nato okoli 8 m širok pas sivkastorumenkaste apnenčeve 
breče. Brečo zamenja temnosiv zrnat mrežast apnenec, ki je  zelo po-
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dolben temnim werfenskim kameninam. Nato sledi kak meter rumen- 
kastosive apnenčeve breče z dolomitnimi zrnci, za njo zopet siv, močno 
žilnat apnenec, le za malenkost svetlejši od prejšnjega.

Severno od hiše razkriva majhen kamnolom večji blok močno raz
pokanega in razkosanega sivega srednjepermskega apnenca. Ves je  
prepreden s kalcitnimi žilicami, ki so odpornejše proti preperevanju 
kot apnenec. Zato izstopajo iz površja. Debele so tudi do 1 cm. Tudi ina 
tem kraju so mamjiši bloki in skale vgneteni med zmečkane in zvite 
laporje.

Apnenci se vlečejo od poti v gozdno pobočje in se proti zahodu 
zožujejo. Na vsem razgaljenem površju pa se tu ni posrečilo najti fo 
silnih ostankov. Zato uvrščamo te apnence le po analogiji s podobnimi 
iin enakimi kameninami pri Žetalah v srednjo permsko dobo. Temno- 
sivi apnenci so lahko spodil jepermski ali pa morda werfenski.

19. in 20. V grapi nad Irjem najdemo le na dveh krajih ostanke 
mlajših paleozojskih kamenim. Južneje leži manjši blok sivega mreža
stega apnenca isrednjepermske starosti. Severno od tam so v potoku in 
ob kolovozu ostanki rjavkastih debelozrnatih kremenovih peščenjakov 
im enako obarvanih srednjedebelih kremenovih konglomeratov zgor- 
njekarlbonske starosti.

Precej majhnih blokov in čeri je  na Irjenskem vrhu in ena n je
govem zahodnem pobočju. Samo en blok je  na vzhodni strani. Ostanki 
ležijo večinoma med tufi, le deloma med laporji. Na enem kraju je 
tudi andezit.

21. V gozdu severozahodno od Goričanove dom ačije je  v grmovju 
med zgubanimi laporji večji blok temnosivega apnenca, ki so ga pred 
nedavnim lomili in žgali. Apnenec vsebuje tu in tam drobne polžke, 
ostanke apnenčevih alg in ostanke mikrofavne. Olb apnencih je  tudi 
blok apnenčeve breče, ki sestoji pretežno iz drobcev in kosov sivega 
apnenca iin redkih ostankov oolitnih apnencev. Zelo redki so vmes 
tudi kosi sivega sljudnega apnenčevega peščenjaka. Temen apnenec 
je  verjetno werfensike starosti; polži v njih spominjajo na vrsto Nati- 
ca gregaria, vendar so slabo ohranjeni, tako da jih  ni mogoče točneje 
določiti. V zibrusku prav tako ni bilo značilnih permskih oblik. Apnen
čeva breča z drobci werfenskega oolitnega apnenca in werfenskega 
sljudnega peščenjaka je  bržkone že iz arizične stopnje in je  analogna 
kameninam, ki jih  najdemo tudi marsikje drugod v Karavankah.

22. Naslednje ostanke starejših kamenin zasledimo ob poti zraven 
Janjičeve hiše. Na ovinku pred n jo  je  med terciarnimi laporji več skal 
ali čeri sivega srednjepermskega apnenca. Prav tam najdemo manjši 
blok zgomjekarbonskega kremenovega konglomerata. Ostanki sivega 
mrežastega apnenca so še tu in tam v bližini.

23. Na naslednjem ovinku je  vgnetem med laporje manjši blok si
vega, deloma bledorumenkastega brečastega apnenca, oziroma apnen
čeve breče. N ajbolj verjetno je  srednjepermske starosti. Blizu tam
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je  čer (60 cm X  40 cm) temneje sivega mrežastega apnenca. Enak, samo 
nekoliko večji ib 1 o k (1 m X  80 cm) leži pri križišču te poti s potjo, ki 
vodi približno po izohipsi med Goričanom in Grilom.

24. Večja golica svetlosivega srednjepermskega apnenca je  severno 
od Goričana, medtem ko se pokaže majhna čer že pri Goričanovem 
skednju. Apnenci so močno prepokani, ponekod malo brečasti. Zraven 
manjšega kamnoloma v apnencih najdemo čeri karbonskega kreme
novega konglomerata.

Bloki in čeri z oznakami 21 do 24 ležijo v vodoravni razdalji vsaj 
150 m vsaksebi v smeri s e ver-j ug. Njihov položaj dokazuje diislokacij- 
sko cono, ki se vleče od zahoda proti vzhodu in ne kažejo na običajen 
prelom oziroma linijo, kot so dosedaj navajali. V območju disloka- 
cijske cone ležijo manjše čeri in različno veliki bloki med zgnetenimi 
laporji, ki stojijo večinoma zelo strmo in se nagibajo zdaj v eno stran 
in takoj zraven v drugo.

25. Nekoliko severno od vrha Ir jenskega vrha leži med grmičevjem 
majhna čer temnosivega spodrajepermskeiga ali zgorajekarbonskega 
apnenca.

26. Severovzhodni rob Irjenskega vrha sestavlja deloma ozki blok 
razpokanega sivega apnenca brez fosilnih oistankov, morda srednje- 
permske starosti. Apnenec je  nekoliko dolomitiziran. Zraven njega 
leži večji razpotegnjeni blok zelo trdega andezita. Proti jugu je  prav 
tako na robu čer sivega apnenca, ki je  morda werfenski. Ob njem 
leži blok svetlega srednjepermskega apnenca.

2.7. Ostanke masivnih siivih in svetlosivih srednjepermskih apnen
cev najdemo še ob poti v gozdu severovzhodno od golic na Irjemskem 
vrhu.

28. V Cerovški grapi so našli že starejši raziskovalci ostanke pred- 
terciarnih kamenin. Tam so svetli srednji permski apnenci (ne gre
benski triadni apnenci, kot je  na geološki karti lista Pragersko-Slo
venska Bistrica) in siva breča, verjetno iz iste dobe.

29. Vzhodno od tam se pokažejo čeri skoraj črnih epodnjepermskih 
ali zgornjekarbonskih apnencev in svetlosivih srednjepermskih apnen
cev.

D alje proti vzhodu se ostanki predteroiarnih kamenin znova poka
žejo na vzhodnem in severovzhodnem pobočju hriba Cerovec.

30 in 31. Severovzhodno od vrha sta dve manjši čeri. Prvo sestav
lja jo  permski apnenci, drugo pa karbonski kremenovi konglomerati ter 
mogoče enako stari črni apnenci.

32. Iz zgornje karbonske alli spodnje permske dobe so temnosivi 
apnenci nad zahodnim odcepom Sečovske grape.
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33. Večja krpa predterciarnih kamenim leži na vzhodnem pobočju 
hriba. Sestoji iz neskladovitega, razkosanega in močno prepokanega 
svetlosivega in sivega apnenca. Deloma je  gost, deloma drobnozrnat, 
povsod pa ga prepredajo bele kalcitne žilice. Žilice izstopajo na pre- 
perevajočem površju kot drobna inreža. Fosilni ostanki so silno redki. 
Posrečilo se je  dobiti le eno fuzulinido im z njo dokazati s red rtjaper in
sko starosit kamenine. Apnenci se na več krajih stikajo s terciarnimi 
laporji. Laporji se vrivajo v široke ali tudi ozke zajede apnenčevega 
površja. Zgneteni so v lečaste skrli s svileno prevleko in so deloma 
rjavi, prav ob stikalliiščih pa večkrat črni in vsebujejo manj apnene 
komponente.

34. Precej manjši je  nadaljnji skalni greben. Tam najdemo sivo 
dolomitno brečo in ibrečasti apnenec. Po analogiji z nekaterimi podob
nimi s rednjepe Finskimi kameninami ju uvrščam v srednjepermsko 
dobo.

35. Zadnja golica predterciairnih kamenin na vzhodnem pobočju 
hriba Cerovec je  že blizu Sečovske grape. Nekaj kubičnih metrov 
velik blok med laporji sestoji iz svetlosivega srednjepermskega ap
nenca.

36. Precej zapletene stratigrafske razmere najdemo v Sečovski 
grapi. Iz grape sežejo predterciarne kamenine na vzhodno pobočje 
im nekoliko manj tudi na zahodno. Okoli 180 korakov pred razcepom 
grape se pokažejo prve majhne čeri sivega apnenca in dolomita. Čeri 
so vložene med skrilave laporje, ki so zgneteni in leča s to oblikovani. 
Nekoliko dalje pogleda med laporji na površje blok dolomita in nad 
njim valovito zgubani apnenci, ki so bili zaradi tektonskih procesov 
poskrilovljeni. Med dolomitno in apneno čerjo leži debelejša apnena 
leča. D alje ob poti pridejo na površje kmalu zopet tanjše in debelejše 
zgubane apnene plošče med skrilavim laporjem. Ponekod je  mednje 
zgnetena črna skrilava masa, v kateri so le še posamezni drobci slabo 
apneni. Masa je  nastala iz terciarnih skrilavih laporjev.

Nekoliko višje po kolovozu zasledimo med laporji zdrobljene sive 
apnence, vse prepredene s kalcitnimi žilicami. Laporji se nagibajo zdaj 
strmo v eno smer, zdaj v drugo.

Kmalu zatem se pokažejo močno zdrobljeni svetlosivi dolomiti, 
v katerih je  ob poiti večja peščena jama. Dolomit je  drobnozrnat in 
brečast. Le redki so vmes predeli nekoliko apnenega dolomita. V glo
bokih žepih na površju dolomita so temne, skoraj črne zmečkane gline 
in rjavi laporji. Nekdanji terciarni laporji, ki se stikajo z dolomitom 
v kotanjah in ob tektonskih drčah, navadno me reagirajo več na solno 
kislino ali le še zelo slabo, medtem ko laporji nekaj deset centimetrov 
od kontakta burmo reagirajo.

Severno od peščene jame so zopet terciarni laporji, med katerimi 
se kmalu pokaže blok temnoisivöga, večidel drobnozrnatega apnenca s 
številnimi belimi kalcitnimi žilicami. Kamenina seže čez kolovoz in 
potok v zahodno pobočje. Apnenec je  neskladoviiit, razkosan v različnih 
smereh in zdrobljen v posameznih conah. Vsebuje redke fuzulinide
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in slabo ohranjene drobne brahiopode iz rodu Notothyris. Fuzilinide 
kažejo na spodnjo permsko starost. Iz iste dobe so najverjetneje tudi 
ostali temnosivi apnenčevi bloki in čeri, ali pa so morda katere od 
njih zgornjekarbonske. Ostanki sivega in svetlosivega apnenca so 
srednj eipermslki. Tudi dolomiti so verjetno enako stari in so naistali 
v tem primeru iz apnencev v zvezi s tektonskimi procesi. Manj ver
jetno se mi zdi, da bi bili dolomiti triadne starosti.

Različni ostanki predterciarnih kamenin so tudi v Sečovski grapi 
razmetani med terciarnimi laporji na razdalji dobrih 150 m v smeri 
sever-jug, meditem ko najdemo bloke in čeri na vzhodnem pobočju 
hriba Cerovec ceilo na razdalji okoli dva in pol kilometra.

Precej ostankov različnih predterciarnih kamenin leži na Soviče
vem vrhu in na njegovih pobočjih. Ceri in bloki med dislociranimi 
terciarnimi laporji in tufi prav tako kažejo na široko dislokacijsko 
cono.

37. Prve ostanke zasledimo že kmalu nad Sečovsko grapo. To so 
posamezne dolomitne čeri in večji bloki slabo plastovitega rjavkaste
ga werfenskega lapornega apnenca. Dolomit je  močno podoben sred- 
njetriadnim dolomitom.

38. Malo višje v pobočju se pokaže blok svetlosivega neskladovi
tega srednjepermskega apnenca (okoli 20m2 na površju). Ob njem je  
majhna čer zgornjekarbonskega temnosivega apnenca s številnimi be
limi kalcitnimi žilicami.

39. Približno sredi slemena med stranskima grapama moli na po
vršje manjši blok zgornjekarbonskega kremenovega konglomerata.
V bližini so na zgornji strani gozdne poti čeri zgodnjekarbonskega 
črnega ajpnenca z 'belimi kalcitnimi žilicami. Vsebujejo precej fuzuli- 
nid in apnenčevih alg. V soseščini teh čeri ležijo med terciarnimi 
plastmi še majhni bloki svetlega srednjepermskega apnenca.

40. Jugozahodno od Sovičevega vrha ležijo med tufi zopet zgornji 
karbonski kremenovi konglomerati.

41. Južno od vrha je  ob studenčku majhen blok močno zdroblje
nega dolomita oziroma dolomitne breče, ki leži med zelenkastimi tufi.

42. Precejšen blok svetlosivega srednjepermskega apnenca je  tik 
nad Sovičevo domačijo. Apnenec je  n esklado vit, zelo razkosan in raz
pokan ter močno prepreden z belimi kalcitnimi žilicami. Ob disloka- 
oijskih conah je  apnenec brečast in nekoliko dolomitiziran. Na zgornji 
strani spremljajo bilok strmo stoječi laporji, na južni in zahodni strani 
pa zelenkasti andezitni tuf. Majhna čer svetlosivega enako starega 
apnenca leži tudi v pobočju  južno od Jamrekove hiše.

43. Naslednji majhen blok srednjepermskega apnenca je  že na 
vzhodni strani hriba, na travniku pod Mačkovim hramom. Leži med 
dislociranimi zelenkastimi tufi.
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44. Sovičev vrh sestoji iz zelenkastega andezitnega tufa in nad 
njim ležijo na vzhodni strani vrha mlajše paleozojske kamenine. 
Manjši blok sestoji iiz meskladovitega, močno zdrobljenega, ra:zikosanega, 
temnosivega in siivega apnenca s kalcitnimi žilicami. Male foramimifere 
in številne apnenčeve alge kažejo na zgonnjo karbonsko starost. Blizu 
apnenca je  tudi čer rjavkastega kremenovega konglomerata iz iste 
dobe.

45 in 46. Dve manjši golici permskih apnencev sta niže na vzhodnem 
pobočju, kmalu nad grapo severno od Ciganov.

47. V grapi severno od Ciganov so od juga proti severu naslednji 
ostanki predterciarnih kamenin. Na zahodnem pobočju, okoli 200 m 
od hiše, najdemo blok močno prepokainega, precej temnega apnenca 
s številnimi belimi kalcitnimi žilicami in brez značilnih fosilnih ostan
kov. Apnenec je  permski.

Štiri metre dalje je  naslednji manjši blok (80 cm X  80 cm) enakega 
apnenca, ki leži med zmečkanimi terciarnimi plastmi. Ob njem je  še 
manjši kos zgornjekarbonskega sivega kremenovega konglomerata. 
Le pol metra stran leži naslednja čer (40 cm X  60 cm), katere apnenec 
je  prav tako siv in poln belih kalcitnih žilic. Kmalu nato leži v po
toku okoli 80 cm širok skalni prag, ki je  dvakrat prelomljen. Sestoji 
iz temnosivega mrežastega apnenca spodnjepermske starosti. V njem 
je  precej krinoidniih ostankov. Pod pragom in nad njim pogleda 'iia 
dan zgnetena črna skrilava masa.

Nekoliko dalje najdemo med temnimi in drobno zgubanimi skri
lavci in rjavkastimi zvitimi apnenčevimi polami majhne bloke in leče 
sivega apnenca. Vse plasti in leče ter blloki ležijo želo strmo in visijo 
proti zahodu.

V potoku sta kasneje še dva praga iz svetlosivega sredinjeperm- 
skega apnenca. Vsi trije pragovi slemenijo približno od zahoda proti 
vzhodu.

Nad zgornjim pragom ni več ostankov starejših 'kamenin. Sledijo 
mu le še drobno zgubani laporji s strmim vpadom proti severu. Tu in 
tam so zapognjeni proti jugu.

V stranski strmi grapi z zahodne plati ležijo kosi karbonskega 
kremenovega konglomerata. Taki konglomerati so verjetno tudi še kje 
višje v pobočju med terciarnimi plastmi.

48. Vzhodno od blokov in čeri ležijo ob kolovozu med strmo le
žečim in zvitim laporjem leče svetlosivega srednjepermskega apnenca, 
leče rumenkaistosivega, bržkone tudi srednjepermskega apnenca in kosi 
milonitne a p n e n č e v e  breče. Nekoliko višje sta dve manjši čeri v zvitih, 
skoraj navpično stoječih laporjih rjavkastega peščenega apnenca ver
jetno permske starosti.

49. Naslednja čer leži na sredi slemena prav ob stezi, ki pelje od 
Sv. Florijana proti severu. Sestoji iz sivega mrežastega apnenca in 
apnenčeve breče z dolomitnimi zrni. Apnenec in verjetno tudi breča 
sta permske starosti.
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50. Nič manj zapletene niso stratigrafske razmere oib dislokacijski 
coni v Florijanski grapi, k jer so posebno lepo vidne ob kolovozu nad 
grapo. Med slkrilave, pogosto precej premečkane laporje so tam vgne- 
teni naslednji ostanki predterciarnih ikamenin. Najprej je  siva apnen
čeva breča. Sledijo j i  skrilavi laporji. Med njimi ležijo  1—3 cm debele 
zvite pole sivega in rjavkastega drobnozrnatega apnenca. Pole so zelo 
podobne werfenislkikn ploščatim apnencem. Razen pol ležijo v skrilavcih 
tudi leče enake kamenine.

Okoli 6 m nad apnenčevo brečo je  manjši blok karbonskega kre
menovega konglomerata in kmalu zatem ponovno siva in rjavkasta 
apnenčeva breča. Okoli 5 m nižje leži pravtako v-laporjih blok temno- 
sivega mrežastega apnenca, ki je  neskladovit, močno prepokan in pre
cej globoko preperel. Apnenec vsebuje krinoiidne ostanke in apnenče
ve alge in je  verjetno spodit jepermske starosti. Tri metre od tega 
bloka je  med skrilavimi laiporji blok kremenovega konglomerata. O ko
li 10 m dalje proti jugu se vnovič pokaže siva aipnenčeva breča z do
lomitnimi zrnci, čer rjavkastega apnenca in sivoga zrnatega apnenca, 
ki ga najdemo nato še dvakrat med laporjii.

Svetli apnenci so bržkone srednjeperniski. Iz iste dolbe je  najbolj 
verjetno tudi apnenčeva breča, posebno ker je  tektonskega nastanka.

51. Vzhodno od pravkar opisanih ostankov se pokažejo na kolo
vozu tu in tam med laporji čeri sivega zrnatega apnenca in apnenčeve 
breče. O boji so prav taki kot v prejšnjem najdišču.

52. Naslednji ostanki predterciarnih kamenin ležijo na slemenu 
nad krajem B arino. Okoli 15 m širok blok sestoji iz drobnozrnatega 
mrežastega apnenca. Leži v laporjih. Višje v pobočju se pokaže tudi 
siva apnenčeva breča. Sivi mrežasti apnenec zasledimo nadalje še na 
vzhodni strani grebena, k jer leži ob njem tudi čer temnosivega apnen
ca s številnimi kalcitnimi žilicami. Te kamenine so permske starosti.

53. Severno od globokega prevala v Barinem leži tik pod Rorše- 
kovo hišo siv razkosan in precej prepokan dolomit. V posameznih de
lih je  brečast. Le malo je  tam svetlosivega apnenca s številnimi kalcit
nimi žilicami.

Tu in še ponekod drugod opazujemo, da prehaja apnenec v dolomit. 
Ker najdemo prehod predvsem v bližini dislokacijekih črt, menim, da 
so dolomiti nastali iz srednjepermskih apnencev in da niso triadne 
starosti.

54. Pod dolomiti tega bloka se začne daljši pas predterciarnih 
kamenin, ki se vleče v grapo Brvičje in prek nje v hrib. Pas je  na 
zahodni sitranii tu iin tam prekinjen. V zahodnem delu so sprva zdrob
ljeni dolomiti in deloma dolomitizirani apnenci, ki ležijo na laporjih. 
Kamenina je  bolj apnena na manj dislociranih krajih.

Zahodno od Poharčeve hiše stoji večji Molk debelozrnatega kar
bonskega kremenovega konglomerata. Le-ta sestoji skoraj iz samih 
sivih kremenovih prodnikov do orehove velikosti in le malo je  vmes
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rjavkastega peščenega veziva. Redkejše so oblice debele kot ja jce. 
Med prodniki je  tudi nekaj črnih liditnih. Redkejši so kosi modrosi- 
vega sljudnega glinastega skrilavca. Blok je  oglajen od tektonskih 
drč.

Velik sklenjen blok predterciarnih kamenin se začne pod Pohar- 
čevo hišo in se vleče prek grape Brvdčje proti hiši s hišno številko 36 
Strmec pri Rogatcu. Kamenino /lepo razkrivata manjši Poharčev kam
nolom (zahodno od grape) in večji Brvički kamnolom (vzhodno od 
nje).

V zgornjem delu Brviôkéga kamnoloma prevladuje svetlosivi 
srednjepermski apnenec. Povsod je  razkosan, močno razpokan in veči
del drobnozrnat. V kamenimi je  poleg številnih razpok najmanj 10 
prelomov s tektonskimi drčami v različnih smereh. Ob njih so tudi 
nad meter široke zdrobljene cone. V nekaterih conah je  apnenec le 
močno zdrobljen, bledorumenkaste barve, zdaj boli j, zdaj manj dolo- 
mitiziran ali pa celo spremenjen v dolomit. Drugod je  nastala iz 
apnenca belosiva, rumenlkastosiva ali rjavkastorumena tektonska breča, 
deloma še z apnenčevimi zrni, deloma že z dolomitnimi. Tudi mokasto 
vezivo je  ponekod apnenčevo in drugod dolomitno. Ob nekaterih pre
lomih najdemo riumenkastosivo, drobnopeščeno apnenčevo moko, ki 
doseže nekajkrat tudi do 20 cm debeline. Čim bolj je  kamenina od
daljena od prelomov, tem manj je  dolomitizirana.

V spodnjem levem kotu kamnoloma Ičži med svetlosivim apnencem 
ozka dislocirana cona večidel temnosivega apnenca, ki ima duh po 
nafti. Apnenec so obarvale bituminozne snovi, ki so prišle ob dislo
kaciji v svetlosive apnence. Prevleke bituminozmiih snovi so predvsem 
po razpokah.

Apnenec pokriva na zgor.njii strani kamnoloma pregnetena temno- 
skrilava masa. Enake plasti in različni laporji zapolnjujejo globoke 
žepe in zajede v apnencu. Ob kontaktu z apnencem so nekdanji la
porji pregneteni, temnosivi do črni in ne reagirajo več na solno kislino. 
Nekoliko stran od stikaldšča pa so tudi v žepih še rjavkasti laporji.

Podobne razmere so v Poharčevem kamnolomu, le da je  tam kame
nina še bolj zdrobljena in močno dolomitizirana, v kolikor ni že do
lomit. V posameznih delih se še pojavlja drobnozrnat apnenec. V viš
jem  delu kamnoloma je  med apnenec vgneten neenakomerno širok pas 
zmečkanega laporja.

Razmere v obeh kamnolomih jasno kažejo, da je  bila prvotna 
kamenina svetlosiiv srednjepermski apnenec. Apnenec je  bil zaradi 
močnih tektonskih procesov razkosan s številnimi prelomi. Pri pre
mikanjih v različne smeri se je  deloma zdrobil, deloma zmlel. Na več 
krajih je  nastali milonit. Ponekod je  bil prvotni apnenec še dolomiti- 
ziran.

Na vzhodnem koncu pasu so še ostanki werfenskih kamenin, ka
terim je  Dreger pripisal precejšnje področje vzhodno od Florijanske 
grape.
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55. Zadnji bloki predterciarnih kamenin v okolici Gradišča so 
severovzhodno od hriba Marija Ložno. Tam najdemo blok sivkasto- 
rjavega lapornega apnenca in zraven čer sivega oolitnega apnenca. 
Oba sta werfenske starosti.

56. Vzhodno od tam Ježi manjši blok svetlosivega, močno razpo
kanega srednjepermskega apnenca z revno mikrofavno.

Naslednji ostanlki predterciarnih kamenin se pokažejo šele kakih 
7 km vzhodno od hriba Marija Ložno, severno od Žetal. Na geološki 
karti lista Pragersko—Slovenska Bistrica se prične pri Zavmjah ozek 
pas karbonskih kamenin in po kratki prekinitvi mu sledi drugi pas. 
Tam ni karbonskih plasti, marveč so temni zgneteni peščeni terciarni 
laporji, prepredeni s kalcitnimi žilicami. Med laporji so tudi zelo trdi 
sivi apneni peščenjaki in drobnozrnati apnenčevi konglomerati s precej 
kremenovih zrn. Prepredajo jih  po več milimetrov do enega centi
metra debele kalcitne žilice. Med zrni je tudi precej zrnc magmatskih 
kamenin oziroma tufov.

57. Prva čer predterciarnih kamenin se pokaže v vinogradu južno 
od križišča pri kapelici. Tam je  siv dolomitiziran apnenec verjetno 
s r edn j  ep e r m s k e s ta r os ti.

58. Več starejših kamenin je  pri križišču zraven kapelice. Tam 
leži med dislociranimi terciarnimi laporji rjavkastosiv brečast dolomit 
in dolomitna breča tektonskega nastanka. Razen dolomitne breče je  
tam tudi rjavkasta apnenčeva breča, kakršno najdemo v kamnolomu 
na obeh straneh grape Brvičje. V majhni krpi je  več prelomov, ob ka
terih je  bila kamenina zdrobljena in zmleta. Zelo verjetno je  bila 
prvotna kamenina srednjepermski apnenec, kakršnega srečamo že 
nekaj sto metrov vzhodno od tu.

Naslednja dva bloka ležita v bližini Jeričeve domačije.

59. Spodnji blok moli na površje le kot majhna čer na travniku 
zahodno od hiše in sestoji iz svetlosivega srednjepermskega apnenca.

60. Precej večji je  blok severno od hiše. Pretežno je  iz svetlosivega 
in sivega drobnozrnatega ter neplastovitega srednjepermskega apnenca. 
Svetlosivi apnenec prehaja v rožnatega, ki je  v posameznih delih celo 
rdeč. Med sivim apnencem, so tudi rjavi deli. Kamenina je  razkosana 
in močno prepokana. Tu in tam vsebuje redke fuzulinidne foramini- 
fere. V spodnjem delu bloka se pokažejo ob njem zgneteni rdeči in 
zelenkasti glinasti skrilavci in apnenčevi peščenjaki. Peščenjaki in 
skrilavci so morda werfemski ali pa srednjepermski.

61. Večji blok svetlosivega srednjepermskega apnenca leži med 
laporji tudi tik nad Ertičkijevo hišo. Apnenec je  drobnozrnat, razkosan 
in prepreden s kalcitnimi žilicami.

62. Še manjši je  apnenčev blok v hrastovem gozdu jugozahodno 
od Petrovičeve hiše, saj ga je  na površju le okoli 5 in2. Srednji permski
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apnenec je  večidel svetlosiv in bel, v posameznih pasovih pa rjavkast in 
temnosiv. Y temnosivem apnencu je  precej dispergiranega pirita. Nekaj 
je  tudi drobnih piritnih kristalčkov. Temen apnenec prehaja v rjav
kastega in ta v belega.

Štiri metre stran moli na površje majhna čer temnosivega srednje
permskega apnenca s številnimi belimi kalcitnimi žilicami.

63. Na hrbtu jugozahodno od Petrovičeve hiše je  zopet nekoliko 
večji blok svetlosivega, meplastovitega, močno prepokanega in drobno
zrnatega apnenca, ki leži med rjavkastim peščenjakom. S površja ga 
moli okoli 8 do 10 m. Zaradi številnih kalcitnih žilic je  mrežast in žilice 
izstopajo na preperevajočem površju. Apnenec vsebuj e srednj epermske 
fuzuilinide.

64. Nad Jusom, vzhodno od slednje golice, sestavlja neskladoviti 
srednjepermski apnenec daljši strmi skalni greben. Vleče se od tam 
dalje proti vzhodu in moli okoli 20 m visoko na površje med terciar
nimi laporji. Apnenčev greben je  ves razkosan, močno prepokan in 
zdrobljen v posameznih conah. V njih prehaja apnenec v dolomitiziran 
apnenec. Apnenec je  pretežno svetlosiv, večidel drobnozrnat, deloma 
gost. Ponekod postopoma prehaja v rožnatega. Razen drobnih kalcitnih 
žilic najdemo večkrat tudi žile debelozrnatega kalcita. Apnenec vse
buje na južnii strani grebena na več krajih fuzuliniide.

Na grebenu se tu in tam pokažejo kosi sivega zgomjekarbonskega 
kremenovega konglomerata in kremenovega peščenjaka. Zelo redki so 
ostanki vijoiličnordečega apnenčevega peščenjaka, ki bi mogel biti 
srednjepermske ali werfenske starosti.

65. Južno od skalnega grebena najdemo prve čeri na pbmolu nad 
Pavkonom, k jer so razgaljene na površju okoli 50m2. Sestojijo iz 
svetlosivega in belega, močno dislociranega srednjepermskega apnenca, 
ki je  deloma poskrilovljen. Med Čermi se pokažejo ostanki rjavkaste 
apnenčeve brjsče z dolomitnimi zrnci. Tudi na tem kraju opazujemo 
prehod sivega apnenca v brečastega in v brečo s sivimi drobci in ru- 
menkastorjavim apnenim vezivom.

66. in 67. Naslednji dve majhni čeri svetlosivega srednjepermskega 
apnenca ležita prva tik nad cesto Žetale—Dobrino in druga v travnatem 
pobočju severozahodno od prve. Ymes moli na površje še ena- majhna 
čer, ki je  ni na kanti.

68. Zadnji večji ostanek predterciarnih kamenin leži takoj vzhodno 
od doline Rogatnice in seže precej visoko v pobočje hriba. Dobršen del 
krpe razkriva kamnolom Uprave cest OLO Maribor. Med kameninami 
prevladuje svetlosivi in sivi srednjepermski apnenec. Ponekod prehaja 
v lahno rožnatega. Y posameznih, zdaj širših, zdaj ožjih pasovih je  
temnosiv ali rjavkast. Rjavkaste proge so včasih široke le kak centi
meter. V kamenini so precej pogostne manjše maroge rožnatega 
apnenca. Na nekem kraju najdemo vijoličnordeče in rumenkastosive 
peščene apnence in apnenčeve peščenjake.
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Apnenec je  meskladovit, razkosam, možno prepokan in prepreden 
s številnimi kalcitnimi žilicami, ki lepo izstopajo na preperevajočem 
površju. Apnenec je  na zunanji pogled deloma drobnozrnat, deloma 
gost brez vidne zrmjavosti. V rjavkastih pasovih, ki lahko prehajajo 
iz sivega apnenca ali pa iso ostro omejeni, je  večkrat drobnozrnat 
apnenčev peščenjak ali apnenec s precej peščenih primesi. Drugod so 
taki pasovi iz debelozmatega kalcita in precejšnje glinene primesi. 
Zbruski so pokazali tudi, da vsebuje apnenec v rjavkastih pasovih 
ponekod precej kremena (do 10 %), nekaj rjavega železovca, gline in 
organskih ostankov.

Kamenina je  ob prelomih različnih smeri zdrobljena in apnenec 
je  tam po zunanji podobi močno podoben dolomitu. Vendar je  le po
nekod malo dolomitiziran. V zib rusku se jasno vid ijo precej številni 
rombični preseki dolomitnih zrn med prevladujočimi kalcitnimi zmi.

Tudi v apodnji etaži kamnoloma je  samo apnenec, ki pa je  dosti 
bolj zdrobljen kot je  v višjem delu kamnoloma. V spodnji etaži vidimo 
med apnence vgneten ozek, neenakomerno širok pas zmečkane temne 
mase, k i je  nastala iz terciarnega laporja. Nekaj metrov pod spodnjo 
etažo se tudi že pokažejo prvotni, precej dislocirani terciarni laporji, 
na katerih leži vsaj v zahodnem delu krpe permski apnenec.

V manjšem opuščenem kamnolomu na severni strani krpe najdemo 
v svetlem apnencu redke fuzulinide foraminifere srednjepermske sta
rosti.

Proti vzhodu se svetli apnenci umaknejo močno dislociranim temno- 
sivim apnencem s številnimi kalcitnimi žilicami in ležijo diskordantno 
na svetlih apnencih. Vsebujejo skromno mikroifavno, ki dokazuje 
spodnjo permsko starost kamenine.

Predterciarne starosti je  še vijoličnordeča in sivkastozelena zgne
tena peščenoskrilava masa, vijoličnordeč glinasti skrilavec, vijolično- 
rdeei skrilavd lapor in vmes rjavi prepereli apnenčevi peščenjaki, 
rjavkastorumena, močno izlužena apnenčeva kamenina in sivi 1er 
rjavi mehki peščenjaki. Te kamenine so večinoma močno spremenjene 
in so lahko spodnjetriadne ali srednjepermske. Rjavi in sivi peščenjaki 
so morda zgorajekarbonski.

V apnenec so na več krajih vgneteni zmečkani terciarni (laporji, ki 
so v neposredni bližini apnenca spremenjeni v temnosivo ali črno 
glineno maso.

69 in 70. Poslednja ugotovljena ostanka predterciarnih kamenin 
sta v Krhičah in ležita med terciarnimi laporji. Oba bloka sestojita 
iz svetlosivega n eplasto vitega in precej dislociranega srednjepermskega 
apnenca. Ležita precej južneje od krpe v Dobrinem im sta nekoliko 
odmaknjena od prevladujoče smeri ostalih blokov in čeri v okolici 
Žetal.
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Zaključek

Od Kostrivnice do Dobrinega oziroma Krhič smo ugotovili številne 
večje in manjše bloke, krpe in čeri predterciarnih kamenin. Na prilo
ženi skici smo izdvojili 70 takih ostankov, v katerih pa so večkrat 
združene majhne čeri in skale različnih starejših kamenin, ki ležijo 
blizu skupaj. Ostanki so večinoma med terciarnimi laporji. Nekaj jih  
je  med tufi ali pa jih  om eju jejo laporji in tufi. Na Ir jenskem vrhu so 
ob njih tudi andeziti.

Ostanki predterciarnih kamenin sestojijo večidel iz svetlosivih in 
sivih, včasih rožnatih ali celo rdečih srednjepermskih apnencev. Vsebu
je jo  revno fuzulinidno favno, ki jo  najdemo v blokih le tu pa tam. 
Na dosti krajih so bili apnenci ob različno usmerjenih prelomih zdrob
ljeni in dolomitizirani, večkrat pa skoraj v celoti spremenjeni v do
lomit. Srednjepermske starosti so vse večje krpe in bloki na razisko
vanem ozemlju. Seveda so tudi tam vselej ostanki drugih kamenin.

Precej je  manjših blokov in čeri temnosivih dislociranih spodnje- 
permskih apnencev s skromnimi fosilnimi ostanki, predvsem forami- 
niferami. Njim so večkrat na las podobni črni in temnosivi zgornje- 
karbonski apnenci, prepredeni e številnimi kalcitnimi žilicami. Vse
bu jejo nekaj fuzulinid in apnenčevih alg.

Za omenjenimi bloki po številu zaostajajo ostanki zgornjih karbon
skih drobnih iin erednjedebelih kremenovih konglomeratov ter pešče
njakov. Le-ti večkrat spremljajo permske kamenine kot majhne čeri 
ali skale.

Na nekaj krajih najdemo ostanke werfenskih kamenin: laporne 
apnence, apnence in oolitne apnence. Morda je  iz spodnje triade tudi 
nekaj vijoličnordečih in zelenkastih glinastih skrilavcev, skrilavih 
laporjev in peščenjakov, čeprav bi bili lahko tudi srednjepermski.

Iz srednje triadne dobe sta apnenčeva breča z werfenskimi kosi in 
siv ter tem nosiv dolomit vzhodno od Sečovske grape. Morda je  iz iste 
dobe tudi nekaj drugih dolomitov in breč. Tu mislim le na tiste do
lomite, ki naj bi bili primarni in na breče, ki niso tektonskega na
stanka. Za ločitev nekaterih dolomitov in breč b i bile potrebne še 
nove petrografske preiskave.

Ostanki predterciarnih kamenin niso razvrščeni v bolj ali manj 
ravni črti v smeri od zahoda proti vzhodu, kot so poudarjali dosedanji 
raziskovalci. Ležijo večinoma razmetani kot manjši bloki in čeri med 
dislociranimi terciarnimi kameninami na širini od več 10 m do okoli 
250 m, ponekod morda še nekaj čez. Iz tega sledi, da je  najbolje ozna
čiti področje is predterciarmimi ostanki med Kostrivnico in Dobrinem 
kot donačko dislokacijsko cono. Doslej smo jo  poznali kot donački 
prelom oziroma linijo, ki naj bi bila nadaljevanje labodskega pre
loma.

Raziskovanja so nadalje pokazala, da se dislokacijska cona ne 
nadaljuje od predterciarnih ostankov v Glažuti proti skrajnemu ju ž 
nemu koncu Drevenikove triade (po sedanjih ugotovitvah je  tudi tam 
srednji perm). Dislokacijska cona se vleče od ostankov v Glažuti 
naprej proti zahodu. Zasledimo jo  še ob grapii zahodno od hriba z vi-
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šimstko koto 438 m, to je  več kot 600 m zračne črte južno od Dreveni- 
kovega paleoizoika. Domnevam, da se dislokacijska cona nadaljuje še 
dalje iproti zahodu, vendar bodo to potrdila šele bodoča raziskovanja. 
Takrat bo mogoče tudi šele podati pravi položaj in značaj tolikokrat 
imenovanega donačkega preloma oziroma donačke linije.
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PREGLED PREDTERCIARNIH KAMENIN V DONAČKI DISLOKACIJSKI 
CONI 

SURVEY OF P RE-TERTIARY ROCKS IN THE DONAČKA GORA 
DISLOCATION ZONE

Breče? — Breccias?
Srednja Apnenčeva breča z drobci sivih apnencev, oolitnih apnencev
triada in sivih sljudnih apnenih peščenjakov — Limestone breccia

Middle with small fragments o f gray limestones, oolitic limestones,
Triassic and gray slaty calcareous sandstones.

Siv in temnosiv dolomit — Gray and dark gray dolomite.

Rjavkasti laporni apnenec — Brownish marly limestone. 
Temnosivi apnenec z drobnimi polži — Dark gray limestone 

triad with small snail shells.
T o'wp3 apnenec — Gray oolitic limestone,

rp . r Rdečkasti in zelenkasti glinasti iskrilavci, skrilavi lapor in
rm sic apneni peščenjaki? Reddish and greenish clayey slates,

slaty marls, and calcareous sandstones?

UppernPermîam Ni “ ^ to v ïje n  -  not established.

Pisana apnenčeva breča z rožnatimi in sivimi apnenčevimi 
kosi in sivim peščenim vezivom — Gay coloured limestone 
breccia with rose tinted and gray fragments o f limestone 
and gray sandy cement.
Siva dolomitna breča z apnenimi drobci in redkimi drobci 
vijoličnega skrilavca in peščenjaka — Gray dolomite-bre- 
ccia with small fragments o f limestone and few fragments 
o f violet slate and sandstone.
Svetla apnenčeva in dolomitna breča z apnenimi ali dolo- 

Srednji mitnimi zrni, tektonskega nastanka — Light coloured li-
nPTTn mestone, and dolomite-ibreccia with fragments o f limestone
P0' “ 1 and dolomite.
Middle Svetli dolomitizirani apnenci in dolomiti, nastali iz apnenca

Permian ob dislociranih conah — Light coloured dolomitized lime
stones, and dolomites developed from limestone along dis
located zones.
Rdečkasti slabo apneni skrilavci, peščeni skrilavci in apne
ni peščenjaki — Reddish slightly limy slates, sandy slates, 
and calcareous sandstones.
Svetlosivi, sivi, redkeje rožnati, rjavkasti, rumenkasti in 
rdeči, večidel drobnozrnati apnenci z redkimi fuzulinidami
— Light gray, gray, rarely rose tinted, brownish, yellowish, 
mainly fine-grained limestones with rare Fusulinidae.

Spodnji Temnosivi in črni apnenci s številnimi kalcitnimi žilicami,
perm z redkimi fuzïuilinidami, malimi foraminiferami — Dark gray

Lower and black limestones with numerous veins of calcite, with
Permian rare Fusulinidae, small Foraminiferae.

Temnosivi, modrosivi in črni apnenci s številnimi kalcit
nimi žilicami; vsebujejo redke fuzulinide, male foramini- 

Zgornji fere in p recej pogostne apnenčeve alge — Dark gray,
karbon bluish-gray, and black limestones, with numerous veins o f
Upper calcite containing rare Fusulinidae, small Foraminiferae

Carboniferous and rather frequent calcareous algae.
Sivi kremenovi peščenjaki — Gray quartz sandstones.
Sivi kremenovi konglomerati —• Gray quartz conglomerates.
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PALEOZOIC AND MESOZOIC ROCKS IN THE DONAČKA GORA 
DISLOCATION ZONE

A n t o n  R a m o v š

During the last 70 years pre-Tertiary rocks along the Donačka gora 
fault have been investigated by  Hoernes, Dreger, Teller, Heritsch, and W ink
ler. Between Glažuta-valley (SW o f Plešivec) and Dobrino-village (E o f Žetale) 
some 20 blocks o f Carboniferous and Triassic rooks have been established. 
The Middle Triassic (Wetterstein) reef limestones should prevail among them. 
No fossil remains have been found in the rocks.

During the investigations conducted in 1958 larger or smaller boulders, 
blocks and cliffs o f pre-Tertiary rocks have been found in the area between 
Kostrivnica, Dobrino, and Krhiče villages. In the sketch given in the article 
there are some 70 such blocks and boulders. In the groups o f those remains 
there are often smaller cliffs o f the rocks belonging to various ages. These are 
so small and situated closely together so thait it is impossible to indicate them 
individually on the sketch. These remains appear mostly in the Tertiary 
marls, some o f them in the tuffs. On the Irjenski vrh-hill some andésites 
appear closely with them also.

These remains o f pre-Tertiary rocks consist mainly o f light gray and 
gray, sometimes rose tinted or even red Middle Permian limestones. They 
contain a poor Fusulinidae fauna, which can only scarcely be found in boul
ders. In many places these limestones were crushed or dolomitized along 
faults (that ran in various directions, and frequently they are nearly comple
tely dolomitized. A ll larger boulders in the area investigated belong to the 
Middle Permian. Naturally the remains of other rocks can be found also 
there.

Smaller boulders and cliffs consisting o f dark gray dislocated Lower 
Permian limestones are rather numerous. They contain poor fossil remains, 
mainly the Foraminiferae. The black or dark gray Upper Carboniferous 
limestones interwowen with numerous veins o f cailcite are almost completely 
similar to the Permian ones. They contain some Fusulinidae and frequent 
calcareous algae.

Less numerous than these boulders are remains o f fine and middle 
grained Upper Carboniferous quartz conglomerates and sandstones. They 
frequently accompany the Permian rocks in form o f small cliffs, and blocks.

In some places remains o f Werfen rocks can be found: brownish marly 
limestones, dark gray limestones, and oolitic limestones. It is possible that 
some violet-red clayey and calcareous slates, slaty marls and sandstones 
belong to the Lower Triassic, though they could be attributed to the Middle 
Permian also.

The limestone braccia east o f the Sečovska grapa is o f  the Middle Trias
sic age. It is also possible that some dolomites and breccias belong to the 
same period. Here only prim ary dolomites are meant as well as non tectonic 
breccias.

These remains o f pre-Tertiary rocks do not lie in a more or less straight 
line in the direction from West to East, as it has been maintained so far by 
previous investigetors. They lie scattered mainly as small boulders and 
cliffs in crushed Tertiary rocks in a belt broad from 10 m to approximately 
250 ms, or even more on some places. This proves it is the best to designate 
the Tertiary area with pre-Tertiary remains between Kostrivnica and Dobrino 
villages as the Donačka gora dislocation zone. So far it has been known as 
Donačka gora fault or line, which was believed to be a continuation o f the 
Lobod fault.
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The investigations have further shown that this dislocation zone does 
not continue from the pre-Tertiary remains at Glažuta towards the extreme 
southern end o f Drevenik-Hill-Triassic (there is, according to the recent 
findings, the Middle Permian, too). The dislocation zone runs from the remains 
at Glažuta farther on towards the Weist. It can ibe traced along the gulch west 
° f  the hill with the elevation 438 ms, being more than 600 ms south o f Dre- 
venik-Hill-Paleozoic. I presume the dislocation zone continues farther towards 
the West and thait it is not a continuation o f the Labod fault. This, however, 
will still have to be proved by  future investigations. Then only it will be 
possible to give the real situation and the character o f the so frequently 
mentioned Donačka gora fault or Donačka gora line.
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