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S t a n k o B u s e r 

GEOLOŠKE RAZMERE Y TRNOVSKEM GOZDU 

Zanimivosti Trnovskega gozda so že zelo zgodaj pritegnile razne 
raziskovalce, med katere moramo upravičeno prištevati prav geologe. 
Najstarejše geološke opise širšega ozemlja s Trnovskim gozdom 
zasledimo v že nad 110 let starem A. M a r o l t o v e m delu (1848), ki 
ima danes še samo zgodovinski pomen. 

Znani raziskovalec geološke zgradbe Posočja in zahodne Slovenije 
D. S t u r navaja v svojem leta 1858 izšlem delu zanimive paleon-
tološke podatke z več lokalitet v Trnovskem gozdu. Njegovo delo 
je pisano v sodbni misli geolgije. 

Omeniti je potrebno tudi obširno S t ä c h e j e v o (189) delo, ki 
predstavlja znano monografijo o liburnijski stopnji in ostalih plasteh. 
Pri svojem dolgoletnem geološkem kartiranju krednih in starejših 
terciarnih plasti na Primorskem je deloma zahajal tudi na območje 
Trnovskega gozda. 

L. K. M o s e r (1889) je obdelal v svojem delu predvsem ledene 
jame v Trnovskem gozdu in Hrušici. 

Eno najpomembnejših del za vzhodni del Trnovskega gozda pred-
stavlja Ko s s m a t o v a (1905) geološka karta Ajdovščina—Postojna 
s priloženim tolmačem. Znane so tudi njegove poznejše razprave 
o tektoniki tega predela. 

F. S e i d 1 (1913) je v poljudnoznanstveni obliki opisal geološko 
zgradbo Goriškega. 

Leta 1920 je izšla geološka karta Gorica — Gradiška. Starejše 
geološke S t a c h e j e v e (1889) podatke je dopolnil predvsem K o s -
s m a t. Poleg karte pa žal ni izšel tolmač. 

B. M ü l l e r (1921) se je s svojim delom, ki mu je priložena 
tudi shematska geološka karta, dotaknil samo razvoja flišnih plasti 
v zahodnem delu Vipavske doline. 

A. W i n k l e r (1923) j e posvetil posebno pozornost tektonski 
zgradbi Trnovskega gozda, ki predstavlja južno prednožje Julijskih 
Alp. 

Geografski in geomorfološki opis Trnovskega gozda je podal 
A. M e 1 i k (1959, 1960). V svojem delu omenja tudi znake poledenitve 
iz pleistocenske dobe na območju Goljakov. 
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STRATIGRAFSKO-LITOLOŠKI PODATKI 

Trnovski gozd sestavljajo predvsem mezozojski apnenci in dolo-
miti; vulkanskih odnosno magmatskih kamenin danes tod ne najdemo 
nikjer na površini. Zastopani so zgornjetriadni, jurski in kredni 
skladi. Starejši terciarni sedimenti se pojavljajo v glavnem na južnem 
obrobju in v zahodnem delu Trnovskega gozda. Apneni grušč, ki na 
debelo pokriva strmine južnega roba, se je kopičil že v pleistocenski 
dobi, deloma pa nastaja še danes na prepadnih predelih. 

Zgornja triada 

Zgornjo triado delimo običajno v tri stopnje. Najstarejša stopnja 
je karnijska, ki je pri nas razvita v rabeljskih plasteh. Y Trnovskem 
gozdu se pojavljajo starejše zgornjetriadne plasti le na njegovem 
severnem delu. Mnogo večji obseg zavzemajo dolomiti in ponekod 
nad njimi ležeči apnenci zgornjega dela triade. Ta dolomit imenujemo 
tudi glavni dolomit, apnenec pa dachsteinski apnenec. 

Glavni dolomit gradi predvsem severni del Trnovskega gozda od 
Črnega vrha prek strmih ostenij iznad Belce in Tribuše. Ločeno od 
tega strnjenega kompleksa se pojavlja glavni dolomit južno od Pred-
meje in sestavlja večji del vzhodnega strmega pobočja Čavna. 

Starost glavnega dolomita je dokazana s fosilnimi ostanki. Y dolo-
mitu in apnencu, ki leži nad njim, se dobe na več mestih značilni 
večji in manjši ostanki školjk megalodontov in polžev. Posebno 
pogostni so megalodonti ob cesti med Smrekovo drago in Nemškarco, 
nadalje v dolini Belce ter ob cesti Predmeja — Ajdovščina. Veliki 
srčasti preseki megalodontov so v Smrekovi dragi po atmosferilijah 
lepo izpreparirani na površini apnenca. V Smrekovi dragi omenja že 
K o s s m a t (1905 : 30) megalodonte vrste Megalodus cf. iofanae Hoernee. 
poleg te vrste se dobe še Megalodus triqueter Wulf, in druge ter polži 
vrste Worthenia solitaria Ben. Najštevilnejši fosilni ostanki so v zgornjih 
skladih dolomita in apnenca, ki meje na jurske plasti. 

Zgornjetriadni dolomit in apnenec sta večinoma skladovita. Dolomit 
je običajno svetlo do temno sive barve z značilno os tro rob o krojitvijo. 
Večkrat opazimo pri dolomitu pasovitost. Kamenino sestavljajo nekaj 
milimetrov široki temnejši in svetlejši pasovi. Zaradi tektonskih pro-
cesov je dolomit ob prelomnih linijah močno zdrobljen in ga marsikje 
na takih mestih kopljejo za posipanje cest in kot gradbeni material. 
Močno zdrobljen dolomit je v dolini Belce in na vzhodnem pobočju 
Čavna, kar lepo vidimo ob cesti Ajdovščina—Predmeja. Celokupna 
debelina glavnega dolomita in apnenca znaša približno nekaj nad 
1000 m. 

Jura 

V Trnovskem gozdu so zastopani vsi stratigrafski členi jurske 
dobe od liaisa prek doggerja do zgornjega malma. Jurski skladi tvorijo 
glavno kameninsko osnovo celotnega kompleksa. Običajno si slede 
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od severa proti jugozahodu vedno mlajši skladi. Spodnje in srednjejuroke 
plasti so litološko in po fosilnih ostankih slične enako starini plastem 
na sosednjem Nanotsu, Hrušici in Logaški planoti, od koder se širijo 
preko Krima in Mokrca na Dolenjsko. Precejšnje pa so razlike v zgornje-
jurskih skladih, ki so v Trnovskem gozdu in zgoraj omenjenih območ-
jih. Razlika med različnimi razvoji zgornjejurskih skladov se začenja 
postopoma pojavljati v vzhodnem delu Trnovskega gozda, in sicer 
vzhodno od Cola. 

Spodnja jura — lias 

Običajno delimo spodnjo juro v spodnji, srednji in zgornji lias. 
S fosilnimi ostanki je moč dokazati v Trnovskem gozdu z gotovostjo 
srednji lias in deloma zgornji. Spodnji lias je dokazan le na podlagi 
lege plasti. 

Srednjeliadne plasti so zelo bogate fosilnih ostankov. Najznačilnejši 
fosil teh plasti je školjka Lithiotis problematica Giimb. in še druge 
neobdelane vrste litiotid. Horizont z litiotidami se v horizontali ne 
izklinjuje. Litiotide so zdaj prvič odkrite v Trnovskem gozdu in se 
dajo na nekaterih mestih cele lupine izluščiti iz kamenine. Poleg litiotid 
se dobe še megalodonti vrste Megalodus pumilus Ben., ki jo omenja že 
S t u r (1858: 30). Ta vrsta se običajno javlja izpod litiotidnega hori-
zonta. Stalni spremljevalec litiotid so še makroforaminifere: OrbUopsella 
praecursor Giimb., ki na tem območju doslej še ni bila znana. Y zgornjem 
delu liadnih in v spodnjem delu doggerskih plasti dobimo na več mestih 
horizont z brahiopodi, katere omenja že K o s s m a t (1905: 32, 33), in 
sicer: Rhynchonella clesiana Lepsius, R. cf. brentonica Oppel, R. xime-
nesi di Stefano, R. vigilii Vacek, Terebratula lossii Lepsius, T. carinata 
var. blakei Davidson. Brahiopodi predstavljajo ponekod prav kameno-
tvoren horizont, debel do 1 m. Posebno lepe brahiopode dobimo na južnem 
pobočju Čavna in na Kolku vzhodno od Otlice. 

Liadne sklade predstavljajo v spodnjem delu beli, gosti sklado-
viti apnenci in zrnati dolomiti, ki tvorijo prehod zgornje triade v juro. 
Navzgor slede sivorjavi oolitni apnenci srednje in zgornje liade. 
Oolitni apnenci bočno prehajajo ponekod v zrnate, neskladovite 
dolomite, ki segajo tudi v dogger. Ti dolomiti imajo svojstven način 
preperevanja in tvorijo značilno pokrajinsko oblikovanost. Mnogo 
dolomita je zahodno od Cola, kjer gradi v glavnem delu masiv 
Kolka in Sinjega vrha, ter na območju Kuclja zahodno od Čavna. 

Zgiornji lias — dogger 

Zaradi pomanjkanja fosilnih ostankov ni moči ločiti zgornjega 
liasa od doggerja. Y apnencih, ki leže nad s fosili dokazanimi srednje-
liadnimi skladi, so najdeni številni zgoraj imenovani brahiopodi, ki bi 
lahko pripadali zgornji liadi. Nad apnenci z brahiopodi leže litološko 
enako razviti sivi in rjavi oolitni apnenci brez fosilnih ostankov. Po 
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tem, da imamo s fosili določen srednji lias in malm, lahko upravičeno 
siklepamo, da pripadajo vmesne plasti zgornjemu liasu in doggerju. Tudi 
doggerski oolitni apnenci prehajajo ponekod v zrnat siv, neskladovit 
dolomit, ki lahko obisega celoten kompleks skladov do malma. Severo-
vzhodno od Cola nastopajo skladi, ki vsebujejo velike oolite s premerom 
do 15 mm. Vezivo med koncentrično grajenimi apnenimi ooliti tvori bel, 
drobno zrnat dolomit. V zahodnem delu Trnovskega gozda je na meji 
z malmskimi in hidrozojskimi apnenci rjavo siv apnenec s plastmi in 
gomolji roženca. 

Zgornja jura — malm 

Zgornjejurski sedimenti zavzemajo veliko površino v zahodnem 
delu Trnovskega gozda, pojavljajo se še ob »strmem robu med Colom in 
Predmejo ter vzhodno od Cola. 

V razvoju zgornjejurskih skladov v Trnovskem gozdu se javl jajo 
precejšnje razlike. Te razlike so postopnega značaja in se začenjajo 
javljati vzhodno od Cola. Vzhodno od Cola so malmski skladi podobno 
razviti kot na sosednji, vzhodno ležeči Hrušici in Nanosu. V tem delu 
leži nad sivim doggerskim oolitnim apnencem temneje siv apnenec z 
ostanki hidrozojev in nerinej. V spodnjem delu tega horizonta se dobi 
značilni hidrozoj Cladocoropsis mirabilis Felix. Nad apnenci s hidrozoji 
sledi horizont, v katerem se menjavajo plasti belega, zrnatega dolomita 
in apnenca. V zbruskih apnenca se dobe lepo ohranjene alge Clypeina 
jurassica Favre, tintinine in milolide. Posebno številne alge se dobe 
v apnencu ob cesti Col — Vodice. Ti skladi so na K o s s m a t o v i geo-
loški karti (1905) označeni kot liadni bazalni apnenec. 

Proti zahodu prehajajo zgoraj opisani malmski skladi v bele, zrnate 
dolomite in ti na območju Cola v bele, grebenske apnence, ki predstav-
ljajo najbolj razširjen horizont zgornjejurskih skladov na obravnavanem 
območju. Te apnence grade večinoma same korale in hetetide. V koral-
nih apnencih je južno od Otlice izoblikovano znano okno, po katerem 
je sama vas dobila svoje ime. V zbruskih apnenca, ki vsebuje korale in 
hidrozoje, so najdene tudi alge Cly peina jurrassica Favre. Severovzhodno 
od Trnovega apnenci s koralami in hidrozoji postopoma bočno preidejo 
v apnence, ki jih grade velike kolonije hidrozoja Sphaeractinia dicer a-
tina Steinmann. Apnenci s sferaktinijami predstavljajo torej ekvivalent 
apnencev z drugimi vrstami hidrozojev in koralami. 

Najvišji del zgornje jure predstavljajo rjavo sivi, deloma oolitni 
apnenci iz malimi nerinejami. Tudi ti apnenci vsebujejo alge Cly peina 
jurassica Favre, na meji s spodnjo kredo pa poleg teh tudi velike tin-
tinine, ki so že značilno kredne. 

Kreda 

Kredni sedimenti se pojavljajo v jugovzhodnem in skrajnem zahod-
nem delu Trnovskega gozda. Deloma se litološko in po fosilnih ostankih 
razlikujejo ti skladi med seboj. 
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Spodnjo kredo predstavljajo v vzhodnem delu Trnovskega gozda 
temno sivi, bituminozni apnenci s fosili Requienia cf. ammonia Goldf. 
in Orbitolina sp. Y zahodnem delu Trnovskega gozda pa se začenja 
spodnja kreda s temnimi, bituminoznimi apnenimi skrilavci, ki vsebu-
jejo plasti roženca. Nekoč so te apnence imenovali »trnovski ploščati 
apnenci«. Nad apnenimi skrilavci sledi navzgor bel, skladovit apnenec 
z rekvienijami in orbitolinami. 

V vzhodnem in zahodnem delu Trnovskega gozda slede nad rek-
vienijskimi spodnjekrednimi apnenci zgornjekredni apnenci, ki vsebu-
jejo na vzhodnem delu foeile Chondrodonta joannae Choff. in Neithea 
sp., na zahodnem delu pa samo Neithea Sp. Nad temi apnenci leže beli 
zrnati apnenci z bogato kaprinidno favno rodov Caprina sp., Neocaprina 
sp., Caprinula sp., Plagioptychus sp. Najdena favna kaže, da pripadajo 
ti apnenci prehodni stopnji cenoman — turon. Ponekod leže nad k ap-
riti idnim i apnenci še rudistni apnenci s številnimi odlomki velikih 
radiolitov, ki pripadajo že turonu. 

Na območju Trnovskega gozda je bila zdaj prvič odkrita scaglia, 
ki v spodnjem delu pripada kredi, v zgornjem pa tvori prehod med 
krednimi in paleocenskimi plastmi. Scaglia je zastopana z rdečimi in 
sivimi laporji in lapornatimi apnenci, ki se menjavajo med seboj. Y 
spodnjem delu rdeče in sive scaglie je določila L. Š r i b a r j e v a na-
slednjo mikrofavno: Globotruncana lapparenti tricarinata (Quereau), 
Globotruncana cf. calcarata Cushman, Globotruncana stilarti (de Lap-
parent) in Giimbelina sp. 

Paleocen in eocen 

Rdeča in siva scaglia zvezno prehaja navzgor v plasti, ki ne vse-
bujejo več globotruncan, temveč rugoglobigerine in globorotalije, ki 
pripadajo že prehodni stopnji zgornje krede v paleocen. Na območju 
Trnovskega gozda imamo torej vsaj ponekod spodnji paleocen razvit v 
obliki scaglie. V južnem delu Vipavske doline pa predstavljajo 
paleocen nekoč imenovane liburnijske plasti v obliki apnencev. Tam, 
kjer prehaja scaglia v fliš, ne moremo izključiti možnosti, da se je na 
severnem robu goriško-vipavske flišne kadunje odlagal namesto alve-
olinsko-numulitnih apnencev samo fliš in predstavlja ta ekvivalent 
apnencem na južnem robu kadunje. V prid tej domnevi najdemo slične 
razmere v Goriških Brdih. 

Eocen je zastopan na območju Trnovskega gozda s flišnimi sedi-
menti. Menjavajo se plasti laporja in peščenjaka. Ponekod, posebno še 
na bazi fliša, najdemo apnene breče. Apneni kosi v brečah so večinoma 
iz krednih rudistnih apnencev. Pri Ravnici v zahodnem delu Trnovskega 
gozda leži eocenski fliš transgresivno na kaprinidnih zgornjekrednih 
apnencih. Y tem delu torej nimamo zveznega profila od zgornje krede 
prek paleocena v eocenske flišne plasti. Vmesne plasti med kapridnimi 
apnenci in eocenskim flišem so bile po eroziji odstranjene. 

127 



Stanko Buser 

Kvartar 

Ogromne količine grušča in pobočne breče, ki ležijo na vsem južnem 
strmem pobočju Trnovskega gozda, pripadajo pleistocemi in deloma 
holocenu. Grušč sega ponekod še daleč na severne, gričevnate predele 
Vipavske doline. Posebno na nekaterih mestih, kjer se je na strmem 
robu izvršil skalni podor, sega navaljeno skalovje daleč v dolino. Grušč 
se je začel že deloma sprijemati v brečo. 

A. M e l i k (1959: 17-20) poroča o morenskem materialu na sever-
nem območju Goljakov. Drobir, ki leži na severnem pobočju Smrekove 
drage, meni omenjeni avtor, je prinesel ledenik z območja Malega Go-
ljaka. Dejstvo pa je, da sestavlja omenjeni drobir le zgornjetriadni 
apnenec, ki vsebuje megalodonte. Ta apnenec tvori danes južno pobočje 
Smrekove drage. Skupino Goljakov pa sestavlja spodnje in srednje-
liadni apnenc, ki je drugačne podobe in sestava od onega v omenjeni 
moreni. Možnost transporta z območja Goljakov torej skoraj odpade. 
Globoka kotanja Smrekove drage je bila v času poledenitve v ledeni 
dobi prav gotovo povsem zadelana s snegom in ledom ter se je material 
z njenega strmega južnega pobočja valil prek snega in ledu na njeno 
severno stran. Po izginitvi snega in ledu pa je ostal ta material nakopi-
čen na severnem pobočju, kjer ga opazimo še danes. Možnosti polede-
nitev v Trnovskem gozdu verjetno ne moremo zanikati, vendar moramo 
biti oprezni pri določanju, od kod je bil prinesen morenski drobir, ki 
ga ponekod opazimo še danes. 

Omeniti je treba še plasti ilovice, ki vsebuje velike količine roženca 
in na debelo pokriva ravničasto dno Male in Velike Lažne ter Gospo-
dove senožeti. Ilovica predstavlja preperino apnencev, ki vsebujejo 
mnogo rožencev in leže na meji med dogger jem ter malmom. Čeprav 
je debelina tega apnenca majhna, se je v preperini nakopičilo precej 
kremenaste komponente. Kremenčeva komponenta daje prsti precej 
kisel značaj, čeprav tvori podlago apnenec. Zanimivo bi bilo dognati, 
v kakšni meri se ta kisli karakter prsti odraža na rastju in v kakšnem 
odnosu je proti tistemu rastju, ki raste na bazični podlagi apnencev, ki 
ne vsebujejo rožencev. 

TEKTONIKA 

V tektonskem oziru tvori Trnovski gozd samostojno tektonsko enoto 
drugega reda, ki pripada Visokemu krasu, tektonski enoti prvega reda. 
W i n k 1 e r (1923) meni, da predstavlja Trnovski gozd južnoalpski tek-
tonski element. Po njegovem mnenju so predstavljale Posavske gube in 
Trnovski gozd enoten kompleks, ki je bil razkosan v poznejših tekton-
skih fazah. Danes potekajo plasti in glavne prelomne linije v tipični 
dinarski smeri. P o W i n k l e r j e v e m mnenju (1923) so bile plasti v ta 
položaj zasukane iz prvotne alpske smeri zaradi bočnih pritiskov. Zasuk 
plasti iz alpske v dinarsko smer naj bi se izvršil v posteocenu ali v 
eocenu. K os s m a t (1906) pa je prištel Trnovski gozd zaradi dinarsko 
usmerjenih tektonskih elementov k dinarskemu sistemu. Tudi novejše 
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Geološke razmere na Trnovskem gozdu 

raziskave kažejo na to, da pripada Trnovski gozd dinarskemu in ne 
alpskemu sistemu. 

Trnovski gozd je ločen od vzhodno ležeče Hrušice po ozkem pasu 
fliša, ki se zajeda iz Vipavske doline po dolini Bele prek Cola in Podkraja 
proti Črnemu vrhu in Idriji. Prav ob tem ozkem flišnem pasu poteka 
tudi jugovzhodna in vzhodna meja Trnovskega gozda v geološkem 
smislu. Y geomorfološko-geografskem smislu pa poteka meja nekaj za-
hodneje od geološke (M e 1 i k I960: 486). 

Apnena in dolomitna gmota Trnovskega gozda je na južni in vzhod-
ni strani narinjena na flišne plasti goriško-vipavske kadunje. Žal nam 
stik med apnenim in dolomitnim robom s flišnimi plastmi večinoma 
prekrivata grušč in pobočna breča, vendar nam je le na nekaterih mestih 
uspelo najti nepokrito stično ploskev. Lepo se vidi nariv zgornjekred-
nega apnenca na fliš pri Colu. Važen je kontakt južno od Predmeje, 
kjer je erozija daleč v notranjost odstranila narivni pokrov apnenca in 
triadnega dolomita. Ob cesti Predmeja — Ajdovščina dobimo celo vgne-
ten fliš med plasti zgornjetriadnega dolomita. Pri Slokarjih so še zdaj 
ohranjene luske glavnega dolomita v eocenskem flišu. Po narivni zajedi 
v tem predelu in teh luskah dolomita na flišu lahko sklepamo, da je 
tukaj dolžina nariva znašala vsaj 3 km. Narivna ploskev pa je prav 
gotovo še mnogo daljša in se flišne plasti še precej globlje nadaljujejo 
pod apneno-d ol omitno gmoto Trnovskega gozda. 

Znameniti nariv Trnovskega gozda na flišne plasti Vipavske doline 
se je izvršil šele po odložitvi eocenskega fliša. Pri namvanju so se flišne 
plasti močno nagubale in zgnetle. Okorele in trde plasti apnencev ter 
dolomitov pa so se zaradi pritiskov prelamljale in deloma narivale 
druga prek druge. Pri tem so nastali daljši in krajši prelomi, ki jih 
spremljajo široke cone zdrobljenega apnenca in dolomita. 

Eden najdaljših prelomov se vleče od Cerkniškega jezera prek 
Predjame skozi dolino Bele južno od Podkraja in se nadaljuje skozi 
flišne plasti ob južnem robu Trnovskega gozda mimo Predmeje in na-
prej proti Lokvam in Čepovanu. Pri Pred mej i je ob tem prelomu nari-
njen zgornjejurski koralni in hidrozojski apnenec na zgornjetriadni do-
lomit. Ta prelom je v večjem merilu označen kot predjamski prelom. 

Važnejši prelom poteka od Cola proti severozahodu mimo Kolka 
in se južno od Otlice sreča z zgoraj omenjenim predjamskim prelomom. 
Ob tem prelomu je izoblikovana značilna suha dolina med Predmejo in 
Colom. 

Severno od Cola poteka važen prelom, ob katerem so se na južni 
strani prevrnile plasti. Tako imamo v tem delu zelo lep primer prevr-
njenih plasti. Plasti vpadajo proti severu in starejši skladi leže na 
mlajših. 

Poleg omenjenih večjih prelomnih linij imamo še na vsem območju 
Trnovskega gozda nešteto manjših prelomnic, ob katerih so se premikali 
in zdrobili mezozojski apnenci in dolomiti. Marsikateri morfološki pojav 
je v tem delu posledica prav petrografskega značaja kamenine in tek-
tonskih elementov. Mnogi večji kraški izviri na južnem obrobju so ve-
zani na stik propustnih apnencev in za vodo nepropustnih flišnih ka-
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menin ter tektonskih linij. Najlepši primer nam nudi za to izvir Hublja. 
Tudi veliko naravno okno južno od Otlice je pogojeno s tektonsko raz-
poko. Skozi to razpoko je začela uhajati voda in izdolbla v apnencu lep 
primer naravnega okna. Prav tako je vhod pri znani ledeni jami Veliki 
Ledenici v zvezi z lepo "vidno tektonsko razpoko. Prav gotovo se tekton-
ske sile v Trnovskem gozdu še danes niso umirile in tektonski pro-
cesi vkljub našim očem kot nezanesljivemu merilcu geološkega časa 
trajajo še v geološki sedanjosti. 

GEOLOGISCHE VERHÄLTINISSE IM TRNOVSKI GOZD 

S t a n k o B u s e r 

Trnovski gozd ist überwiegend durch mesozoische Kalke und Dolomite 
vertreten. Altere tertiäre Sedimente treten hauptsächlich im südlichen Rand-
gebirge und im westlichen Teil auf. Der Kalkschotter und die Abhangsbreccie, 
welche die südlichen, kluftigen Abhänge bedecken, gehören dem Pleistozän 
und teilweise dem Holozän an. 

Die ältesten sind die Oberer Trias-Raibl Schichten, welche sich nur im 
nördlichen Teile des behandelten Gebietes entwickelt haben. Einen grösseren 
Umfang nimmt über diesen Schichten Regender Oberer-Trias Hauptdolomit 
ein. welcher stellenweise in seinem oberen Teil an der Grenze mit Jura in 
Kalk übergeht, Im Hauptdolomit und Kalk befinden sich zahlreiche fossile 
Reste von Megalodonten Megalodua cf. tofanae Hoernes und Megalodus 
triqueter Wulf, und Schnecken der Art Worthenia solitaria Benn. Der Dolo-
mit und der Kalk dickschichting. Charakteristisch ist die schmale Streifigkeit 
im Dolomit. Die gesamte Dicke des Dolomites und des Kalkes beträgt 
ungefähr i000 m. 

Die Juraschichten sind in diesem Gebiete mit Lias, Dogger und Malm 
in ihrer eigentümlichen Karstentwicklung. Die unteren und die mittleren 
Juraschichten sind lithologisch und den fossilen Resten nach, den gleich-
altrigen Schichten, welche noch östlich vom Trnovski gozd, auf Hrušica und 
Nanos auftreten, ähnlich. Bedeutend sind aber die Unterschiede in den 
Oberen-Trias-Schichten. Dieser Unterschied ist stufenartig und beginnt im 
östlichen Teil des Trnovski gozd sich bemerkbar machen. Im oberen Teile 
geht der Oberer-Triasdolomit stufenweise in Liaskalke und Dolomite über. 
Dia Kalke und Dolomite sind schichtig. Die Liasdolomite sind im Gegensatz 
zu den Triasdolomiten mehr grobkörnig und teilweise bituminös. Für die 
Lias-und Doggerkalke ist bezeichnend, dass sie oolith sind. Besonders fossilreich 
sind die Mittlerer-Lias-Schichten. Das meist charakteristische Fossil in diesen 
Schichten ist die Muschel Lithiofis problematica Gümb. und noch andere 
Arten von noch nicht behandelten Lithiotiden. Der Horizont mit Lithiotiden 
ist ständig und keilt sich in der Horizontale nicht aus. Die ständige Begleiter der 
Lithiotden sind noch die Foraminiferen Orbitopsella praecursor Gümb. Die 
Lithiotiden und die Orbitopsellen sind jetzt zum ersten mal in dem 
Trnovski gozd entdeckt worden. Die Grenze zwischen dem Oberen-T.ias 
und Dogger kann wegen Mangels der fossilen Reste nicht gezogen werden. 
Der Obere-Lias und Dogger sind durch bräunliche und graue Oolithe-
Kalke, welche stellenweise an Seiten in körnige, ungeschichtete Dolomite 
übergehen, vertreten. In den oolithen Kalken sind zahlreiche, gut erhaltene 
Brachiopoden mit den Genera Rhynchonella und Terebratula zu finden. Der 
Obere-Jura ist in der Form von weissen Riffkalken entwickelt. Die 
Kalke werden überwiegend nur von Korallen und Hydrozoen gebildet. Das 
besonders charakteristische Hödrozoon Sphaeractinia diceratina Steinmann bildet 
dicke Kalkschichten nordöstlich von Trnovo. In den Riffkalken kann man auch 
die Algen Clypcina jurassica Favre und in dem unter ihr liegenden Horizont mit 
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dem Hydrozoon Cladocoropsis mirabilis Felix, welche jetzt zum erstenmal in dem 
Trnovski gozd gefunden sind, treffen. Jedoch sind diese zwei Fossile charak-
teristich für die Entwicklung des Oberen-J ura für das Gebiet östlich von 
Trnovski gozd. Den obersten Teil des Oberen-J ura stellen die schichtigen Kalke 
mit Genus Nerinea sp. dar. 

Die Untere Kreide ist im östlichen Teile des Trnovski gozd vor allem 
durch die dunkelgraue bituminöse Kalke, im westlichen Teil aber durch 
weisse Kalke, welche stellenweise durch dunkle, bituminöse Kalke — einst 
Trnovo-Kalke genannt, ersetzt sind. Die Kalke enthalten die Fossilien 
Requienja cf. ammonia Goldf. und Orbitolina sp. Auf den Unteren-Kreidekalken 
liegen die Oberen Kreideschichten, welche in dem unteren Teil die Fossilien 
Neithea sp. und die Capriniden der Genera Caprina sp., Plagioptychus sp., 
Caprinula sp. aufweisen. Der oberste Teil der Kreide ist durch die Schichten 
der Scaglia, in welchen hat man jetzt zum erstenmal im Trnovski gozd die 
Globotruneanen gefunden und zwar die Globotruncana lapparenti lapparenti 
Brotzen, Globotruncana tricarinata (Quereau). 

Die rote Scaglia geht verbindend aufwärts in die Schichten über, welche 
keine Globotruncane mehr sondern Rugoglobigerinen und Globorotalien auf-
weisen und bereits der übergehenden Stufe der Kreide in Paläozen, gehören. 
Eozäner Flysch ist im westlichen Teil des Trnovski gozd transgressiv auf 
Kreideschichten abgelagert. 

Ungeheure Mengen von Schotter und Abhangsbreccie am südlichen 
Rand des behandelten Gebietes gehören dem Pleistozän und teils dem Holozän 
an. Was das Material anbelangt, welches in Smrekova draga und bei Poslušaji 
aufgestappelt liegt, glauben einige Wissenschaftler, dass es der Gletscher-
Moräne gehört, doch haben wir bis jetzt zu wenig tüchtige Gründe. 

fn tektonischer Hinsicht stellt der Trnovski gozd eine selbstständige 
tektonische Einheit zweiten Ranges, welche dem Hohen Karst, der tektonischen 
Einheit ersten Ranges gehört. Im ganzen südlichen Bereich ist das gesamte 
Massiv auf den Eozän-Flysch des Vipava-Tales abgeschoben. Die Grenze 
zwischen den beiden tektonischen Einheiten des Trnovski gozd und Hrušica, 
welche östlich liegt, verläuft der schmale Zone des Flysches entlang, das vom 
Vipava-Tal über Col gegen Črni vrh und Idrija zieht. Die Überschiebung des 
Trnovski gozd hat erst nach der Ablagerung des Eozän-Flysches stattgefunden, 
Bei der Überschiebung ist zum Umsturz der mesozoischen Schichten im Bereich 
von Col gekomnen. Die Schichten und die Haupt-Bruchlinien folgen der 
typischen Dinara-Richtung, in welcher auch der Haupt-Überschiebungsgrat 
verläuft. 
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SI. 1. Nariv zgornje-
jamskih krednih 

apnencev (ZJ) 
na zgornjetriadni 

dolomit (TD) 
na južnem robu 

Trnovskega go,zda 
pri Predjami. 
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SI. 2: Plasti roženca v apnencu, ki leži med doggerskimi in malmskimi skladi. 
Apnene plasti so bol j izlužene od roženčevih. 

SI. 3. Luskasto vgneten eocenski fliš (EF) med plastmi zgornjetriadnega dolo-
mita (TD) ob cesti Predmeja—Ajdovščina. 
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SI. 4. Naravno okno v «gornjejurskih 
koralnih apnencih na južnem robu 
Trnovskega gozda pri Otlici. 
Vzdolž okna se vidi tektonska 
razpoka, ki j e dala osnovo 
za nastanek okna. 

SI. 5. Krševite škraplje v zgornje-
krednem apnencu pri Ravnici 
•zahodno od Trnovega. 
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SI. 6. Globoki žlebiči v jurskem apnencu ob cesti Otlica—P red m e ja. 
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