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Rakovec:

Triadni vulkanizem na Slovenskem

e preden so se začele iz geosinklinalle porajati Južne apneniške Alpe, so zemeljsko skorjo v tem pasu večkrat vzvalovili
krči. Povzročili so manjše in tudi večje prelomne razpoke. Ta
vznem irjanja zemeljske skorje so prvi znanilci poznejših alpidskih orogenetskih procesov, ki so šele ustvarili veličastno
zgradbo Allp. Davno pred temi procesi je skozi zevajoče prelomne
razpoke bruhnila na dan magma in se tako vsaj delno sprostila
pritiska, ki so ga nanjo izvajali grezajoči se skladi geosinklinale.
Ostanke teh vulkanskih erupcij imamo ohranjene predvsem iz
permske in triadne dolbe.
V
permu je na južnem Tirolskem privrela lava v silnih
množinah na površje. Najvzhodnejše ostanke takratnih vulkan
skih izbruhov najdemo v zahodnih Karnijskih Alpah. Na sloven
skem ozem lju erupcij torej takrat ni bilo.
У triadni dobi pa se je vuillkansko delovanje razširilo na
mnogo v ečji teritorij, medtem tudi na velik del slovenskega
ozemlja. Na prostoru današnjih Južnih apneniških Alp so na več
mestih začeli delovati novi vulkani. У južnotirolskih Dolomitih
in v Tolmeških Alpah so pridrli na dan m elafirji, porfiriti in
spiliti. V naših krajih so ostanki takratne vulkanske delavnosti
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porfirji in porfiriti, ki nastopajo v Julllijskih Alpah, Karnijskih
Alpah, Karavankah, Savinjskih Alpah in na ozem lju ob zgornji
Idrijci. У vzhodnem delu posavskih gub, na Bo horu, Orlici, Rud
nici in Ivanšcici so ohranjeni iz te dobe diabazi, v slednji razen
tega tudi m elafirji, ki se p oja v lja jo še pri Podsredi in v
Gorjancih.
Ko bom o skušali v naslednjem rekonstruirati razvoj triad
nega vulkanizma pri nas, se bom o om ejili le na p orfirje in
porfirite, ki so pri nas n ajbolj razširjeni in zato najpomembnejši.
Nahajališča triadnega porfirja in porfirita na Slovenskem
so sicer na kolikor toftliko strnjenem prostoru, vendar jih moremo
ločiti v 4 regionalno bolj ali manj zaokrožene skupine.
N ajbolj znana in raziskana je rabeljska skupina porfirjev,
ki obsega predvsem ležišča v okolici Mrzle vode ter ostala s se
vernega dela zahodnih Julijskih Alp in z južnega p obočja Kar
nijskih A lp ter Karavank. Jelovška skupina obsega p orfirje na
Jelovici in na njenem pobočju ter v sosedstvu. V karavanškosavinjsko skupino porfirjev in porfiritov moremo šteti ostallia
številna majhna ležišča v Karavankah ter nahajališča v Savinj
skih Alpah. Idrijska skupina p orfirjev obsega končno ležišča ob
zgornji Idrijci in pri Cerknem.
Če motrimo priloženo karto, v katero so zarisama vsa doslej
znana nahajališča porfirja in porfirita pri nas, opazimo že na
prvi pogled, da segajo ležišča porfirjev in porfiritov karavan škosavinjske skupine na jugu do črte, ki se močno približa savskemu
prelomu in je temu vzporedna. Zato je prav verjetno, da so ju ž
nejša ležišča porfirja in poirfirita te skupine pod današnjo L jub
ljansko kotlino. Savinjske Alpe so bile namreč v starejšem terciarju odtrgane od Jull'ijskih Alp. Tedaj se je srednji, vmesni del
pogreznil in so ga pozneje prekrile mlajše naplavine. Če upošte
vamo, da te naplavine danes prekrivajo znatne ostanke triadnih
vulkanskih erupcij, dobimo na ta način zvezo s porfirji jelovške
skupine. Tudi na severnem in severovzhodnem vznožju Jelovice
imamo tik ob robu Ljubljanske kotline razsežne komplekse por
firja. Jelovška in karavanško-savinjska skupina sta potemtakem
tvorili prvotno enotno vulkansko ozemlje.
Preden preidemo k nadaljnjemu razglabljanju, si oglejm o
še petrografsko stran vulkanitov, da spoznamo razlike med por
firji in porfiriti posameznih skupin. Pripomniti pa je takoj treba,
da niso vse petrografske določitve enako vredne, da so predvsem
starejše presplošne in da bi bilo treba preiskati še mnogo primer
kov z raznih nahajališč.
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Geologi so predvsem, v starejši dobi magmatske kamenine
tudi petrografsko sami določali in so šele pozneje taka določe
vanja prepuščali petrografom.
Tako je na primer L i p o l d imenoval idrijiske vulkanite
doilerite (25, str. 216), medtem k o jih je S t u r imenoval avgitove
p orfirje (29, str. 338).
Porfirje iz rabeljske okolice je petrografsko v podrobnostih
preiskal šele T s c h e r m a k in jih imenoval felzitne porfirje.
Nadalje je iz iste okolice ugotovil 'še porfirit (45, str. 437). Porfir
s severnega pobočja .Podrška južno od Rateč j e v novejšem času
preučila D o l a r in ga določila za albitski felzofir (6, str. 159;
8, str. 428).
J o h n je preiskal porfirite Karavank, in to z Mrzlega loga
na severnem pobočju Košute in z vzhodnega pobočja Velikega
Grlovca (1841 m) ter jih imenoval dialbazove porfirite. Pri Mrzlem
logu je ugotovil dva tipa, avgitov porfirit in labradorjev porfirit,
na pobočju Velikega Grlovca pa je našel g rohe z drobci diabazovega porfirita (37, str. 134, 135).
Porfirje in porfirite kar av anšk o-sa v injsk e skupine je petro
grafsko preučil G r a b e r . Po njegovih izsledkih imamo na Ve
likem Grlovcu labradorjev porfiritni groh, na pflianini Mrzli log
avgitov porfirit, kremenov porfirit in grohasti labradorjev por
firit. Vzorce s Štularjeve planine je imenoval avgitove porfirite
brez kremena, primerek s Skubrovega vrha rogovačni porfirit,
izpod Storžiča pa felzitni kiisli rogovačni porfirit. Nadalje je
imenoval G r a b e r primerke iz Kokrske doline pri Povšnarju
biotitov porfirit s kremenom in brez njega in rogovačni porfirit
brez kremena, iz Kokrske doline pri Vrtačniku porfirit, iz iste
doline brez natančnejše krajevne navedbe kremenov porfir, iz
doline Kamniške Bistrice kremenov porfir z rogovačo ter iz iste
doline pri Konjskem dolu prav tako kremenov porfir (12,
str. 48—54).
P orfirje savinjske in jelllovške skupine je preiskala D o i a r
in jih enako kakor N i k i t i n leta 1933., ko jih je preučeval v
gradbene namene, imenovala keratofirje s kremenom ali brez
njega. V dolini Kamniške Bistrice in v Kokrski dolini so po n je 
nih ugotovitvah zastopani v glavnem prehodi med keratofirji in
kremenovimi keratofirji ter njihovi grohi. V kamnolomu v Ko
krski dolini nastopajo razen tega še pravi porfirji. Kamniški in
kokrski keratofirji so po njenih izsledkih podobni raiteškemu
keratofirju (oz. alb it sk emu felzofirju). Keratofir, ki nastopa kot
prod ob zgornjem teku Piračice (po m ojem mnenju izhaja brž
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kone iz Drage), je enak onemu pri Ratečah, le da pripadajo pri
piračiškem keratofirju plagioklazi oligoklazu, pri rateškem pa
albitu s 5% an.
Keratofirje iz okolice Bohinjske Bele je diferencirala v
albitofirje in oligoklazofirje. Grahove kamenine iz blejske oko
lice je razčlenila v (okrememele) lavine grohe (iz Sela in s Strgavnika), grohasto brečo (s Kupljenka), litoidine grohe (s Kupljenka
in iz Krnice), steklaste grohe (s Kupiljenka, Bohinjske Bele in
Krnice), tufite (s Kupljenka, Bohinjske Bele im Krnice) in grohaste apnence (iz Bohinjske Bele). Lavine grohe je ugotovila
tudi pri Kamni gorici. Grohove kamenine iz blejske okolice pri
padajo po njenih ugotovitvah keratofiritom (6, str. 129, 130, 157
do 159; 7, str. 52, 54; 8, str. 427, 428—434, 436—438, 440—442, 446,
447, 463, 464, 466, 467).
Za p orf i r j e idrijske skupine, ki sicer mikroskopsko petrografsko niso 'bili preiskani, je podal njih makroskopski opis in
kemično analizo K o s s m a t in jih imenoval felzitne porfir je.
Razen teh zelo kislih portirjev je ugotovil lokalno tudi bazično
kamenino, porfirit (21, str. 36, 37).
Petrograftske ugotovitve nam pokažejo tako med p orfirji
kakor tudi med porfiriti številline variacije. Kljub tem variacijam
moremo vse kamenine prve skupine uvrstiti med porfir je s kre
menom ali brez njega, kamenine druge skupine pa med andezitove (po starejši nomenklaturi diabazove) porfirite. Porfiriti na
stopajo v glavnem v severnem delu karavanško-savinjske sku
pine, v manjšem obsegu pa tudi na nekaterih mestih v rabeljski
in idrijski skuipini.
Grohi so s triadnimi skladi, s katerimi se m enjavajo, večino
ma v tako tesni zvezi, da jih T e l l e r , K o s s m a t , D e s i o in
drugi geologi na svojih kartah niso mogli posebej izločiti.
Označili so le tiste, ki nastopajo skupno s p orfirji ali porfiriti.
Razširjenosti grobov zato na priloženi karti ni bilo mogoče pre
dočiti. Zadovoljiti se moramo pač z ugotovitvijo, da se p oja v lja jo
grohi na prostoru med dolino Bele na zahodnem robu Julijskih
Alp in med skrajnimi vzhodnimi odrastki Savinjskih Alp.
У posavskih gubah nastopajo sicer tudi wengenske (po L i p o 1 d u kasijanske) grohaste tvorbe, ki se začenjajo pri Prirnskovem in Čatežu — najzahodnejši denudacijski ostanek grohastih tvorb nastopa celo pri Zgornji Slivnici nedaleč od Šmarja —
in so proti vzhodu zastopane v čedalje večjem obsegu (26, str.
268). Spričo tega jih smemo prištevati k istodobnemu vulkan
skemu obm očju Bohora, Orlice in Rudnice.
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Proti jugu izginejo grohaste tvorbe porfir jev in porfiritov
ob alpsko-dinarski m eji, medtem ko jih moremo na severu za
sledovati v glavnem le do tonalMtne zone. Severno od te zone se
pokažejo v prav majhnem obsegu edino v južnem delu Grobniškega p olja (23, str. 119— 120; 46, str. 148).
P orfirji s porfiriti in njihovi grohi so vezani torej izključno
na ozem lje naših A lp in alpskega prednožja. Y Tolmeških Alpah
najdemo sicer še enako stare sklade s plastmi groha, vendar po
leg njih ne nastopajo več porfirji, marveč m elafirji, spiliti in
porfiriti. Porfir je potemtakem edini pomembnejši znak, po kate
rem bi mogli ločiti Julijske Alpe od Tolmeških Alp, ki so sicer,
kakor pravi tudi G o r t a n i , geološko povsem enako zgrajene
(10, str. 4).
Na vprašanje, v katerem oddelku triadne dobe so se pri nas
vršile vulkanske erupcije, danes lahko že povsem zanesljivo od
govorimo.
Grohi in grohasti peščenjaki se začno pojavljati v okolici
Mrzle vode pri Rablju takoj po zaključku aniza, torej v buchensteinskem oddelku ladina. Y kasijanskih skladih D e s i o ni na
šel nikjer veČ eruptivnih tvorb ali sledov kontaktne metamorfoze
ali plasti grohov (3, str. 274). Tu so erupcije torej trajale do konca
wengenske dobe.
Glede na to ugotovitev je domneva F r e c h a , po katerem
naj b i temni ploščati apnenci, ki leže v vzhodnih Karnijskih A l
pah nad grohi, pripadali školjkovitemu apnencu (9, str. 32; 14,
etr. 90, 157), popolnoma neutemeljena.
Po K o s s m a t o v e m mnenju so se prve erupcije v jelovški skupini začele verjetno že v zgornjem anizu, češ da se p ojav
lja jo na Sv. Joštu v spremstvu psevdoziljskih skrilavcev podre
jeno tudi zelenkaste pole (21, str. 32). Domneval je namreč, da
predstavljajo ti skrilavci ekvivalent skrilavcev in peščenjakov
pri Tržiču, ki so po T e l - l e r j u sicer iz zgornjega aniza (40,
str. 7, 24, 25), v resnici pa pripadajo wengeniskemu oddelku. Poz
neje je psevdoziljskim skrilavcem glede na T e l l e r j e v o najd
bo školjke Daonella lommeli Wissm. na celjskem starem gradu
sam prisodil ladinsko starost (36, str. 210; 19, str. 74; 23, str. 70,
71; 24, str. 65). Sicer pa je prištel K o s s m a t kompleks eruptivov in grohov ob Idrijci k vvengenskim skladom, čeprav spadajo
pietre verdi, grohi in p orfirji pri Mrzli vodi, ki so idrijskim zelo
podobni, v glavnem v nekoliko nižji horizont, med buchensteinske sklade. Zanj je bilo važno predvsem dejstvo, da je najti pri
Idriji, k jer grohi še nastopajo, zanesljive wengenske okamenine,
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medtem ko za buchensteinske sklade ni našel nobenega paleontološkega dokaza (17, sir. 73—74).
T e l l e r je bil glede porfirita na severnem pobočju Košute
še v dvomu, ali naj ga prišteje k zgornjemu školjkovitem u ap
nencu ali k wengenu (35, str. 262). Dobrih deset let pozneje ее je
že nagibal k temu, da utegne pripadati ta porfirit ladinski stopnji
(37, str. 134). P orfirje in grohe med D obrčo in Begun jščico je
stavil v zgornji oddelek školjkovitega apnenca, kamor spada po
njegovem mnenju tudi porfir pri Mrzli vodi (39, str. 418; 40, str.
8). Ker pa je slllednji nedvomno ladinske starosti, pripadajo po
temtakem tudi porfirji in grohi med D obrčo in Begunjščico
ladinski stopnji.
Grohaste peščenjake oib Belem potoku na severnem pobočju
Julijskih A lp je prištel k buchensteinskim skladom (44, str. 39).
Grohaste tvorbe, imenovane pietra verde, ki drugod nastopajo
vedno v zvezi z grohi, so po T e 11 e r j u tudi v Savin jekih A l
pah buchensteinske starosti (34, str. 356, 357; 37, str. 63—64).
S e i d l uvršča porfir Savinjskih Alp v wengenski oddelek (28,
sir. 120). Tudi K o s s m a 1 je savinjske p orfirje prištel v wengen
prav tako kot p orfirje iz Julijskih Alp in okolice Idrije (21,
str. 36). Spričo vsega tega je G r a b e r j e v a in V e t t e r s ova
domneva, da so se erupcije v obm očju Savinjskih Alp vršite šele
v postjurski dobi (12, str. 49; 46, str. 268), povsem neutemeljena.
Erupcije porfir ja in porfiritov so se v naših krajih vršile
torej le v buchemsteiniskem in wengenskem oddelku ladinske
stopnje.
Ko smo si tako ogledali kakšne vrste p orfirja in porfirita
imamo pri nas, v koliko skupin moremo porazdeliti njihova na
hajališča in k da j so se erupcije vršile, preostane še glavno vpra
šanje, kakšen je bil potek vulkanskega delovanja v naših krajih.
V
la namen moremo s pridom uporabiti etratigrafske p o
datke, ki jih imamo na razpolago za vse obravnavano ozemlje.
Spričo pom anjkljivih golic in zaradi tektonskih razmer ti po
datki žal niso povsod enako izčrpni. Vendar razpoložljivo gradivo
zadošča, da si bomo mogli ustvariti pravilno predstavo o triadnem
vulkanskem delovanju vsaj v glavnih potezah.
Že v zgornjem oddelku anizične stopnje, torej še pred za
četkom vulkanskih erupcij, so se pričele pri nas močno uveljav
ljati tektonske sile. Takrat so se velliki deli ozemlja današnjih
Alp dvignili iznad morske gladine in bili podvrženi denudaciji.
Talko so nastale b o lj ali manj debele plasti ibreČ in konglomeratov.
Sestavni deli teh plasti so pona jv ec mendolski dolomit in školjko-
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viti apnenec. Ker na bazi teih breč in konglomeratov na mnogih
mestih ni več dolomita in apnenca in ker so sestavni deli ponekod
tudi werfenski peščenjaki, moremo upravičeno sklepati na dolgo
časa trajajočo denudacijo, ki je bila posledica ne samo dolgo
trajnega, marveč tudi intenzivnega dviganja.
Zasledujmo zdaj v podrobnem razvoj sedimentacije pri nas
v anizu, da ugotovimo, katere predele naših Alp je zajelo takrat
dviganje v taki meri, da so postali kopni.
У vzhodni Karniji prevladujejo v anizu še peščeni laporji,
dolomiti in apnenci, v dolini Belle pa se začno pojavljati že kon
glomerati in breče. Te plasti so v Julijskih Alpah, v vzhodnem
delu Karnijskih Alp, pa tudi v Karavankah v tem oddelku n a j
b o lj zastopane. Proti vzhodu postajajo čedalje debelejše, tako da
predstavljajo ponekod celo anižično stopnjo. Njim se pridružu
je jo mestoma dolomiti in laporni allli bit umi nožni apnenci (3,
str. 269; 10, str. 38; 14, str. 90).
Na severnem p obočju Poldnašnje špice (2089 m) nastopajo
sicer še školjkoviti apnenci, toda zahodno od tu v dolini potoka
Granude, kake 3 km od Poldnašnje špice, in v okolici Mrzle vode
so zastopani že njim ekvivalentni konglomerati. V dolini Ziljice
sestoje konglomerati školjkovitega apnenca iz apnenčevih, bolj
poredko tudi iz kremenovih prodovcev, ki so zlepljeni z lapornatim lepilom (3, str. 270, Ö72).
Vse te konglomerate ima D e s i o za sediment reke, ki je
tekla blizu moirskega obrežja. Po njegovem mnenju so se debeli
klastični sedimenti kopičili v obliki vršajev, kakršni se p oja v lja jo
še danes na robu beneške ravnine, ki jo sprem ljajo lagune in
obalna jezera (3, str. 269, 305).
Tudi v vzhodnih Julijskih Alpah nastopajo breče in pisani
apnenčevi konglomerati, in to na planini Konjščici in v Spodnji
Rado vini, k jer pripadajo zgornjemu anizu (22, sir. 430; 23, str. 99).
Klastične tvorbe nastopajo v Karavankah že v njihovem
zahodnem delu. Tako zasledimo konglomerate in breče med Be
lico in Dovjem . Proti vzhodu se jim pridružijo še peščenjaki.
Med D obrčo in Begunjščico leže na werfenu pisane breče in kon
glomerati, nad njimi pa sljudnati peščenjaki z rastlinskimi ostan
ki. Tu je torej razvit prav tak facies, kakršnega imamo na sever
nem vznožju Julijskih Alp. Tudi na južnem pobočju Mecesnovca
(1381 m) leže nad werfenskimi skrilavci pisani konglomerati, ki
jih je imel T e l l e r prav tako kot breče še za spodnji del1školj
kovitega apnenca, peščenjake pa za ekvivalent zgornjega šk olj
kovitega apnenca (39, str. 418; 40, str. 7, 24, 25). Že po sestavnih
m
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delih, ki izhajajo pretežno iz školjkovitega apnenca, pa m orejo
konglomerati in breče pripadati le zgornjemu anizu. Peščenjake
smemo potemtakem dodeliti ladinski stopnji. Tudi na severnem
pobočju Karavank nastopajo pisani apnenčevi konglomerati in
breče, ki jih T e l l e r že pravilno stavi v zgornji oddelek aniza
(44, str. 12, 19).
V
Savinjskih Alpah so v spodnjem anizu razviti dolomiti in
apnenci, v zgornjem anizu pa so zastopani na številnih krajih
laporni apnenci z vmesnimi skrilavimi polami, edinole okoli Boskovca se pokaže tudi konglomerat (37, str. 61; 38, str. 42).
Med Idrijo in Rovtami nastopajo v anizu pretežno apnen
čevi konglomerati in dolomitne breče, in to v taki debelini kakor
nikjer drugod. Pri Rovtah leže diskordantno na werfenu konglo
merati, ki sestoje po večini iz dolomitnih prodovcev, vsebujejo
pa tudi temnosive apnenčeve prodnike in celo peščenjake. V
smeri proti Idriji in proti Godoviču se p o ja v lja jo namesto njih
dolomiti in dolomitne breče. Klastične tvorbe so posebno zasto
pane na Gori in na Jeličnem vrhu vzhodno od Idrije. У idrijskem
rudniku in na desnem bregu Idri jce prehajajo mendolski dolomiti
v dolomitne breče in konglomerate, in to n ajbolj v zgornjem delu
aniza, k jer se že približujejo wengenskim skladom. Klastični se
dimenti se p o ja v lja jo na nekaterih mestih še zahodno od Idrije,
ponajveč južno od Kanomlje, na primer ob cesti Idrija—Vojsko,
k jer nastopajo poleg dolomitov tudi dolomitni in apnenčevi kon
glomerati ter breče (16, str. 99; 20, str. 17, 18, 19; 21, str. 30).
Upoštevajoč G o e t z o v e ugotovitve, da nastaja dollomit v
bližini obrežja (11, str. 140, 144, 145, 148), moremo reči, da je bilo
pri nas v spodnjem anizu g"lede na takrat prevladujoče dolomite
plitvo m orje in da je v bližini potekala morska obala. Nekako v
sredi aniza se je začelo m orje umikati, tako da je v zgornjem
anizu nastalo kopno na prostoru današnjega severnega dela za
hodnih Julijskih Alp in skoraj vseh vzhodnih Julijskih Alp, na
dalje na področju zahodnih Karavank, malega vzhodnega dela
Savinjskih Alp in precejšnjega dela idrijskega ozemlja.
K o s s m a t pravi, da so bila na idrijskem ozem lju že pred
sedimentacijo wengenskih skladov tektonska premikanja in s tem
v zvezi denudacija in akumulacija denudiranega materiala (20,
str. 18, 19). Po pravkar omenjenih dognanjih pa moremo K o s s m a t o v o mnenje razširiti na vse takratno kopno. Iz stratigralskih in tektonskih razmer obravnavanega ozemlja smemo skle
pati, da so bile pri tem na delu ne toliko orogenetske kakor epirogenetske sile.
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V začetku ladina je m orje večino kopnega ozem lja zopet
preplavilo. Pri nas so se tedaj razprostirali lagunami predeli, ki
so prevladovali v vsej ladinski in karnijski stopnji (3, str. 305
do 306). Toda z nekaterih deilov se je m orje po razmeroma krat
kem času umaknilo. Opazimo namreč, da postaja v ladiinu facies
ponekod kmalu b olj in b o lj kontinentalen. Predvsem kažejo po
gostni rastlinski ostanki v peščenjakih na takratno kopno ali vsaj
na neposredno bližino obrežja. Poleg tega se mestoma p oja v lja jo
še plasti konglUomerata, ki dokazujejo, da se je kopno polagoma
dvigalo in tako kmalu zapadlo denudaci ji. S samimi vulkanskimi
procesi, ki so se vršili takrat, se to dviganje ne da razložiti, ker
«o prodovci včinoma apnenčevi.
Ko 'bomo v naslednjem razglabljali o tedanjih vulkanskih
procesih, si bomo istočasno ogllledali, kateri predeli naših krajev
so postali v ladinu kopno. Zanima nas namreč, v koliko so bili
vulkanski pojavi v zvezi s tektonskimi premikanji, to se pravi,
ali so bili po njih povzročeni ali vsaj sproženi.
Potek vulkanskih procesov moremo najlaže rekonstruirati
za rabeljsko skupino, ker so v okolici Rablja, in to v dolini Ziljice južno od Malega Tolmina, geolloške razmere najlepše raz
vidne. Tu imamo pred očmi skoraj v nepretrgani vrsti vse sklade
od werfena do zgornjega ladina. Ta zanimivi geološki profil, ki
so ga opisali številni geologi, navajam tu predvsem po podatkih
E. S u e s s a (31, str. 562—565), S t u r a (30, str. 105— 109), K o s 
m a t a (18, str. 4—5, 9) in D e s i a (3, str. 2172).
Y dolini Ziljice leže nad črnosivim jedrnatim apnencem
aniza, ki je v precejšnjem delu spremenjen v brečo, in na kon
glomeratih aniza najprej ftaniti, ki prehajajo v grohove pešče
njake in grohe, iz katerih se prikažejo na dan tu pa tam porfirji.
Spodnje plasti groha so trde, zgornje mehkejše. Med grohe je v
najnižjih legah vrinjenih nekaj tankih poli) rdečega peščenega
skrilavca. Nad temi grohi leže debele plošče apnenčevega kon
glomerata iz svetlo ali temnosivih apnenčevih prodovcev z r ja v 
kaš tor umenim lepilom. Te, p o n e k o d približno 60 cm debele plošče
se m enjavajo s plastmi groha. Navzgor postajajo plasti groha
redkejše in tanjše in predstavljajo le še nekaj centimetrov debelle pole. Hkratu se p ojav ijo med ploščami konglomerata tanke
pole peščenjaka z rastlinskimi ostanki.
Nad to do 150 m debelo maso zelenega groha in apnenče
vega konglomerata sledi prav pri Mrzli vodi nov, še obsežnejši
kompleks trdega groha, ki ga sprem ljajo večje množine rdečega
peščenjaka. V tem kompleksu se p oja v lja jo tudi v zelenih grohih
in *
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rastlinski ostanki in sledovi premoga. Takoj za topilnico v Mrzli
vodi je med groihe vrinjena trša pllošča enake barve s školjkami.
Na tem mestu so plasti graha zelo tanke. Na vznožju Kraljevske
špice (1912 m) slede nato zeleni grohi, ki se m enjavajo s temnimi
tankoploščatimi in gomoljastimi apnenci s polži in amoniti, in
sicer sta med plasti grobov vložena dva sklada teh gomoljastih
apnencev. Iz teh poznamo dve vrsti amonitov (Balatonites carinthiacus Mojs. in Dinarites avisianus Mojs.), ki sta obe značilni za
wengenski horizont.
Nad apnenčevimi ploščami sledi rdeči porfir v debellini 45
do 60 m, ki je nagnjen prav tako kakor prej omenjene plasti
proti jugozahodu. Nad njim leže konkordantno svetli ru donosni
(wettersteinski) apnenci in schlernski dolomit.
Porfir, ki nastopa' pri Mrzli vodi, je po ugotovitvah
T s c h e r m a k a obdan z rdeče ali pogosto tudi zeleno lisastimi
klastičnimi kameninami. Severno od tu se pojavlja partija sivih
in zelenih kamenin, podobnih porfirju, z brečami in grohi.
Dognal je, da vsebujejo klastične kamenine in grohi, ki pre
vladujejo med sivimi in zelenimi kameninami, kose felzitnega
porfirja, medtem ko je homogena kamenina, ki nastopa z njimi
skupaj, zeleni porfirit.
Po T s c h e r m a k u so v vsem porfirju zajeti kosi temnej
šega ali svetlejšega felzitnega porfirja. Po njegovem mnenju pri
R a J b lju skoraj ni porfirja, ki bi ne bil podoben breči. Ponekod je
opazil v p orfirju dele roženca, ki prehaja polagoma v porfir.
Tudi breče in peščenjaki vsebujejo dellce porfirja. Ker so v
rdečem peščenjaku zajeta porfirjeva zrnca drobna, so prištevali
geologi ta peščenjak na splošno k pravim porfirjem (45, str. 456,
437, 439, 441).
Geološki profil v dolini Ziljice južno od Malega Tolmina
nam pokaže, da so 'bile v ladinu pri Mrzli vodi tri erupcij sike
dobe. V prvih dveh so se vrstile pretežno plinske erupcije, pri
katerih je prihajal na površje vulkanski pepel in debelejši iz
mečki, v zadnji pa je privrela na dan lava.
У vsaki teh dob je bilo pri Mrzli vodi p o več izbruhov, kar
nam dokazujejo med grohaste plasti vložene številne pole kon
glomerata in apnenca. Vmesne plasti konglomerata v spodnjem
delu grobov kažejo tudi na to, da se je v prvi erupcijski dobi
bližnje ozem lje precej dvignillo. Na tem prostoru so delovale
potemtakem poleg vulkanskih tudi epirogenetske sile. Te so nato
polagoma ponehale, kar sklepamo po tem, da se začno pojavljati
med plastmi grohov peščenjaki.
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Porfirji, ki se pokažejo ponekod med grobi, pričajo, da se
je v prvi erupcijski dolbi od časa do časa razlilo tudi nekaj lave.
Proti koncu prve dobe so postajali posamezni izbruhi pri
Mrzli vodi kratko trajnejši, presledki med izbruhi pa čedalje
daljši. To dokazujejo plasti grobov, ki se navzgor tanjšajo in
jih je poleg tega vedno manj.
Druga erupcijska doba je bila po debelini grohovih plasti
sodeč dolgotrajnejša od prve. Ker nastopajo v grohi h rastlinski
ostanki in sledovi premoga, vemo, da so bile erupcije sprva tudi
v tej dobi na kopnem. Toda proti koncu druge erupcijske dobe
so se izbruhi vršili že pod morsko gladino, na kar kažeta med
najmlajše grahove plasti vrinjeni poli apnenca iz amoniti. Ne
daleč od Mrzle vode je našel S t u r ostanke morskih lilij
(Encrinus cassianus Laube) celo v grohovih plasteh (50, str. 108).
Vendar m orje ni bilo posebno globoko. V nekaterih dolinah za
li odno od Mrzle vode vsebujejo namreč tudi najviše ležeče grohove pole rastlinske ostanke, kar priča, da je v neposredni bližini
potekala morska obala.
V
tretji erupcijski dobi je pri Mrzli vodi privreTa na povT-šje lava. Mejne ploskve porfir ja so konkordant ne s plastmi
groha in pa z nad njim ležečim nudonosnim apnencem. Го do
kazuje, da se je bila lava razlila pri Mrzli vodi po površju v
obliki odeje. V profilu nastopajoči porfir predstavlja torej le
del te odeje, ki je v precejšnji meri denudirana.
Ker med lavo ni opaziti grohov, bi prvi hip sodili, da
imamo v tej dobi opravka z enim samim izbruhom, ki je po
eksplozivnosti zaostajal za izbruhi prve in druge erupcijske
dolje. Glede na to, da so v p orfirju zajeti drobci felzitnega
porfirja, zaradi česar je podoben breči, pa moramo računati z
vec precej eksplozivnimi erupcijami.
Nad portirjem leži že rudonosni apnenec, kar dokazuje, da
je trajala vulkanska delavnost v tem kraju prav do konca wengenske dobe.
Kako daleč je segalo rabeljsko vulkansko področje in kako
so se razvijali vulkanski pojavi v soseščini, bo razvidno iz na
slednjih stratigrafekih podatkov.
Razen pri Mrzli vodi nastopa porfir še v predelu zahodno
odtod, in to v Julijskih Ailpah med Z iljico in Višarji, potem pri
O v čji vesi na vzhodni strani Zajzere in na zahodnem pobočju
Granude (1589 m), v Karnijskih Alpah pa na severovzhodnem po
bočju vrha Stabet (1627 m) in zahodno od Žabnice. Na ozemlju
vzhodno od Mrzle vode pa se pokaže porfir na zahodnem do

150

IVA N R A K O V E C :

linskem pobočju Remšnega dola, na zahodni strani Mangrtskih
jezer in na severnem pobočju Podrška južno od Rateč (2, str. 117).
Manjšega obsega so nadaljnja nahajališča na severnem pobočju
in vznožju Julijskih Alp, in to južno od prevala Vršiča (1661 m),
ob Belem potoku zahodno od Malnika na vzhodnem pobočju
Vršiča (1699 m) in na severnem pobočju Vrtaškega vrha (1898 m)
južno od Podkluž. Na karavanškem p obočju pa nastopa porfir
vzhodno od Lavtižarja nad Gozdom in severno od Podkluž.
Porfirji in porfiriti kažejo na različnih krajih različne zna
čilnosti. N ajbolj razširjen je tako imenovani rdeči rabeljski por
fir. Ponekod, na primer na Granudi in na vzhodnem pobočju
Lipnika (1950 m) nastopa porfir samo v obliki breč, ki sestoje iz
večjih ali manjših fragmentov porfir j a, porfirita, grobov, ftanitov
in jaspisov.
D rugje se p oja v lja jo samo grohi ali pa grobovi peščenjaki
skupno s ftaniti in jaspisi (5, str. 273). Pietre verdi in grohasti
peščenjaki se pogosto pridružujejo apnencem z roženci, kar opa
zimo posebno pri Dolu jugovzhodno od Pontablja (10, str. 41).
Ob poti 0'd topilnice do Višarij so v stranski dolinici vidni
zejleni grohi z rastlinskimi ostanki. Na gr oh ih leže črni apnenci
s školjkami, na teh sivi apneni skrilavci s školjkami, potem sledi
nekaj pol zelenega groha z rastlinskimi ostanki, kakor tudi nekaj
plasti groha s školjkami in polži, in končno porfir.
Na južnem in severnem pobočju Florjanke so vloženi med
grohe še črni gomoljasti apnenci s fosilnimi ostanki.
V stranski dolini na vzhodni strani Ziljice segajo grohi prav
do schlernskega dolomita in v sebu jejo ostanke amonita Dinarites
avisianus Mojs.
V Zajzeri in v nekaterih sosednjih, zahodno od tu ležečih
dolinah, slede nad apnenci in dolomiti aniza grohi in peščenjaki
(5, str. 555).
V dolinici Sokovca, levega pritoka v Zajzeri, nastopajo spo
daj rdeči in zeleni grohi in ftaniti, nad njim i v precejšnji de
belini rdeči p orfirji in porfiriti, nato sledi pol metra debela plast
zelenkastega groha, ki je že zelo razpadel. Nad to plastjo so črni
bituminozni apnenci, ki se m enjavajo s tankimi polami ornih in
črnkastih skrilavcev, nad temi leže črni skfl'adoviti apnenci s
skrilavimi vložki in končno schlem ski dolomit (3, str. 273).
Na severnem pobočju Poldnašnje špice leže nad školjkovitim apnencem najprej sivi in črni apnenci z roženci in ostanki
morskih živali, nato rjavi bituminozni apneni skrilavci in nad
njim i peščenjaki z rastlinskimi ostanki. Nad temi slede ftaniti

Triadni porfirji in porfiriti na Slovenskem.
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in zeleni grohi, nato pa eruptivne breče, porfiriti in rdeči por
firji, ki so prekriti s schlernskim dolomitom (3, str. 270).
Še zahodneje imamo v dolini potoka G ran1ude na anizičnih
konglomeratih najprej rumenkastorjave lapornate skrilavce, nato
črne apnence z roženci in z organskimi ostanki, potem breče z
apnenčevimi kosi in lapornatim lepilom, nadalje peščenjake in
laporje brez fosilov, nato grohe, ftanite in jaspise, potem rdečezelene eruptivne breče in porfirite in končno črrikastosive ap
nence z roženci (3, str. 270).
Na Stabetu se porfir menjava z rdečimi in zelenimi sljudnatimi peščenjaki, nad temi leže zeleni grohi, nad njimi temni
ploščati apnenci in končno schlernski dolomit, ki pa vsebuje tudi
še poile pietre verde, črnih ploščatih apnencev in temnih laporjev
s školjko Posidonomya wengensis Wissm. (9, str. 32; 14, str. 90, 157).
V dolini Mangrtskih jezer nastopajo na zahodni strani ze
leni groh, rumeni peščenjak z rastlinskimi ostanki, apnenčev
konglomerat in rdeči skrilavec (31, str. 576).
V Planici se pokaže v glavnem jarku pod Kovačevim Lo
mom 10— 12 m debela plast groba, k i je, kot meni D o l a r , enak
miocenskim andezitnim grobom ob Piračiei (2, str. 117). Verjet
neje pa se mi zdi, da gre tu za grohe triadnega porfirja, ker so
plasti groha obdane z werfenskimi skrilavci in imamo v bližini
triadni porfir.
Pod Vitrancem je ugotovil D i e n e r grobove in porfirske
breče. Ob spodnji Pišenei leže nad sljudnatim peščenjakom, ki
pripada zgornjem u oddelllku aniza, grohi in pisane porfirske
breče z vmesnimi polami rjavočrnih, skrilavih laporjev in nato
neskladoviti apnenec. Y Martuljku imamo zastopane same grohe,
nad katerimi leže že rabeljski r ib ji skrilavci (4, str. 676—677; 5,
str. 556).
Ob Belem potoku imamo nad dolomiti in apnenci aniza ne
kaj malega grohov in nato porfir, nad katerim leže grohaste
tvorbe, ki so deloma grobozrnate v debelih ploščah, deloma
drobnozrnate v tankih polah. Y njih je najti ostanke morskih
živaili. Iz drobnozrnatih grohastih peščenjakov se razvijejo na
vzgor skrilavopeščeni laporji, ki se m enjavajo s tankoplosčatimi
lapornatimi apnenci. Nad temi sledi končno schlernski dolomit
(44, str. 38, 39).
Na podlagi vseh teh profilov in ostalih podatkov torej v širši
okolici Mrzle vode ne moremo razlikovati več treh erupcijskih
dob, marveč le dve. Za okolico Poldnašnje špice ugotavlja to
tudi D e s i o , ki pravi, da je bila prva v buchensteinskem od
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delku ali še celo preje, druga pa v wengenskem oddelku ladina
(3, str. 274).
V prvi erupcijski dobi so bili tudi v širši okolici Mrzle vode
pretežno plinski izbruhi. Na Slabetu in ob Belem potoku pa se je
že v prvi dobi razlivala lava po površju. Eruptivne breče, ki na
mnogih krajih predstavljajo zaključek prve dobe, pričajo, da
ise je ta doba končala z najsilinejšimi erupcijami.
Y drugi dobi je v precejšnjih množinah privrela na površje
lava, k i nam jo predstavljata na debelo odloženi porfir in ротFiril. У porfir.skih brečah prevladujejo endogeni zajetki, ki so
prav mnogovrstni. Porfirni in porfiritni zajetki dokazujejo, da
je bilo več erupcij lave in da porfiritna lava ni privrela na dan
šele pri zadnjem izbruhu. Le pol metra debela plast groha ob
Sokovcu nam pove, da se je tudi druga doba zaključila s plinsko
erupcijo, ki pa je bila kratkotrajna. Ob Belem potoku so bili po
izlivu lave še številni plinski izbruhi, med katerimi so bili ne
kateri prav silni.
Iz stratigrafskih razmer moremo nadalje sklepati, da so se
izbruhi prve erupcijske dobe vršili tudi v širši okolici Mrzle
vode na kopnem ali vsaj v neposredni bližini morskega obrežja.
Proti koncu so bile erupcije pod morjem, kar kažejo med grohi
nastopajoči gomoljasti apnenci s školjkami, predvsem pa ostanki
morskih živali v grohih ob Belem potoku.
Na vzhodni strani Ziljice se pokaže v smeri proti Remšnemu
dolu precejšen kompleks porfirja, še večji se razteza med Ziljioo
in Višarji. Na obeh krajih m eji porfir na severu neposredno ob
werfenske sklade, na jugu pa na grohe. Tu o kaki konkordanci ni
več govora, marveč imamo v obeli primerih čokasto nastopajoči
porfir. Iz stratigrafslkih in tektonskih razmer lahko razvidimo, da
imamo pred seboj dva, morda sočasna izbruha llave.
Vse erupcije se na rabeljskem vulkanskem področju niso
vršile istodobno. Ker leže grohi v dolini Ziljice pri Mrzli vodi
neposredno na anizičnem konglomeratu, so se pričeli vulkanski
izbruhi na tem kraju že takoj v začetku ladina.
Na ozem lju zahodno od Mrzle vode, v Zajzeri, na severnem
p obočju Poldnašnje špice in v dolini Granude, pa se p ojavijo
grohi šele v mnogo višjem horizontu ladina. Zato seveda tudi
domneva D e s i a , po kateri naj bi bile v pasu Poldnašnje špice
prve erupcije možne že pred buchensteinskim oddelkom, ni
utemeljena.
Iz vsega tega torej sledi, da so bile prve erupcije v ladinu
omèjene v glavnem na neposredno okolico Mrzle vode in morda
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tudi na ozem lje vzhodno od nje, poznejše pa ©o se razširile na
mnogo v ečje ozemlje.
Zadnje erupcije so bile tudi v širši okolici Mrzile vode na
koncu wengena. To dokazujejo geološki profil ob Pišenci, pred
vsem pa sledovi kontaktne metamorfoze v schlernskeui dolomitu
na Lovcu (2071 m) (3, str. 273—274).
Glede na to, da nastopajo v Martuljku grohi brez porfirja,
medtem ko se vzhodno od tu porfir še večkrat pojavi in glede
na to, da se porfir ne pojavi povsod prav v istem horizontu, so
bile v širši okolici Mrzle vode tudi še številne manjše samostojne
erupcije.
Tako je bilo na vsem tem ozem lju več erupcijskih centrov,
ki so bili linearno razporejeni. Približno v sredi te vulkanske
črte so prihajale pri Mrzli vodi na dan največje množine lave.
Tudi D e s i o je prišel do zaključka, da je bil največji erup
tivni center nedvomno v okolici Mrzle vode. Tu prihajajo v
največjem obsegu na površje porfirji in tudi grohi dosežejo tu
največjo debelino. Zahodno odtod moremo zasledovati sicer še
ležišča porfirja, toda ta so čedalje redkejša in manjša. Isto velja
za nahajališča p orfirja vzhodno od Mrzle vode (3, str. 273).
Y
vzhodnih Julijskih Ajllpah se porfir pokaže šele v obm očju
Jelovice. Na j več ji obseg zavzame pri Bohinjski Belli, k je r je v
najnižjem dolinskem delu prekinjen, prav za prav prekrit z diluvialnimi naplavinami. N i k i t i n je domneval, da ima ta por
fir manjši obseg, kakor ga označuje V e t t e r s o v a geološka
manuskriptna karta, po kateri meri v širino 2,7 km, v dolžino pa
5,3 km. Po njegovem mnenju tvori porfirska kamenina tu le
majhne žile, ostanke bivših intruzij blizu površja ali ekstruzij.
Toda sondaže ljubljanske terenske sekcije za modernizacijo cest
so dosegle v globini 2 m porfir še izven mej, označenih na karti
(8, str. 434). Potemtakem je to največje nahajališče porfirja
pri nas.
Vzhodno od Kupljenka je zgrajen iz porfirja Tolsti vrh
(885 m) z okolico. Ta porfir je, kakor meni Š u k l j e , v zvezi
z eruptivnimi tvorbami na severni strani Bohinjske Save (33,
str. 125). Na razsežnost tega in pa p rej omenjenega nahajališča
pri Bohinjski Beli kažejo tudi številni veliki bolvand porfirja,
ki leže na wiirmski moreni na južni strani Bohinjske Save pod
Jelovico (1, str. 417). Obsežno ležišče p orfirja imamo nadalje med
Spodnjo Lipnico, Kamno gorico in Kropo. H ä r t e l poroča, da
je določil vzorce prodornine iz okolice Krope za m elafirje (13,
str. 141). Vendar vzemimo to določitev zaenkrat z rezervo, ker
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ni podprta s podrobnejšim opisom kamenine. Y večjem obsegu
ее pokaže porfir tudi med Nemi ljami in Zgornjo Besnico. Za
hodno od Sv. Jošta se razteza v Besniškem borštu do vrha gre
bena. Manjše krpe porfirja najdemo potem še na zahodnem po
b očju Pašen vrha (1284 m) in ob Nemil jščici pod N jivico. Na
vrhu jelovške planote pride do površja južno ter zahodno od
Visokega vrha (1393 m). У kontaktu z apnenci se p oja v lja jo
tu rogovci (33, str. 124).
Tvorbe pri Selu med D obro goro (621 m) in Strgavnikom
(588 m) ne predstavljajo porfirja, marveč le njegove grohe, edino
en primerek z južnega pobočja Stngavnika utegne pripadati
pravi prodornim (8, str. 435, 466; 7, str. 52).
Pri Bohinjski Beli se p oja v lja jo med ostalimi sedimenti tudi
grohasti skrilavci v tankih polah. Zanimivo je, da imamo tu še
grob as te apnenčeve peščenjake z dobro ohranjeno porfirsko
strukturo in teksturo prodornine (8, str. 467).
Pod Kupljenkom se pokažejo grobi, gr oh ae ta breča, grohasti
slkrill'avci in tuf iti z roženci (8, str. 467).
Za tufite blejske okolice je značilno, da pogosto vsebujejo
rožence. Ti prehajajo ali postopoma v zelenkaste tvorbe ali pa
so od njih ostro omejeni. Po izsledkih L. D o 1 a r se ja v lja v
blejski okolici rožen ec samo v zvezi e tufiti, nikoli pa ne z grohi
ali porfir ji (8, str. 446, 467).
Na Sv. Joštu najdemo, kakor že omenjeno, zelenkaste pole
grohaste kamenine v spremstvu psevdoziljskih skrilavcev. Jugo
vzhodno od cerkve Sv. M ohorja nad Selcami so plasti zelenkastih
grohastih peščenjakov in pisanih breč z apnenčevimi in dolomit
nimi drobci stisnjene med mendolski dolomit. Nedaleč odtod
nastopajo v Besniškem borštu znatne množine grohastih tvorb
v spremstvu porfirja (21, str. 35, 36). Plasti grohov so posebno
številne pri Nemiljah, k je r je mogel že E. S u e s s ugotoviti več
tisoč tankih, kom aj nekaj centimetrov debelih pol groha, ki so
se menjavale s črn osi vi mi skrilavci (32, str. 57).
Sicer so plasti grohov v obm očju Jelovice le m alokje vidne,
ker so povsod b o lj ali manj prekrite z debelo preperino in z
vegetacijsko odejo. Y Triglavskem pogorju je razmeroma malo
nahajališč groha in grohastih peščenjakov in še ta ne nudijo
prave slike, ker potekajo tu prav ob wengenskih skladih prelomi,
ob katerih je precejšen del mehkih ali manj odpornih wengen
skih plasti izginil iS površja. Tu so grohi in grohaste tvorbe za
stopani predvsem pri Gralbčah in Krnici, k jer ses tankoploščatimi
pisanimi apnenci v velikih množinah m enjavajo številne zelene
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ali zelenosive kremenaste kamenine, pietre verdi (27, str. 665, 684).
Nadalje so wengenski grohasti peščenjaki ugotovljeni še jugoza
hodno od planinskih stanov na Konjščici (22, str. 430; 23, str. 99).
Nad Sv. Duhom ob Bohinjskem jezeru nastopajo grohi z
vulkani ti, ki so po T e J 1 e r j u podobni diabazom. Nad njimi
leže temni ploščati apnenci z roženci, med katerimi se ponavljajo
pole grohasitih tvorb pietra ve rde. Nad pjlloščatimi apnenci sledi
schlernski dolomit (43, str. 14).
Tudi v vzhodnih Julijskih Alpah je bilo bržkone več erupcijskih dob, toda razlikovati moremo zaradi pom ankljivih pro
filov samo dve. V prvi erupcijski dobi so bili prav tako pretežno
plinski izbruhi. Ker leže v Triglavskem pogorju grohaste plasti
neposredno na konglomeratu zgornjega aniza, so se torej erup
cije prve dobe tudi tu pričele v začetku ladina. Glede na veliko
število tankih plasti groha in grohastih tvorb pri Grabčah, Kr
nici, Bohinjski Beli, posebno pa pri Nemiljah moremo reči, da
so bile tod periodično se ponavljajoče kratkotrajne erupcije.
V zadnji erupcijski dobi je privrela na površje lava, kar
moremo sklepati po tem, da na porfir jih Jelovice ne leže nikjer
grohaste plasti. Izbruhi lave pa so zavzeli tu dokaj v ečji obseg
kakor v okolici Mrzile vode. Na vprašanje, ali predstavljajo vsa
nahajališča porfirja na Jelovici in njenem obrobju dele enotne
odeje, je težko odgovoriti, ker je razsežna jelovška planota po
večini prekrita z glavnim dolomitom ali z dach ste inskim apnen
cem, ki morda zakrivata še marsikatero ležišče porfirja. Kljub
temu je verjetno, da imamo na tem področju opraviti z več erupcijskimi centri.
Nad Sv. Duhom ob Bohinjskem jezeru so se pojavili najprej
izlivi lave. Šele za temi so sledile števifltne plinske erupcije. Zad
n ji izbruhi so se tu vršili pod morjem, kar dokazujejo ploščati
apnenci z roženci.
V ostalih vzhodnih Julijskih Alpah so bile erupcije sprva
bržkone na kopnem. Na to kažejo neposredno na anizičnem
konglomeratu ležeči grohi v Triglavskem pogorju. Tudi v ju ž
nem delu Jelovice nam grohi s psevdoziljskimi skrilavci doka
zujejo, da so bile na tem kraju erupcije na kopnem ali vsaj v
neposredni bližini obrežja (prim. 47, str. 44, 45). Toda tufiti z
roženci v blejski okolici nedvomno pričajo, da so bili vulkanski
izbruhi tod tudi pod morjem.
V karavanško-savinjski skupini imamo največ nahajališč
porfirja in porfirita. Najzahodnejša ležišča na severnem po
bočju Karavank se že tako približajo porfirjem rabeljske sku-
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pine, da bi jih mogli šteti v to skupino. Ker pa so karavanška
nahajališča razvrščena približno v isti črti kot ostajla vzhodneje
od tu, pripadajo nedvomno karavanško-sa vin jeki skupini. Naha
jališča porfir ja pri Jesenicah leže sicer v isti črti kot rabeljska,
vendar so od Jesenic proti vzhodu in severovzhodu čedalje šte
vilnejša in mestoma obsežnejša, kar dokazuje, da spadajo tudi
jeseniški porfirji v karavanško-savinjsko skupino.
V
Karavankah predstavljata porfir in porfir it ponajveč
komplekse manjšega obsega. Nad Jesenicami sta dve majhni
nahajališči porfirja, nadaljnje ležišče je v Medjem dolu ter med
Velikim vrhom (1940m) in Mačenskim vrhom (1685 m), potem
nastopa porfir na severnem pobočju Kamnice (1759 m), dve na
hajališči pa sta na severnem in vzhodnem pabočju Grašenice.
V bistriški dolini se pojavlja porfir pod Stornikom, potem med
Belščico (1960 m) in O včjim vrhom (2016 m), trije majhni izstopi
so na vzhodnem pabočju O včjega vrha, eden zahodno od L ju
belja na vzhodnem delu grebena Ljubelščice in trije severo
zahodno odtod. Potem imamo nahajališče porfirja še vzhodno
od L jubelja na Korošici pod Babo (1966 m) in na severnem po
bočju Babe, na severnem pobočju Tolstega vrha (1551 m), p n
Selah in končno v dolini Košutnika severno od Medvodij.
Za rekonstrukcijo takratnih vulkanskih pojavov mnogo
važnejši grohi in druge grohaste tvori)e se pokažejo le na ne
katerih mestih. Na severni strani Karavank se začenjajo ob
hochwipfeiskem prelomu na pobočju Komnice zeleni in rdečerjavi porfirji, ki se m enjavajo s pisanimi grohi. Nad temi leže
peščene skrilave gline in sljudnati skrill'avi peščenjaki, ki se
m enjavajo s ploščatimi apnenci. Nato slede črni tankaploščati
apnenci in bituminozni dolomiti, oboji s številnimi roženci, ki
segajo do schlernskega dolomita (44, str. 18).
Na južnem pobočju Begunjsčice se p ojavlja grahasta tvor
ba pietra verde. Njene pole se tu m enjavajo z rjavimi skrilavci
(27, str. 663).
Na severnem pobočju Košute nastopa pri planini Mrzli log
porfirit, ki se vfleče od planinskega stana do vrha grebena. Nad
porfiritom, debelim le do 1 m, leže grohasti peščenjaki, ki vse
b u jejo robate fragmente kremena. Nad peščenjaki slede teninosivi do črni ploščati apnenci z vmesno peščenolapomato plastjo,
ki predstavlja po T e l l e r j u že wengenski horizont. Sljudnati
lapornati skrilavci, ki so vključeni v apnence, vsebujejo v
najnižjem delu rastlinske ostanke. Na vzhodnem pobočju Veli
kega Grlovca se pokažejo nad Grlovčnikom, jugozahodno od
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Bajtiš, grohaste tvorbe z debelo konglomeratno strukturo. Y njih
se dolbe robati kosi diabazovega porfirita (55, str. 262 ; 37, str. 66,
134, 135).
У Savinjskih Alpah imamo tudi številna majhna ležišča
porfirja in porfirita, ki se začenjajo severno od Most pri Žirov
nici in se vlečejo v dvakrat močno zavitem loku proti Tržiču
in od tu še nekoliko dalje proti vzhodu. Nadaljevanje te proge
predstavlja izstop p orfirja med Križko goro in Storžičem pod
Tolstim vrhom. Nadalje »ta na severnem pobočju Storžiča dva
izstopa. Severovzhodno odtod je Pod Storžičem ob Reki 5 na
hajališč, potem je eno v Koritih in eno ob zgornjem teku Kožne.
Zelo razsežno je nahajališče p orfirja in porfirita ob Kokri med
Dolgimi mostovi in Neškarjem, precej veliko ležišče porfirita pa
je tudi pri Štularjevi planini med Makekovo in Ravensko
Ročno.
Ostali kompleksi porfirja leže na južni strani osrednjih
Savinjskih Alp, in to severno vzhodno od Tupalič, potem severno
od zaselkov Klemenčevo, Slevo in Okroglo, pa še v zgornjem
in spodnjem delu Grohatega dola. Slednji izstop sega že v do
lino Kamniške Bistrice. Tu se mu pridružijo nahajališča pri
Prapretnem, severno odtod in severno od Konjskega dola. Na
južnem pobočju Tomanove planine, Ostrega vrha ter Javorška
sta še dve daljši progi porfirja, ki se vlečeta od Studenca do za
hodnega pobočja Menine. Neznatno ležišče p orfirja je končno
pri Vranji peči (23, str. 71; 24, str. 65).
V
vzhodnem delu Savinjskih Alp se pokaže porfir le še
sporadično v prav majhnih kompleksih, in to na Boskovcu,
K ozjaku s štirimi izstopi pri Ramšaku, pri Jurku, na severni
strani Špika ter vzhodno odtod pri Marovšku, in na Stenici z
dvema nahajališčema pri Steničniku. Y tem delu Savinjskih Alp
se p ojav lja porfir deloma na m eji med werfenom in školjkovitim
apnencem, deloma v slednjem oz. v mendolskem dolliomitu. Pri
boskovškem porfirju se T e l l e r ni mogel prepričati, ali je
res kremenov porfir, ker ni dobil primerno svežega gradiva (38,
str. 151— 152).
D o l a r sicer ugotavlja, da so porfirji az. keratofirji za
stopani še na drugih krajih na Spodnjem Štajerskem, tako v
bližini Sv. Martina v eruptivnem masivu Pirešice, v Črnolici
južno od Grobelnega in celo na Hrvaškem v jugovzhodnem delu
Ivanščice (8, str. 430). Tudi N i k i t i n je ugotovil v neposredni
bližini Šmihela pri Laškem poleg keratofir jevih grohov še tipične
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kremenove porfirje. Toda vse te kamenine niso več triadne, mar
več terciarne starosti (8, str. 450).
Enega najlepših geoloških profilov, v katerem nastopa por
fir, imamo na severnem pobočju Križke goire pri Tržiču. I u leže
nad mendolskim dolomitom temni ploščati apnenci in apneni skri
lavci, nad njim i pa pisani lapom ati skrilavci, m enjavajoč se s
tršimi ploščatimi .sljudnatimi peščenjaki, ki vsebujejo rastlinske
ostanke. Med slednjimi peščeno skrilaviimi plastmi leži že blizu
diplopornega schlernskega dolomita, pod katerega plasti vpadaj o,
povsem konkordantno porfir.
Na nasprotni strani doline, na severni strani Dobrče, zavza
me porfir v enaki stratigrafski poziciji znatno v e čjo debelino.
Tukaj v bližini porfirja ni grohov, pač pa so v Dragi takoj za
razvalinami Kamna, kamor še sega porfir, prihajajoč od sedla
pod Srnjim vrhom. Porfir m eji tu neposredno na sohlernski dolo
mit. Toda vzhodneje od tod nastopa porfir med skrilavci in je
obdan z zelenosivimi grohovimi skrifllavci (27, str. 664). Približno
enako stratigrafsko lego im ajo vsa številna ležišča porfirja od
Most do Tržiča.
Na Šenturški gori se p o ja v lja jo drobljivi glinasti skrilavci
in laporni skrilavci, ki se m enjavajo s temnozelenimi grohastimi
peščenjaki. Slednji vsebu jejo rastlinske ostanke. Te plasti prišteva
T e l l e r kot poseben facies rabeljskih skfodov že v zgornjo triado (37, str. 82—84; 38, str. 55—57), medtem ko jih uvršča K o s s m a t med wengenske sklade (23, str. 71).
Porfir prepreza v zahodnem delu Savinjskih Alp triadne
plasti v obliki širokih žil in čokov. T e l l e r sicer trdi, da so
porfirske žile tudi v zgomjepermslkem dolomitu, toda ta je glede
na ugotovitev Ko b r a , ki je našel v njem dipl opore, srednjetriadne starosti (15, str. 210).
Ponekod pa imamo pred seboj le navidezne žiile porfirja ali
porfirita, ker so njih mejne ploskve povsem konkordantne z
ostalimi plastmi, med katerimi nastopata. Tako imamo na sever
nem pobočju Križke gore pri Tržiču porfir v konkordantni legi
s peščenoskrilavimi skladi. Sicer pa je konkordanco p orfirja s
sosednjimi plastmi na nekaterih mestih Savinjskih Alp opazil že
P e t e r s (27, str. 636).
N ajveč ji kompleks p orfirja in porfirita te skupine je v
Kokrski dolini, k jer je pri Dolgih mostovih na široko razgaljen
(gl. 28, sl. 7), pa tudi v Suihem dolu na vzhodni strani in ob Vobenskem potoku na zahodni strani Kokrske doiTine se pokaže na
več mestih. Po dolini se vleče 2 in pol km daleč, v širino pa celo
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5 km. O bdajajo ga werfenski skrilavci, ki vise tu proti severu in
proti jugu. Kokrske predornine sprem ljajo breče, posebno v za
hodnem delu doline, v vzhodnem pa, k je r prehaja Suhi doli v Kokrsko dolino, se p oja v lja jo poleg tega tudi peščene in skrilave
grohaste kamenine. Severno odtod tvorijo zelenkasti, v prepe
relem stanju rjavkasti in rdečkasti grohi skrilave pole v prodor
nim (37, str. 130— 131).
P e t e r s je dognal, da porfir ji ob Vobenskem potoku, pre
hajajo v deloma peščeno, deloma porfiroidno rumenkastorjavo
kamenino, ki vsebuje robate drobce apnenca in apnenega skri
lavca. Ta breča se ob začetku Suhega dola menjava s sivimi in
rjavimi lapornimi skrilavci in polami apnenca (27, str. 674).
Na slemenu med Makekovo in Ravensko Kočno tvori čokatsti porfirit 1458 m visoko kopo. Tu je predrl werfenske sklade
in školjkoviti apnenec. У spremstvu porfirita se p o ja v lja jo tudi
grohi.
Na nekaterih krajih v Savinjskih Alpah imamo kot edini
ostanek vulkanske delavnosti pietre verdi. Tako nastopajo na
Korošici pod O jstrico temni bituminoizni ploščati apnenci s po
lami roženca, ki se m enjavajo z rumenkastorjavimi lapornatimi
skrilavci in s ploščami pietre verde. Na Sedlu nedaleč odtod je
opaziti med ploščatimi apnenci trikratno uvrstitev lapornatoskrilavih pol, 'ki se navzgor zak lju ču jejo s ploščo pietre verde.
Najviše ležeča plast ploščatih apnencev vsebuje v bližini koče na
Korošici številne školjke, polže in amonite, ki dokazujejo wengensko starost. Spričo tega ima T e 11 e r spodnje plasti s pietro
verde za buchensteinske, vendar jih zaradi pomanjkanja dokaz
nega gradiva na svoji karti ni izločil (34, str. 356, 357; 37, str. 63
do 64).
Niikjer drugje v Savinjskih Alpah ni T e lil e r več mogel
odkriti pietro verde, zasledil pa je n jej podobne kose med gru
ščem, in to med Suhadolnikom in Frisch an fovo kočo, dalje severo
vzhodno od kokrske cerkve ob poti proti Roblekovemu kotu, v
dolini Pod Storžičem in še na nekaterih drugih krajih (37, str. 64).
Pač pa je našel K o s s m a t vzhodno od Kamnika tufogene ze
lenkaste pole v ladinskem oddelku triade (23, str. 71; 24, str. 65).
Y
Karavankah in Savinjskih Alpah moremo na podlagi
vsega tega razlikovati kvečjem u dve erupcijski dobi.
У Karavankah so bili v prvi dobi izlUivi lave, k i so se po
nekod m enjali s plimskimi izbruhi. У drugi dobi so bili pretežno
plinski izbruhi, in to spočetka precej eksplozivni.
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Skrilave pole groha v porfirju oz. porfiritu Kok reke doline
ne dopuščajo domneve, da predstavlja tamkajšnja predornina
čokasto maso. Ker se severno od Suihega dola plasti groha me
n ja vajo e plastmi prodornme, je možna saimo razlaga, da so se na
tem kraju vrstili plinski izbruhi z izbruhi lave, ki se je odejasto
razftivala po površju. Y kokrskem porfirju imamo potemtakem
ostanke več odej. Breče, ki sprem ljajo porfir predvsem v zahod
nem delu doline, pa kažejo, da so bili tudi izlivi lave v zvezi s
kolikor toliko silnimi eksplozijami.
Med ostanke ene ali več lavinih odej moremo glede na konkordantno lego šteti tudi ležišča porfirja pri Tržiču in še neka
tera zahodno odtod.
K jer nastopa porfir v obliki žil allli manjših čokov, imamo
nedvomno opraviti s samostojnimi erupcijami, ponekod morda
celo z intruzijami, ki so obtičale v zemeljski skorji tik pod n je
nim površjem. Sem moremo prišteti predvsem nekatera nahaja
lišča porfirja in porfirita v Karavankah.
Na Sedlu pri Korošici kaže trikratna zaporednost plošč pietre
verde na tri plinske izbruhe. Če upoštevamo, da je vulkanski pe
pel pri erupcijah navadno mnogo dalj razpršen, kakor pa se
razlije lava, je možno, da gre tu za iste plinske erupcije, ki so
pustile svoje sledove tudi v Kokrski doilini.
V zahodnih Karavankah so se vršili vulkanski izbruhi brž
kone na kopnem; vsaj takih znakov ni, ki bi kazali na takratno
prisotnost morja.
Y zahodnem, osrednjem in deloma tudi v vzhodnem delu
Savinjskih Alp se je, kakor je bilo že zgoraj ugotovljeno, raz
prostiralo ob času vulkanskih izbruhov plitvo m orje. Obala je
potekala na zahodu prejkone v bližini, k jer se danes stikajo Sa
vinjske Alpe s Karavankami. Erupcije so se torej tu nedvomno
začeile pod morjem. Zaradi plitvine m orja in bližine obrežja pa
so vulkani, ko se je po prvih erupcijah nakopičilo precej vul
kanskih izm ečkov in lave, verjetno kmalu pogtledali iz morja.
Na to k ažejo rastlinski ostanki v grohastih peščenjakih na Šenturški gori. V vzhodnem delu Savinjskih Alp so se izlbruhi lave
vršili morda že spočetka na kopnem, kar sodimo po konglome
ratih zgornjega aniza, k i nastopajo na Boskovcu in okoli njega.
N ajvečja nahajališča p orfirja in porfirita v Kokrski dolini,
pri Skubrovem vrhu in v dolini Kamniške Bistrice in pa dejstvo,
da se proti zahodu kakor tudi proti vzhodu p orfirji p ojav ljajo
'Je sporadično in v čedalje manjših kompleksih, kažejo na to, da
je bil vulkanski center karavanško-savinjske skupine nekje v
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osrednjih Savinjskih Alpah. Ni torej izključeno, da so enako ve
lika ali morda še večja nahajališča porfirja v osrednjem delu
prekrita z zg or nj ©triadnimi skladi.
Če pa upoštevamo že enkrat izraženo možnost, da sta pred
stavljali karavanško-savinjska skupina z jelovško vred prvotno
enotno vulkansko področje, je bilo glavno središče vulkanskega
delovanja obeh skupin južneje, na ozemUju današnje Ljubljan
ske kotline. Na to kažejo tudi kopičenja vprav večjih nahajališč
porfirja na obrobju te kotline.
Idrijska skupina porfir je v je najbližja jelovški, vendar je
od nje toliko oddaljena, da jo moremo imeti za posebno skupino.
To še tem bolj, ker se nahajališča te skupine b olj osredotočajo
kakor ona ostalih skupin. Največ ležišč porfirja imamo okoli
Cerknega. Tod so tri nahajališča, vzhodneje pa sta še dve manjši
krpi pri Poljanah. Porfir nastopa nadalje pri Reki in Zabišču,
pojavil ja se na desnem pobočju doline Idrijce pri Vojskem ter v
daljši progi in dveh manjših krpah med Stopnikom ob Idrijci in
Rzeljem (1076 m). Približno 1 km vzhodno od Stržnice južno od
Jageršč pa se pokaže porfirit (21, str. 37).
Na idrijskem ozemlju so grohi razširjeni v ladinskih skla
dih v obliki drobnozrnatih ali tudi afanrtskih tvorb pietre verde
in nastopajo tu večinoma m enjavajoč se z lapornatimi, peščeni
mi in konglomeratnimi skladi.
Ob poti iz doline Cerknice proti Ravnam leže nad na de
belo odloženimi dolomiti v nekoliko dislocirani legi peščenjaki
in grohi, ki so prekriti s porfirno odejo. Tudi med Stopnikom in
Rzeljem ter še na nekaterih drugih krajih je porfir obdan s pa
som grohov, peščenjakov in konglomeratov. Tu leži porfir torej
prav tako na grohovih plasteh.
Pri Stopniku nastopajo apnenčevi konglomerati z zelenka
stim lepilom grohastega peščenjaka. Severovzhodno od idrijske
ga preloma, ki poteka ob dolini Kanomlje, sestoje denudacijski
ostanki wengenskih skladov pretežno iz zelenih, deloma okremenelih grohov in grohastih peščenjakov, med katere so vložene
tudi plasti apnenčevega proda. V progi, ki se vleče od Iderška
čez Spodnji Zavratec proti vzhodu, se peščenjalki in ploščati skri
lavci m enjavajo z zelenimi grohi in pisanimi apnenčevimi ali
dolomitnimi konglomerati (21, str. 34—35, 38).
Y
grohastih peščenjakih so pogosto zogljeneli rastlinski
ostanki. Pri Lešetnici in Trevnu vzhodno od Idrije se že takoj
nad dolomitnimi brečami pokažejo prve rastline. Nedaleč od me
sta, k je r prehajata Suha in Lešnikova grapa v dolino zgornje
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Idrijce, se p ojavijo vložki zelo trdih zelenih grohastih peščenja
kov in laporjev s sledovi rastlin. Pri Vončini pa se pokažejo nad
dolomitnimi brečami najprej grohi z roženci in šele nad njimi
skalniški peščenjaki s številnimi rastlinskimi ostanki, nakar slede
skalniški skrilavci, konglomerati in končno kašijamski apnenci
(16, str. 90, 94, 96—97).
Pri Idriji se p o ja v lja jo zelenkaste in sive, pogosto afanitske
grohaste kamenine, ki izgledaj o kakor pietra verde in vsebujejo
rožence. V teh grobih in skrilavcih so našli ostanke školjk in
amonitov (Posidonomya wengensis Wissm., Daonella lommeli VVissm.
in Trachyceras idrianum Mojs.). V ozki zvezi s temi skladi so skal
niški skladi z rastlinskimi ostanki, ki nastopajo pri Rebru vzhod
no od Idrije na bazi imenovanih grobov z roženci kakor tudi nad
njimi. Pod skalniškimi peščenimi skrilavci so tu breče in konglo
merati aniza (20, str. 20).
Na podlagi teh str atigr afski h podatkov moremo razlikovati
ob zgornji Idrijci in pri Cerknem vsaj dve erupcijski dobi. Toda
tik pred prvimi erupcijam i so tu delovale že tektonske sile, ker
leže v okolici Cerknega peščenjaki in grohi diskordantno na
mendolskem dolomitu.
V
prvi erupcijski dobi so bili tudi na tem vulkanskem pod
ročju številni plinski izbruhi, kar dokazuje pogostno menjavanje
grohov z drugimi plastmi. Eksplozije, ki so bruhale velike množi
ne vulkanskega pepela in debelejših izmečkov, so morale biti
silne. Grohi teh erupcij se namreč razprostirajo proti vzhodu tja
do H orjulja, kjer se p oja v lja jo poleg afanitskih celo grobozrnati
izmečki (prim. 21, str. 35).
Erupcije prve dobe so se vršile na kopnem, kar dokazujejo
rastlinski ostanki v grohastih peščenjakih in plasti konglomerata,
ki nastopajo med njimi. Vendar je morala v neposredni bližini
potekati morska obala, ker je bil del grohov odložen v morju.
Tako omenja S t u r grobe z amoniti, ki nastopajo pri Jablanci
južno od Jageršč (29, str. 338). Pri Idriji nastopajoči grohi vsebu
je jo rožence in ostanike morskih živali. Tudi pri Vončini se po
ja v lja jo grohi z roženci, ki leže sicer med dolomitnimi brečami
in skalniškimi skiliadi z rastlinskimi ostanki.
Šele v drugi erupcijski dobi je privrela na dan lava. Ta pre
kriva namreč povsod plasti grohov. Lava se je bila razlila po po
vršju na široko v obliki odeje. K o s s m a t izrecno poudarja, da
tu nimamo porfirnih žil, marveč ostanke odeje, ki je bila p o ero
ziji razkosana, na nekaterih mestih, na primer pri Jagerščah in
ir
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Šebreljah, pa že popolnoma odstranjena (17, str. 72, 75; 21,
str. 37, 38).
Ker je bila odeja prvotno enotna, je bil na tem ozemlju ver
jetno en sam vulkan. Kje je bilo vulkansko središče, iz katerega
je privrela vsa ta lava, se etratigrafsko ne da več dognati. Glede
na to, da leži porfir ob Idrijci povsod b o lj ali manj horizontalno,
se skriva nekdanje vulkansko žrelo nedvomno pod enim še ohra
njenih portirjevih nahajališč.
Nastopanje bazičnega porfirita poleg kislih p orfirjev kaže
na več erupcij lave.
Tudi erupcije lave so se vršile na1kopnem. To moremo skle
pati po tem, ker je ozem lje po teh erupcijah zaradi ponovnega
dviganja zapadllo denudaciji. Pri Vončini leže nad skalniškimi
skladi z rastlinskimi ostanki, ki tvorijo pri Rebru krov grohastim
plastem, takoj konglomerati in šele nad njim i kasijanski skladu
Ob zgornji Idrijci se začenjajo kasijanski apnenci iz bazalnimi
konglomerati, ki leže že neposredno na školjkovitem apnencu. Pri
Jagerščah in Šebreiljah se kasijanski skladi pričen jajo prav tako
s konglomeratom. Podobne straitigrafske razmere so tudi vzhodno
od Idrije na Gori (21, str. 40, 41).
Epirogenetske sile so tu delovale še dolgo po zaključku vul
kanskih erupcij. V tem oziru je važna K o s s m a t o v a ugoto
vitev, da so bile za časa odlaganja kasiijamskih in rabeljskih
skladov wengemske plasti že močno razpadle, ker je naplavljen^
porfirski in grohasti material v kasijanskih in tudi v rabeljskih
konglomeratih zelo razširjen in ker leže kasijanski in rabeljski
skladi po večini neposredno na mendolskem dolomitu. Peščenjaki
rabeljskih skladov im ajo po K o s s m a t u značaj regeneriranih
grohov in vsebu jejo pogosto, na primer v bližini Idrijce, porfirne
prodovce (21, str. 42, 48).
Že v uvodu sem nakazal, da je bifl' triadni vulkanizem v
Južnih Alpah vezan na geosinklinallo. Po W i n k l e r j e v i h
ugotovitvah sta potekali pri nas v triadni dobi dve geosinklinali,
na severu južnoalpska, v kateri so nastajale Julijske in Savinjske
Alpe, na jugu pa dinarska. Med obema se je raztezal pas kopne
zem lje nekako od prostora današnje Kranjske rebri čez Blegaš
in Železnike ter čez dolino Bače proti Tolminu (47, str. 45). Južno
alpska geosinkiinala je m ejila na severu na podoben gorski hrbet
aili pregrado, ki je potekal približno ob črti današnje tonalitne
zone. Severno od te se namreč pojavlja že tipičen sevem oalpski
facies. Južnoalpska geosinkiinala je postajala od vzhoda proti
zahodu čedalje širša in glloblja (47, str. 52).
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Vulkansko p od ročje jelovške skupine in savinjskega dela
karavanško-savinjske skupine je ležalo sredi južnoalpske geosinklinale, rabeljsko in karavanško vulkansko obm očje je bilo
na njenem severnem obrobju, medtem k o je ležalo idrijsko vul
kansko področje že na severnem obrobju dinarske geosinklinaile.
V geosdnklinaini fazi so se že davno pred nastopom prvih
alpidskih orogenetskih procesov p ojavila natezanja, pri čemer
so nastale številne manjše ali v ečje prelomne razpoke. Prejlkone
so bila ta natezanja v zvezi z napetostmi v zemeljski skorji, ki so
jih povzročila epirogenetsika premikanja. Ta so se namreč že v
zgornjem anizu začela pojavljati prav na prostoru, k jer so se v
ladinu pričeli vuillkanski izbruhi.
N ajvečje razpoke so nastale v sredi južnoalpske geosinklinale, manjše pa na oihrobju. Skozi te razpoke si je dala duška
magma, na katero so izvajali pritisk prem ikajoči se plastičnejši
deli skorje, in je privrela kot lava na površje.
Pri tem nastane vprašanje, ali so omenjene razpoke iden
tične s sedaj obstoječimi prelomi na tem ozemlju.
P orfirji rabeljske skupine nastopajo skoraj povsod ob prellomihyali vsaj v njih neposredni bližini. T e l l e r je mislil, da so
erupcije na Jelovici in na njenem p obočju vezane na te prelomne
zone. Nahajališče porfirja na Jelovici se mu je zdelo posebno
važno, ker leži na podaljšku popolnoma ravno potekajočega pre
loma, ki je vzporeden savskemu prelomu (41, str. 16; 42, str. 17).
Podobno predstavo je imel tudi D i e n e r , iki je menil, da
skladi v Južnih Alpah v nasprotju s Severnimi Alpami niso bili
podvrženi samo krčenju in zgnetanju, marveč so bili lokalno tudi
še razkosani s tem, da so se bili pogreznili, s čimer je bila lavam
odprta pot na površje (5, str. 610).
Na Jelovici n ajbolj izrazit prelom, ob katerem prihaja por
fir pod Visokim vrhom v daljši progi do površja, poteka v di
narski smeri mimo Dražgoš in ob dolini Blatniee ter prehaja
onstran Save na Pokljuko. Pod Draškim vrhom in pri sedlu Krmi
odreže ta prelom tudi še wengenske sklade. Temu boflj ali manj
vzporedni prelom ob Koritih pa seče v južnem delu Poki juike celo
jurske sklade. Prelomi v obm očju Jejlbvice so tedaj nedvomno
mnogo mlajši od obravnavanih vulkanskih izibruhov.
V zahodnih Julijskih Alpah, Karavankah in Savinjskih A l
pah so prelomi prav tako mnogo mlajši od triadnih vulkanskih
erupcij. V Planici so na primer ob takem prelomu odrezani še
rabeljski skladi. Na severnem pobočju Karavank potekajoči
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hoch wipfel ski prelom seče p orfirje in njihove grohe. У Savinjskih
Ajlpah prelom na Korošici p od O jstrico ne odreže samo wengenskih, marveč celo zgornje triadne sklade. Pa tudi na idrijskem
ozem lju so prelomi znatno mlajši od obravnavanih vulkanskih
izbruhov. V idrijskem rudniku, k je r sečejo na različnih mestih
se p oja v lja joče plasti grohov, so po K o s s m a t u terciarne sta
rosti (20, str. 53).
Tako torej ni nobenega dvoma, da so obstoječi prelomi na
stali šele po erupcijah. Ob teh prelomih pa so bili z drugimi skladi
vred odrezani seveda tudi porfir ji ali njihovi grohi, kar d a je izgllled, kakor da je bila tu privrela lava skozi že talkrat obstoječe
prelome na dan.
W i n k l e r meni, da se je začelo z nastopom vulkanskih
erupcij v ladinu nadaljnje izoblikovanje vmesnega hrbta med
južnoalpsko in dinarsko geosinlklinalo. Začel je spreminjati lego
tako, da se je sčasoma premaknili proti jugu. Na to kažejo trans
gresije na severni strani hrbta ter diskordance in debeli klastični
sedimenti karnijske stopnje na jugu (47, str. 46; 17, str. 54, 74).
Kakor so bile geološko starejše vulkanske erupcije razen
najstarejših povsod linearne, tako so bile tudi v naših krajih. Ta
vrsta erupcij predstavlja najvišjo stopnjo intenzivnosti vulkanizma. У današnjih vulkanskih pokrajinah se p oja v lja jo veči
noma samo centralne erupcije, le redkeje so v funkciji tudi še
linearne kot zadnji ostanki nekdaj mnogo močneje se ja v lja jo 
čega vulkanizma.
Glede na to, da so bili v ladinu pri nas linearni vullkanski
izbruhi, si vulkanov ne smemo zamišljati kot stožčasto ali ščitasto
oblikovanih gora, kakršne prevladujejo danes v vulkanskih po
krajinah. Predstavljati si jih moramo kot krajše ali daljše, li
nearno razporejene hrbte brez kratra, ki so nastali pri večkratnih
erupcijah ali zaradi večje množine gostejše lave. Ponajveč pa
so bi île za takratno vulkanslko pokrajino značilne ogromne plošče,
ki so nastale, ko se je redkejša lava razlila po planotastem ali le
malo nagnjenem svetu, bodisi na kopnem, bodisi pod morjem.
Najlepše primere takih vulkanov najdemo danes na Islandu, k jer
je prihajala lava večinoma v linearnih erupcijah na dan.
H koncu naj zaradi popolnosti omenim še naslednje. Na
zvezo med vulkanskimi izbruhi in koncentracijo svinčene rude
ter dnugih sprem ljajočih rud v rudonosnem apnencu pri Rablju
je namignil D e s i o z ugotovitvijo, da nastopajo te rude prav
v zonah, ki stoje blizu nekdanjim vulkanskim središčem in kjer
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so eruptivne kamenine, to je p orfirji in grohi n ajbolj razširjeni
(3, str. 2174). V enalk odnos spravlja K o s s m a t tudi ležišča živosrebrne rude pri Idriji in pri Sv. Ani nad Tržičean (20, str. 55;
46, str. 157). Podrobnejša raziskovanja bodo pokazala, ali so upra
vičeni dvomi, ki se p oja v lja jo glede te domneve.
Še zanimivejše pa je, da so bili porfirji in porfiriti z n jih o
vimi grohi vred udeleženi v precejšnji meri pri nastajanju rožencev, iki so pri nas v mezozojskih skladih tako razširjeni, da
jih moremo šteti kot posebno značilnost naših krajev.
Ko govoiri W i n k l e r o nastajanju roženca v julijskih
Alpah, omenja v sogllasju z ostalimi raziskovalci tri možnosti za
p ojav večje množine kremenice v m orju, ki je povzročila števil
nejši razvoj radiolarij in drugih organizmov s kremenastim ske
letom in s tem tudi nastajanje roženca. Večja množina kremenice
v m orju je nastala s podmorskim preperevanjem (halmirolizo),
ki se je razvijalo p od vplivom mrzlih obtain ih tokov. Nadaljnja
možnost je ta, da so jo prinesle v m orje reke iz krajev s toplejšo
klimo. Možno pa je tudi, da izhaja povečana množina kremenice
naravnost iz bazične lave alli iz n je po posredovanju vročih vrel
cev. Kot primer za zadnjo možnost navaja W i n k i e r le krške
sklade z roženci in melaifirji (48, str. 451— 452).
Mislim, da najdemo v lavi in drugih produktih triadnih iz
bruhov pri nas na vsak način n ajbolj upoštevanja vreden
vzrok, da so odtlej bodisi neposredno bodisi posredno p o orga
nizmih s kremenastim skeletom pričeli nastajati roženci, ki se
v v ečji množini prvikrat p oja v ijo prav v wengenskih skladih. Že
T s c h e r m a k je opazil pri Mrzli vodi ponekod v porfir ju rožence, ki prehajajo polagoma v porfir (45, str. 459), ni pa pri
pisoval temu pojavu nobenega pomena. Ko je K o s s m a t v
bližini Idrije našel grohe z roženci, je uvidel, da se je moral del
kremenice, ki so jo prvotno vsebovali grohi, izločiti v obliki plo
ščatih ali gomoljastih rožencev (}20, str. 20). S tem je prvi
načel to zanimivo vprašanje, ne da bi vedel, da je našel zado
v oljiv o razlago za nastanek še ostalih rožencev, ki nastopajo v
v apnencih in dolomitih. Končno se tudi v tufitih in grohastih
skrilavcih blejske okolice pogosto p o ja v lja jo Toženci, ki posto
poma prehajajo v zelenkaste tvorbe (8, str. 446, 467). Z vsem tem
so podani najlepši dokazi, da m orejo roženci naslajati tudi ne
posredno iz p orfirjev ali njihovih grobov.
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Summary.
Triassic Vulcanism in Slovenia (N W Yugoslavia).

The layers otf triassic p orp h yry amd porph yrite in Slovenia may be
divided into 4 regional groups: the ones o f R abelj (the western part o f the
Julian Alps), o f Jelovica (the eastern part o f the Julian Alps), o f the Karavanke
—Kamnik Alps, and o f ldria. As it is probable that layers o f -porphyry exist
under the present Basin o f L jubljana, the Karavanike—Kamnik Alps and
Jelovica groups consequently represent a uniform volcanic domain. A ccor
ding to pétrographie investigations there are mostly quartz-porphyries,
quartz-free porphyries, and andesite porphyrites.
Volcanic outbursts took place during the geosynclinic phase previously
to the beginning of the first alpidic orogenic processes, nam ely in the Buchensteinian amd W engenian parts o f Ladinian. The volcanic domain o f Jelo
vica and the Kamnik Alps was situated in the center o f the South-Alpine
geosyncline out o f which the Julian and the Kamnik Alps grew. The domains
o f R abelj and of the Karavanke w ere on the northern -periphery o f the
above mentioned syncl'ine, w hile the volcan ic territory o f ldria was situated
on the northern periphery of (the D inaric geosyncline, which was situated
southwards.
Previously to the beginning o f outbursts already, i. e. in the Upper
Anisian, epirogenic forces began to m ake their influence felt. The upraising
was so strong that the continent was form ed on the territory o f the to-day's
northern part o f western, and almost on the entire eastern part of the Julian
Alps, in the domain o f the western Karavanke, and in a considerable part
o f the territory o f ldria. Those movements went on during Ladinian, and even
later.
Ow ing to tension in the earth’s shell, surely caused b y epirogenic mo
vements greater and smaller fissures have been form ed in the geosyncline
and on the periphery. Through them magma welled o n the surface. Those
disruptive fissures are, however, not identical with ruptures still existing on
that territory, the latter being much younger. The outbursts were linear,
which is to be said of all geologically old er eruptions but o f the oldest ones.
In the surroundings
may be stated. In the two
while in the last on e lava
however, distinguish on ly

of Mrzla voda near R abelj, three eruption periods
first ones there w ere predominantly gas eruptions
overflow ed the surface. In wider vicinity we may,
tw o periods.

The geological cross-sections show that somewhere in wider surroundings
outbursts must have started a little later than those near Mrzla voda form ing
the center o f volcanic activity of the domain o f R abelj. There were first
eruptions on the oontinent, towards the end, however, there w ere some under
the sea as well.
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In the group o f Jelovica, i. e. in the eastern Julian Al.ps, we may distin
guish on ly two eruption periods. In the first one there were predominantly
gas eruptions in some places, in other places lava began to overflow the
surface. Here as well eruptions took place, partly on the continent, partly
under the sea. The outbursts in the latter group were o f a considerably
greater extent than those near Mrzla voda, especially if we consider that
p robably there are some m ore layers o f p orp h yry covered b y Upper Trias sic
strata in Jelovica.
In the Karavanke and Kamnik Alps we m ay distinguish at best two
eruption periods. In some places there were first gas eruptions, in other ones
lava flows. In the western Karavanke eruptions took place mostly on the
continent, in the Kamnik Alps under the sea. There being probably shallow sea,
volcanoes emerged from the sea after few eruptions already, as on that terri
tory there are plants fossils to be found in tuff®.
In the igroup of Idria we distinguish tw o eruption periods. In the first
one there were gas eruptions, in the second one lava outwelled on the surface.
The eruptions took place mostly on the continent.
In all above mentioned groups lava poured out in the shape o f a cover.
O n ly here and there also veins and even stocks o f p orph yry an.d porphyri'te
are to be noticed.
Finally we have to state that in several places w e may perceive
hornstones passing over into porphyries or tuffs o r tuf fites. This fact proves that
hornstones appearing in Slovenia for the first time in a greater quantity just
in W engenian strata m ay originate not on ly from basic lavas (W inkler) but
from m ore acid ones, i. e. from porphyries and 'their tuffs as well.
Ivan Rakovec

