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S r e č k o B r o d a r 

PERIGLACIALNI POJAVI V SEDIMENTIH SLOVENSKIH JAM 

Dobro znàni in v precejšnji meri že pojasnjeni so posebni pojavi, 
ki so jih ugotovili predvsem na ožjem in širšem obrobnem področju 
današnjega arktičnega ledu. Gre za silno zapletene, tako imenovane 
periglacialne tvorbe, ki jih povzroča mraz v zvezi z vodo (glej P. 
W o 1 d s t e d t , 1954; C. T r o l l , 1944). Posledica izredno nizkih tem-
peratur eo trajno zamrzla tla (mrzlotâ, perenne tj ale), na njihovi po-
vršini pa razne tvorbe, predvsem globoko segajoče klinaste razpoke, 
tako imenovana strukturna tla in večje ter manjše soliflukcije. 

Trajno zamrzla tla, ki segajo ponekod tudi preko 300 m v globino, 
se v visokem poletju na površini odtajajo. Ob robu poledenelega 
ozemlja le neznatno, v večji oddaljenosti pa tudi za 6—7 metrov. Po 
nekaj tednih odtajana tla zopet zmrznejo in tedaj se tvorijo v njih 
večje in manjše klinaste špranje, ki se ob naslednjem poletnem od-
tajanju napolnijo z vodo. Ko ta zmrzne, se špranje še povečajo pa tudi 
medsebojno družijo. V tleh nastane poligonski sistem klinastih, z ledom 
izpolnjenih špranj. 

Zaradi ponovnega odtajanja po vsakokratnem zmrznenju se spre-
minja tudi materialna struktura tal. V razmočenih tleh nastajajo verti-
kalno krožeči konvekcijski tokovi, ki jih povzročajo razlike v gostoti 
vode med 0° in 4° C pa tudii suspenzija najdrobnejših materialnih delcev 
v obilno z vodo prepojenih tlet. Material se pri tem sortira in 
grobi kamniti del loči od ilovnatega ter drobnopeščenega. Na površini 
se tvorijo gruiščnati kolobarji (premera enega metra in več), sredi 
katerih se nabira zgolj najdrobnejši material, navadno ilovica. Če so 
kamniti kolobarji blizu drug drugega, sestavljajo kamnito poligomsko 
mrežo, razprostrto pogosto po obsežnih poljanah. Na pobočjih pa na-
stajajo že pri zelo majhnem naklonskem kotu bolj ali manj vzporedne 
kamnite proge, med katerimi se izločuje drobnozrnat material. Razen 
teh se pojavljajo še najrazličnejše podobne tvorbe, ki prehajajo ena 
v drugo. Tako sortiranje gradiva, ustvarjajoče tako imenovana struk-
turna tla, pa utegnejo pospeševati še druge sile. Znani so vertikalni 
dvigi posameznih kamnov iz menjaje zmrzlih in odtajanih tal, tako 
imenovaino izzmrzovanje. Najdrobneje zrnat material vsebuje po 
vsakokratnem zmrznenju več vode, kakor j o je imel poprej, ker jo 
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sesa iz talne vode. Zaradi dodatne vode nabrekne in sproži dvige tudi 
težjih kamnitih sestavin navzgor. Ker se to ponavlja, pridejo sčasoma 
tudi večji kosi na površino. Ob vsakokratnem odtajanju postaja pri-
vzeta voda prosta in spreminja material v zmerom bolj tekočo zmes 
(suspenzijo) s konvekcijskimi tokovi. 

Že dolgo znan je nadalje pojav počasnega polzenja z vodo pre-
pojenih gruščnaitih in tudi drugih zemelj. Plasti, ki so se nad zamrz-
njeno podlago odtajale, se nasitijo tako močno z vodo, da nastane 
gibljiva kašasta tvorba, ki že na silno rahlo nagnjenih pobočjih teče 
navzdol. Take tekoče zemlje ali soliflukcije vplivajo v zvezi z omenje-
nimi strukturnimi tvorbami bistveno na površinsko preoblikovanje 
v bližini lednega obrobja. 

Navedeni periglacialu.i pojavi vsekakor niso omejeni samo na 
neposredno ožje in širše obrobje arktičnega ledu, temveč segajo še 
daleč preko, kjer ni več trajno zamrzlih tal. Opazovali so jih povsod, 
kjer klimatske razmere dopuščajo, da površinske plasti v presledkih 
zmrzujejo in se spet odtajajo (C. T r o l l , 1944). Tem bolj j e razum-
ljivo, da so se podobni pojavi uveljavljali še toliko bol j za časa plei-
stocenskih poledenitev, ko j e kontinentalni led pro drl preko Vzhod-
nega morja globoko v srednjo Evropo in so bile tudi vse Alpe pokrite 
z debelim lednim oklepom. Seveda je bilo nepoledenelo periglacialno 
ozemlje tedaj znatno obsežnejše, tako da je bil pod režimom periglaoi-
alne klime tudi še zelo znaten del severnega jugoslovanskega ozemlja. 
V mnogih pleistocenskih profilih tedanjega periglacialnega območja 
se motnje, ki jih j e povzročilo ponovno zmrzovanje in odtajanje, več-
krat prav dobro odražajo. Pogostna so opazovanja tako imenovanih 
lednih klinov, to j e klinastih špranj, ki so tudi več metrov globoko 
zagozdene v pleistocenske plasti in napolnjene navadno z drobnejšim 
materialom krovnih plasti. Omenjajo se tudi žepaste tvorbe, spominja-
joče po obliki na posode za zlate ribice. Y slovstvu jih imenujejo tudi 
davljena ali kipeča ali črevesasto zapletena tla. Največkrat gre za 
čudno med seboj prepletene, nagubane, včasih tudi raztrgane plasti, 
ki so prvotno ležale ena na drugi. Čeprav ne preveč pogosto, j e včasih 
material teh tvorb sortiran. Zeilo pogoste so nadalje ledenodobne soli-
flukcije, ki so imele včasih zelo znaten obseg, največkrat pa so bile 
le lokalno ozko omejene. Grobi material se je ob njihovem robu naj-
bolj kopičil, medtem ko se j e zbiral v sredini predvsem mnogo bolj 
drobnozrnati. Pod pritiskom tekočih zemelj so se talne plasti često 
močno nagubale, medsebojno prepletle ter zamešale. 

Vse take in podobne motnje v zgradbi pleistocenskih plasti, na-
stale zaradi vpliva poledenitvene klime in dostikrat prehajajoče na 
istem mestu druga v drugo, označujemo s splošnim skupnim imenom. 
Govorimo o krioturbatnih pojavih (koyois = led, turbatio = zmešnja-
va). Stratigrafsko je krioturbacija pleistocenskih plasti izredno veli-
kega pomena. Saj njen pojav zanesljivo pokaže na poledenitveno fazo 
in tako omogočuje stratigrafsko tolmačenje pleistocenskega profila. 
Zal doslej na planem še nikjer niso ugotovili v istem profilu dvoje ali 
več krioturbatnih pasov drugega nad drugim, kar bi v veliki meri po-
magalo pri reševanju problema podrobnejše pleistocenske razčlenitve. 
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Vsa dosedanja opazovanja se nanašajo bodisi na zgolj würmsko bodisi 
zgolj riško poledenitev. 

Ker leži slovensko ozemlje neposredno ob robu pleistocenskih 
alpskih poledenitev, bi bilo pričakovati, da so se razvile kljub dokaj 
južni legi tudi pri nas razne periglacialne tvorbe, ki bi se morale po-
kazati v profilih. To še toliko bolj, ker je bilo naše ozemlje zaradi 
regresije Jadranskega morja vsaj za časa maksimalnih poledenitvenih 
faz precej daleč od morja, skratka dokaj kontinentalno. Toda naši 
kvartarni sedimenti so žal razen na posameznih mestih v splošnem še 
prav malo raziskani. Zato se ni čuditi, če so ostali krioturbatni pojavi 
v naših pleistocenskih plasteh domala skoro neomenjeni. 

Ko so leta 1953 naleteli v opekarniški Ćukovi jami v Bobovku 
pri Kranju na kostne ostanke mamuta, je vzbudil pozornost do 10m 
visoki profil najdišča, v katerega najbolj zgornjem delu je bilo mogoče 
ugotoviti razločne sledove krioturbacije. Bo mojih podatkih ga je 
podrobneje opisal I. R a k o v e c (1954, 242 in 243, si. 3). Pod 20—30 cm 
debelo prstjo, 40—90 cm debelo svetlorjavo mastno glino in 10 cm de-
belo črno humusno progo je sledila v širini okrog 200 m do 1,50 m debela 
plast izredno preperelega proda in peska, ki se je na obeh krajih 
profila izklinila. V prerezu je bila površina prodne plasti neenako-
merno valovita. Med stoižčasto koničastimi, v mnogih primerih močno 
nagnjenimi prodnimi stebri so se vrstile za vsakim stebrom do pol 
metra, v nekaterih primerih tudi preko enega metra globoke vdolbine, 
zapolnjene z drobnozrnato čisto ilovico. Mnogi prodni stožci so bili 
naravnost močno previsni, iz čeear sledi, da v takem stanju niso mogli 
obstajati in ilovica ni mogla šele kasneje zapolniti vmesnih globeli. 
Prodniki večinoma niso ležali horizontalno, temveč so stali glede na 
daljšo os nagnjeno ali naravnost pokončno. Prvotno z ilovico pomešani 
prod se je očitno sortiral, ko je plast ponovno zmrzovala in se spet 
odtajala. Izoblikoval se je primer strukturnih tal, ki dobro nakazuje 
mrzLo poledenitveno fazo, ki je sledila po odložitvi proda. Šele pod 
prodom so ležale debele plasti modrosive jezerske gline, v kateri so 
našli v globini 5,5 m pod površjem kostne ostanke mamuta. Predvsem 
glede na izredno preperelost prodne plasti določa v stratigrafskih 
zaključkih I. R a k o v e c (1954,255—258) bobovškemu mamutu pozno 
riško starost, sedimentacijo pròda zadnjemu, risko-würmskemu inter-
glacialu in glineno plast nad prodom zadnji, würmski poledenitvi. 
S takim tolmačenjem bobovškega profila se prav dobro ujema v prodni 
plasti ugotovljeni krioturbatni pojav, ki ga je pripisati würmski po-
ledenitvi. Ker se je nad strukturnimi tli razvila črna humusna proga, 
je bila nad njo ležeča svetlorjava glinena plast odložena šele kasneje, 
v eni končnih faz würmske poledenitve. 

Periglacialne procese omenja nadalje M. Š i f r e r , (1959,62—76), 
ko razpravlja o mlajšem pleistocenskem nasipanju na Grobnic kern po-
lju v območju Notranjskega Snežnika. Posebno prepričljivo jih je ugo-
tovil v peščenih jamah med vasema Zastendoe in Podčudnič. V eni teh 
jam pri Zastenicali tolmači že temeljno plast A kot soliflukcijo v hladni 
dobi (1. c. 69), medtem ko memi za više ležečo plast C, da »opozarja na 
značilna strukturna tla«, ker kažejo vložki ostrorobatih skal »nekakšno 

3' 35 



Srečko Brodar 

značilno urejenost« (1. e. 71—72 in si. 21—22). Podobnega mnenja je 
tudi glede krovne plasti D. 

Brez dvoma bi nacrtno raziskovanje go lic in profilov v raznih 
gospodarsko izkoriščenih jamah odkrilo tudi pri nas še mnoge zelo 
raznovrstne krioturbatne pojave. Opozarjam na tem mestu samo na 
profil v opekarniški jami pri Vodicah na Gorenjskem. Naši kvartarni 
geologiji se na tem polju odpira še široka pot ude j stvovanja, ki bi 
sistematično speljana mogla prispevati važne podatke in zaključke za 
pl ei s toc en sk o k r ono lo g i jo . 

Kaj pa jamski sedimenti, za katere vemo, da so se v splošnem 
mnogo boljše ohranili kakor sedimenti na planem, ki so bili dosti bolj 
izpostavljeni raznim denudacijskim procesom? Ali so se tudi v jam-
skih sedimenti,h ohranili sledovi krioturbacije? Do nedavnega jih 
raziskovalci niso opazili ali pa ne upoštevali. Celo na Poljskem, kjer 
je raziskovanje periglacialnih pojavov na tako visoki stopnji, da v 
Lodži že več let izhaja posebna revija Biuletyn peryglacjalny, so jih 
odkrili šele pred kratkim. Pri paleolitskih izkopavanjih, ki sta j ih leta 
1952—1953 vodila v podzemeljski jami Dziadowa Skala (Krakovski 
Jura) M. C h m i e l e w s k a in W. C h m i e l e w s k i , j e j . D y l i k 
(1954, 52—62) ugotovil v seriji jamskih plasti dvakratni nastop krio-
turbatnih pojavov. Plasti spodnjega dela profila so bile v neki dobi 
po njihovi odložitvi dalj časa popolnoma zamrznjene, o čemer priča 
v profilu ugotovljeni, s sedimenti zapolnjeni ledni klin. Toda tudi 
serija pozneje odloženih zgornjih plasti je bila prizadeta od vpliva 
mrzle klime. Njihova tekstura in struktura izpričuje, da so nanje de-
lovale sile, ki so povzročile posebno krioturbacijo, od Poljakov ozna-

SI. 1. Mornova zijalka. Podolžni profil s krioturbatnimi pojavi. 
(Nadaljevanje profila na str. 37) 
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čeno kot kon gel if lukci jo. Mlajšo serijo plasti pripisujejo zadnji poljski 
poledenitvi, starejši horizont, ki ga od mlajšega loči točno ugotovljeni 
interglacial, pa neki starejši poledenitvi. Značilno je, da naletimo v 
podzemeljski jami na profil, v katerem se zrcalita kar dve polede-
nitvi, česar na planem samo po krioturbatnih pojavih še ni bilo mogoče 
nikjer ugotoviti. Potemtakem imamo prav v podzemeljskih jamah 
velike možnosti, da z novimi metodami rešujemo perigläcialne in sploh 
pleistocenske probleme. 

Y Sloveniji smo se srečali z jamskimi krioturbatnimi pojavi prvič 
že leta 1936 pri paleolitskem izkopavanju v Mor novi zijal ki pri Šo-
štanju (S. B r o d a r , 1938, 160—162). Povprečno poldrug meter debeli 
sedimenti 20 m dolge in 14 m široke jame so ležali razen oib zaključni 
jamski steni povsod na živoskalni apnenčevi podlagi. Izkopavanje j e 
zajelo najprej le desno polovico jame. Redosled plasti je bilo mogoče 
v posameznih prečnih profilih dokaj dobro zasledovati in ločiti. Tako 
je n. pr. v profilu IV pod 9 cm debelo površinsko plastjo, ki j o j e tvoril 
ogljeni prah, vsebujoč rimske in hallstattske arheološke najdbe, na-
dalje kostne ostanke bobra in domačih živali, sledila 56 cm debela 
plast svetlorjavega, bolj drobnega apnenčevega grušča, pomešana v 
zgornji tretjini s sigasto moko ali mestoma zlepljena s trdno sigo. 
Vsebovala j e obilo kosti alpskih svizcev in posamezne kostne odlomke 
jamskih medvedov. Naslednjo, 74 cm debelo plast je tvoril zelo sipek, 
robat, v zgornjem in spodnjem delu umazano temen, v sredini svet-
lejši apnenčev grušč, v katerem so bili raztreseni raizen mnogih raz-
bitih kosti jamskih medvedov tudi kameni paleolitski artefakti. Samo 
v tem profilu je sledilo še 19 cm naplavine. 

Fig. 1: Grotte de Mornova zijalka. Profil longitudinal avec phénomènes de 
crioturbation. 
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Sl. 2. Betalov spodmol. Krioturbatne motnje v prečnem profilu pri 7. metru 
od vhoda (brez 1,80 m debelih zgornjih plasti, odlkopanih po F. A n e 11 i j u) 

1 — Debelejši grušč, pomešan z rdečo ilovico 
2 — Zivordeča, mastna, čista ilovica 
3 — Grušč (ob jamski steni debelejši), pomešan 

z rdečo ilovico 
4 — Svetel droben grušč, vmes 
4a — rdečkasto ilovnate proge 
5 — Z ogl jem in črnim blatom prepojena 

gruščnato ilovnata proga 
6 — Čista rdeča glina 
7 — Svetel, sipek droben grušč, pomešan z 

apneno moko, v njem 
8 — rdeča drobnogruščnata ilovnata proga in 
9 — ogljena proga 

10 — Temnordeča ilovica, pomešana z debelejšim 
gruščem 

11 — Temnordeča ilovica, pomešana z gruščem 
12 — Temnordeča čista ilovica 
13 — Močno rdeča ilovica, pomešana z drobnim 

gruščem in flišnim peskom 
14 — Debel grušč, vmes skale, pomešan s 

sivkastordečkasto ilovico 

Horizont V 

Horizont IV 

Horizont III 

Horizont II 

Fiig. 2: Grotte de Betalov spodmol. Irrégularités de crioturbation dans le 
profil transversal au 7e mètre de l'entrée (les couches supérieures de 1,80 m. 
d'épaisseur n'y sont pas comprises ayant été déterrées par F. A n e l l i ) . 

1 — Cailloutis gros, entremêlés d'argile rouge 
2 — Argile pure grasse d'un rouge vif 
3 — Cailloutis (gros près de la paroi de la 

grotte), entremêlés d'argile rouge 
4 — Cailloutis menus clairs avec 
4a — bandes d' argile rougeâtre 
5 — Bande d' argile caillouteuse, pénétrée 

par du charbon et de la boue noire 

I Horizon V 

Horizon IY 
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V prečnih profilih so že med izkopavanjem vzbujali pozornost med 
plasti vrinjeni močno ilovnati vložki, še bol j pa čudna razporeditev 
artefaktov iste kulturne pripadnosti, vendar pa ležečih v zelo raz-
ličnih globinah. Dasi so ležali večinoma bol j ^ spodnjem delu profilov, 
smo vendar zadeli na posamezne tudi sredi celotnega sedimenta in 
nekatere celo že bliz,u površinske plasti. Kako razložiti tako neenot-
nost kulturne plasti, j e bila uganka. Ko pa je bila izkopana vsa desna 
polovica jame, je podolžni profil jamskih plasti (si. 1) pokazal kaj 
nenavadno sedimentaci jo. Namesto bolj ali manj horizontalno odlo-
ženih plasti so se pojavili nad 2 m široki žepi skledaste oblike z nazaj 
uvihanimi robovi in zapolnjeni s svetlim, skoro čistim gruščem. Izpod 
žepov pa so se tesno sledeč grušču dvigale močno ilovnate proge, ki 
so v obliki zavihanih klinov segale prav do zgornje sigaste proge, 
pokrite s prahistorično ogljenino. Ne samo naguibanost, temveč tudi 
soTtiranost plasti j e bila v izredni meri očitna. Sledeč gubam, so stali 
gruščnati kosi glede na daljšo os poševno ali celo popolnoma pokončno. 
Pokazala se j e struktura, kakor jo imajo strukturna tla v najčistejši 
obliki. S tem je bila popolnoma pojasnjena abnormalna lega arte-
faktov in paleontološkoga gradiva v krioturbatno pregnetenih, do neke 
mere izmaličenih sedimentili. Plasti so bile brez dvoma izpostavljene 
ponovnemu zmrzovanju in odtajanju, do česar je moglo priti v naš,ih 
krajih samo za časa po ledeni t vene faze, saj gre zä sedimente v jami. 
Seveda je tudi jasno, da so morale biti plasti s kulturno vsebino vred 
odložene že pred to fazo, ki sama v jami ni zapustila znatnejših 
sedimentov. Da gre v tem primeru za wiirmsko poleden.itev, izpričuje 
sam kulturni inventar, v katerem se pojavljajo že naprednejši mlajše-
paleolitski elementi. 

Zadnji, wiirms k i poledenitvi je treba prisoditi tudi periglacialne 
pojave, ki so se v vsej zapletenosti pokazali pri paleolitskih, po zadnji 
vojni v letih 1947—1953 izvedenih izkopavanjih v Betalovem spodmolu 
pri Postojni (S. B r o d a r , 1956, 737—742). V najglobljem, do 10.20m 
globoko segajočem profilu j e bilo mogoče razlikovati šest glavnih 
horizontov, ki so vsebovali artefakte raznovrstnih paleolitskih kultur 
ini bogato pleistocensko favno. Glede na kulturno vsebino (levallois-
moustérien) in ostanke favne (Dicerorhinus kirchbergensis Jäger) pri-
padajo rdeče ilovnate, deloma tudi s korodiranim gruščem pomešane 
plasti III. horizonta (šteto od spodaj navzgor) riško-wiirmskemu inter-
<K2 

6 — Argile pure, rouge 
? — Cailloutis menus clairs, peu cohérents, 

entremêlés de .poussière; s' y trouve 
8 — bande rouge de cailloutis menus argileux 

3t une 
9 — bande de charbon 

10 — Argile d' un rouge foncé, entremêlée de 
cailloutis gros 

11 — Argile d'un rouge foncé, entremêlée de cailloutis 
12 — Argile pure d' un rouge foncé 
13 — Argile d ' u n rouge vif, entremêlée de 

cailloutis menus et sable de f lych 
14 — Cailloutis gros, entremêlés d' argile \ j j o r ; z o n j j 

grisâtre, rougeâtre interrompus par des rochers / 

• H o r i o n IY 

Horizon III 
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glacialu, medtem ko sta I. i>n II. horizont še višje starosti. Sedimenti 
horizontov IV, V in V a so 'bili odloženi za časa wiirma, horizont YI 
pa že v holooenu. Kriotuiribatiil pojavi so zajeli plasti III. in IV. hori-
zonta (si. 2). Ponekod čista, na drugih mestih pa gruščnata rdeča ilovica 
III. horizonta se je v podolžni jamski smeri v obliki previsnega klina 
visoko vrinila v rumenkaste, bolj drobno in sipko gruščnate, z apnen-
čevo moko pomešane plasti IV. horizonta. Z njo vTed so se dvignili tudi 
starejši paleolitski artefakti, in sicer v posameznih primerih do 1 m 
visoko nad njihov prvotni nivo. Nekaj više, nekako sredi plasti IV. 
horizonta so bili krioturbatni učinki vnovič zelo izraziti. Manifestirali 
so se z močno nagubano črno progo, ki je vsebovala med gruščnatim 
črnim blatom obilo drobcev lesnega oglja in bogato kameno industrijo 
prehodnega tipa, vodečo k mlajšemu paleolitiku. V nekaterih prečnih 
profilih je bila ta proga še dosti bo l j nagubana in zapletena, kakor 
j o vidimo na sliki 2. Na mnogih mestih j e bila sredi jame pretrgana 
ali celo razkosana na posamezne zverižene ostanke. Nedvomno je 
močna poledenitvena faza učinkovala šele tedaj, ko so bile plasti IV. 
horizonta že v celoti odložene. Tedanja jamska tla so zamrzovala naj-
manj poldrug meter globoko, tako da je kongeliflukcija prizadela 
tudi še znaten del plasti III. horizonta. Vsekakor pa ta poledenitvena 
faza ni bila zadnja. V spodnjem delu horizonta Va se namreč pojavijo 
v grobem, umazano si vor ja vem grušču izredno mrzlodoibne živalske 
vrste, kot n. pr. severni jelen in zelo verjetno tudi polarna lisica, ki 
jih je po dosedanjih izsledkih smatrati v naših krajih za indikatorje 
viška wiirmske poledenitve. Vendar je omembe vredno, da niti v hori-
zontu V niti V a ni bilo zaslediti nobenih krioturbatnih pojavov. Po-
drobneje razpravljati o vzrokih, zakaj so krioturbatne motnje izostale, 
pa bi že preseglo okvir tega članka. Prav tako bi predaleč vodila kro-
nološka opredelitev posameznih würmskih plasti. Če se opremo zgolj 
na njihovo kulturno in paileontološko gradivo, smemo zaključiti, da 
se je krioturbacija v plasteh Betalovega spodmola uveljavila šele po 
wiirmskem interstadialu I/II. 

Tretji primer krioturbatnih motenj v naših jamah imamo v Parski 
golobini pri Parjah, južno od Pivke (Sempetra). Tudi tukaj so jih ugo-
tovila paleolitska izkopavanja v letih 1953—1954. Sedimente te jame 
razločno deli na dva dela debela stalagmitna skorja, ki se j e tvorila 
v topli in vlažni dolbi zadnjega, risko-würmskega interglaciala. Motnje 
so se pokazale tako v zgornjem wiirmskem delu kakor tudi v spodnjem, 
stare jšem od riško-wiirnnske med ledene dobe. 

V podolžnem profilu zgornjega dela (si. 3), ki ga povzemamo po 
F. O s o l e t t i (1959), zaznamujemo nad kapniško skorjo plast debe-
lejšega grušča, pomešanega z ilovico rdečkastega odtenka, ki j i sledi 
srednje debel grušč z vmesnim sivkastoTunienkastim eolskim sedimen-
tom. Glede na granulacijsko analizo in kulturno vsebino sta se obe 
plasti tvorili v poledenitveni fazi wiirma I. V naslednjem toplejšem 
wiirmskem interstadialu I/II je od zadnje jamske stene in od stropa 
pronicala s kalcijevim karbonatom nasičena voda, ki je že prej odlo-
ženi sediment v zgornjem delu mestoma zlepila v trdo brečo. Ko j e 
nato zmrzal v wiirmskem stadialu II ponovno začela drobiti jamski 
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SI. 3. Parska golobina. Krioturbatne motnje v podolžnem prerezu (med 3. in 
8. metrom od vhoda). 

1 — Humus z gruščem 
2 — Zamolklo rdeča ilovica 
3 — Srednjedebel grušč z rdečo ilovico 
i — Srednjedebel grušč, pomešan s sivkasto rumenkastim 

eolskim sedimentom, 
4a — mestoma brečasto spri jet 
5 — Debelejši grušč iz rdečkasto ilovico 

Fig. 3: Grotte de Parska golobina. Irrégularités de crioturbation dans le profil 
longitudinal (entre le troisième et le huitième mètre de 1' entrée). 

1 — Humus avec cailloutis 
2 — Argile d ' u n rouge sombre 
3 — Cailloutis d' épaisseur moyenne avec argile rouge 
4 — Cailloutis d' épaisseur moyenne entremêlés de sédiment 

éolien grisâtre et jaunâtre 
4a — partiellement réunis en brèche 
5 — Cailloutis gros avec argile rougeâtre 

strop, se je nakopičila plast srednje debelega grušča. Ilovnata primes 
se je vlezla vanj verjetno šele kasneje, ko se je v naslednjem toplej-
šem Würmskem presledku II/III odlagala na njem zamolklo rdeča ilo-
vica. V würmskem stadialu III se nato sedimentacija grušča ni več 
uveljavila, ker j e bil vhod v jamo po mnenju F. O so l e ta (1959) 
tedaj že zatrpan s sedimenti. Pač pa je že prej odložene plasti zajela 
krioturbacija, ki j e segla ponekod tudi nad 1,5 m globoko. Bolj ali manj 
v prvotni legi je ostal le spodnji debelejši grušč z ilovico rdečega od-
tenka. Izredno močno nagubala in z ver iž ila pa se je gruščnata plast 
z eolsko primesjo. Y mestoma popolnoma previsnih gruščnatih gubah, 
ki bi se morale sesesti in izravnati, če ne bi bila plast za časa guibanja 
že pokrita z mlajšimi sedimenti, je tudi poševna, pokončna ali celo 
prevrnjena lega posameznih kosov grušča razločno razodevala premike 
iz njihovega prvotnega horizontalnega položaja. Ponekod se je zaradi 
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nag uba van ja raztrgal tudi s sigo trdno zlepljeni grušč. Dosti velike 
kepe breče so se pomešale z gruščem ,in zašle tudi v rdečeilovnati 
grušč krovne plasti, ki je obtičala v g lobe lih guib. Da so krioturba-
cijska gibanja prizadela tudi še zgornjo čisto rdečo ilovico, je bilo 
v profilu jasno videti, saj se je tudi ta mestoma zelo globoko vrinila 
med spodnje gruščnate gube. 

Pòd wiinmskimi sedimenti ležeča interglacialna stalagmit na skorja 
se je razprostirala še več metrov daleč izven današnjega vhoda v 
Parsko golob ino. Vhod v jamo se j e zaradi denudacijskih dogajanj 
za časa würmske poledenitve in do danes pomaknil za toliko metrov 
nazaj. Tako del starejših jamskih sedimento v sedaj ni več pod jam-
skim obokom. V sondi tik pod današnjim vhodom se j e pod kapniško 
skorjo vrstila skoro 3 m globoko do živoskalne jamske police še cela 
vrsta plasti, ki jiih v glavnem lahko delimo v tri dele. Zgornji del 
sestavljajo ilovice in grušči, ki so avtohtone tvorbe. V srednjem, naj-
izdatnejšem delu prevladujejo naplavljene rdeče ilovice, od katerih 
so nekatere čiste, večinoma pa bolj alli manj pomešane z avtohtonim 
apnenčevim gruščem. Sredi med njimi je najbolj značilna plast, ki j o 
tvorijo pasovi rdeoerjave ilovice in železnomanganskih kroglioastih 
konkrecij. V spodnjem delu se pojavi že ilovnat sekundarni flišni 
pesek rumenkastorjave barve. 

K rio turbai no vrtinčenje je prizadelo ves srednji kompleks. Zelo 
razločno, nad 1 m visoko, je bila privzdignjena in previsno nagubana 
plast sivo rdeče ilovice, še prav posebno pa zelo sipka plast konkrecij. 
Očitni pa so bili tudi premiki gruščnatega gradiva. Lega posameznih 
kosov grušča je bila popolnoma prilagojena nastalim gubam. Saj so 
celo večje skale stale z daljšo osjo poševno ali večkrat tudi pokončno. 
Do krioturbatnih motenj j e prišlo, ko je bil ves srednji kompleks že 
odložen, vsekakor pa že dosti prej, preden se je sedimentirala kap-
niška skorja. Pripisati jih je potemtakem neki poledenitveni fazi pred 
zadnjim interglaoialom. Tako se v sedimentili Parske golobine mani-
festirata kar dve poledenitveni dobi. 

Glede na navedene primere je pričakovati, da bodo razni učinki 
periglacialne klime slovenskega ozemlja odkriti tudi še pri nadaljnjih 
raziskovanjih naših jam. Vsekakor je treba pri vsakem jamskem 
izkopavanju skrbno paziti nanje. Vso pozornost pa jim bo treba posve-
titi tudi pri raziskovanju izvenjamskiih sedimentov. Ker so perigla-
cialne tvorbe odvisne razen od osnovnega tudi še od mnogih drugih 
činiiteljev (gradivo, lega, sproščenost ali utesnjenost itd.), jiih bomo 
našli tako v jamab kakor tudi na planem še v drugih najraznovrst-
nejših in najbolj zapletenih oblikah. Tako n. pr. sedimente ozkih jam 
silno utesnjujejo stranske jamske stene, kar povzroča, ako se jim 
volumen poveča, motnje velikega obsega in največje zapletenosti. Na 
planem pa bo misliti tudi na pojav psevdomoren, katere doslej nismo 
upoštevali v zadostni meri. Periglacialne tvorbe so poleg zgradbe 
in sestave sedimentov ter njihove paleontološke in kulturne vsebine 
najboljši kažipot za pravilno kronološko tolmačenje pleistocenskih 
profilov. 
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LES PHÉNOMÈNES PERIGLACIAIRES DANS LES SÉDIMENTS DES 
GROTTES SLOVÈNES 

S r e č k o B r o d a r 

Après un bref exposé sur les phénomènes périglaciaires actuels, l'auteur 
relève quelques irrégularités de cryoturbation — rarement constatés jusqu' 
à présent — qui apparaissent sur le territoire slovène dans les couches 
pléistocènes à ciel ouvert. La couche initerglaoiaire de gravier se trouvant 
au-dessus du gisement des restes de mammouth à Bobovek près de Kranj, 
attribués par I. R a k o v e c (1954, 254, 255—258) à la période de Riss récent, 
présente un exemple caractéristique de plissage causé par la cryoturbation de 
la période de Würm. Des processus périglaciaires dans les sédiments würmiens 
à »Grobničko pol je« (territoire de Notranjski Snežnik) furent constatés aussi 
par M. Š i f r e r (1959, 62—76). Les phénomènes de cryoturbation dans les grot-
tes sont d'ailleurs encore peu connus. Le double phénomène de congélifluction 
dans la grotte polonaise de Dziadowa Skala est examiné par J. D y 1 i k 
(1954, 52—62). En Slovénie, la cryoturbation des sédiments würmiens fut 
constatée par l'auteur pour la première fois en 1936 lors les fouilles paléo-
lithiques de »Mornova zijalka« près de Šoštanj (fig. 1). Il a constaté le même 
phénomène dans un degré très élevé dans les fouilles paléolithiques de 
»Betalov spodmol« près de Postojna (fig. 2) dans les sédiments déposés avant 
l'interstadiaire würmien I/II. Le troisième exemple d'irrégularité de cryo-
turbation fut découvert au cours des fouilles paléolithiques à »Parska golo-
bina« près de Pivka. Dans la dernière période interglaciaire une croûte 
épaisse de stalagmite y a couvert les couches inférieures, pour la plupart 
alluviennes, plissées par la cryoturbation. Les sédiments (fig. 3) aussi déposés 
au-dessus de cette couche ont subi des changements considérables causés 
par la cryoturbation dans la période de Würm II. En dehors des autres indi-
cateurs, la cryoturbation nous fait connaître dans cette grotte, non seulement 
la dernière glaciation, mais aussi une glaciation plus ancienne. 
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