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STRUKTURNA ZGRADBA OBMOČJA MED DINARIDI IN ISTRSKIM
POLOTOKOM: VPLIV TEKTONIKE PLOŠČ NA GRADNJE VELIKIH
INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV (PRIMER 2. TIRA DIVAČA – KOPER)
POVZETEK: Območje med Dinaridi in Istrskim polotokom predstavlja tektonski stik med Jadransko
mikroploščo in Dinaridi. Zunanjedinarski narivni pas se je konec eocena narinil na Jadransko
mikroploščo. Nastal je Zunanjedinarski naluskani pas z Narivnim čelom Zunanjih Dinaridov. V
miocenu je prišlo do segmentacije Jadranske mikroplošče in njenega rotiranja v nasprotni smeri
urinega kazalca. Ker leži Istra v vogalu rotirajočega padskega segmenta, se je le ta pričela
asimetrično podrivati pod Dinaride. Nastala je Istrsko – Furlanska podrivna cona z narivi t.i.
Kraškega roba, ki predstavlja razgibano, strukturno pogojeno bariero, katero prečkajo prometnice,
med drugim tudi predvideni 2. tir Divača – Koper. Tektonostratigrafski razvoj tega območja je
pogojen s karbonatno sedimentacijo na Jadransko – Dinarski karbonatni platformi od poznega
triasa naprej in z degradacijo karbonatne platforme ter pričetkom odlaganja klastičnih flišnih plasti
pred napredujočim Dinarskim kolizijskim narivnem sistemom v predgorskem fleksurnem bazenu.
Dinarsko usmerjeni narivi z različnim položajem meje med karbonati in flišem v posameznih
narivnih enotah predstavljajo torej dominantno strukturo, ki pogujejo gradnjo infrastrukturnih
objektov.

TECTONICS OF THE REGION BETWEEN DINARIDES AND ISTRIA:
INFLUENCE OF PLATE TECTONICS ON THE INFRASTRUCTURE
CONSTRUCTION (2. RAILWAY TRACK DIVAČA – KOPER)
ABSTRACT: Dinarides and Istria Peninsula area represent tectonic contact between Adria
Microplate and Dinarides. External Dinaric thrust belt overthrusted Adria Microplate at the end of
Eocene and External Dinaric Imbricate belt came into being. In the Miocene, Adria Microplate
experienced segmentation and beginning of rotation in the counter-clockwise sense and
underthrusting beneath Dinarides. Underthrusting was asymmetrical, because Istria is positioned in
the corner part of the rotated Padan segment of the Adria Microplate. The result is formation of the
Istria – Friuli Underthrust Zone with thrusts of the so-called Karst Edge, which is structurally
controlled morphologic barrier, representing obstacle for infrastructure objects construction, also for
the future 2nd railway track Divača – Koper. Tectonostratigraphic evolution of this area is result of
the carbonate sedimentation on the Adriatic – Dinaric Carbonate Platform from Late Triassic
onwards and with degradation of the carbonate platform and beginning of the clastic flysh
deposition in front of the advancing Dinaric collision thrust system in the foreland flexure basin.
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Dinaric (NW-SE) directed thrusts with different position of the litological boundary between
carbonates and flysch in different thrust units therefore represent dominant morphologic structure,
which influence upon construction of the infrastructure objects.

UVOD
Morda se sliši nenavadno, da tektonika plošč vpliva na pogoje gradnje velikih infrastrukturnih
objektov. Vendarle, če hočemo razumeti geološko zgradbo nekega območja, preko katerega
načrtujemo nek objekt, prometnico itd…, ni dovolj, da vemo, da so tam neke kamnine, katerim na
podlagi raziskav določimo prostorsko lego, medsebojne odnose in njihove geotehnične ter
geomehanske lastnosti. Predvsem je pomembno, zakaj so tam take kamnine, zakaj imajo tako
prostorsko lego in zakaj imajo take geotehnične in geomehanske lastnosti. Še več, s poglobljenim
poznavanjem t.i. bazične geologije lahko precej natančneje predvidevamo, prognoziramo in
interpretiramo strukturno-geološko zgradbo, razširjenost posameznih litoloških členov in njihove
bočne spremembe. Posledično lahko bolj smiselno in racionalno predvidevamo potrebne raziskave
(število, položaj vrtin), kar ima seveda velik vpliv na racionalizacijo in optimizacijo stroškov.
Mejno območje (tektonski stik) med Dinaridi in Jadransko mikroploščo (Adria) prečkajo obstoječe in
predvidene prometnice. Glavne obstoječe prometnice so regionalna cesta in avtocesta Kozina –
Koper in železnica Divača – Koper, nova predvidena povezava pa je 2. tir Divača – Koper, ki bo
potekal predvsem po predorih in bo praktično v celoti prečkal ta pomembni tektonski stik.

Slika 1. Tektonske plošče Mediteranskega območja. Razlaga v tekstu. Adria RP: Eulerjev pol
rotacije Jadranske mikroplošče. Povzeto po www 1.
Kolizija med Evrazijo in Afriško/Nubijsko ploščo in premikanje manjših blokov, ujetih v širšo mejno
cono pogojuje neogensko evolucijo Mediteranskega območja (Sl. 1). Nastanek Alp, Dinaridov,
Panonskega bazena in Karpatskega loka je povezana z alpsko orogenezo, ki se je pričela v pozni
kredi (Grenerczy in Kenyeres, 2006). Konvergenca med dvema glavnima tektonskima ploščama in
tudi premikanje Jadranske mikroplošče v centralnem delu mejnega območja med ploščama se je
spreminjalo skozi čas, tako v hitrosti, kot tudi v smeri. V recentnem napetostnem tektonskem
režimu predstavlja premikanje Jadranske mikroplošče primaren mehanizem. Geodetski podatki
kažejo, da Jadranska mikroplošča še vedno konvergira v procesu kolizije z Vzhodnimi Alpami in
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Dinaridi. Iztiska zahodni del Alpsko – severne Panonske enote in stiska celoten zahodni in južni rob
Panonskega bazena do Alp in Dinaridov. Istočasno rotira v protiurni smeri (Weber et al., 2010).
Čeprav obstaja veliko raziskav, pa je veliko vprašanj glede dinamike premikanja še vedno
nerešenih ali le slabo razumljenih.
Istra predstavlja eno od redkih območij, kjer Jadranska plošča ni pokrita z morjem ali kvartarnimi
sedimenti in predstavlja naravni laboratorij za preučevanje narivnih struktur v celotnem njihovem
prečnem preseku (kot tudi vzdolž njihove slemenitosti). V veliki meri se je tektonska zgradba tega
območja preučila med gradnjo avtoceste Kozina – Koper (Placer, 2002, Placer et al., 2004, Placer,
2005, 2007, 2008, 2009, Placer et al. 2010), izvajal pa se je tudi študij GPS (Weber et al., 2010) in
nivelmanskih meritev (Rižnar et al., 2007).
JADRANSKA MIKROPLOŠČA IN NJEN STIK Z DINARIDI
Mediteranska regija predstavlja kompleksno sestavljanko iz kolizijskih gorskih verig (Alpe, Dinaridi),
starih nesubduciranih ostankov Tetidine oceanske litosfere (Ionsko morje), mladih oceanskih riftnih
bazenov (Tirensko morje), aktivnih (Kalabrijski lok) in abortiranih subdukcijskih con, akrecijskih
prizm (Apenini) in mikroplošč (Weber et al., 2010) (Sl.1). McKenzie (1972) je prvi definiral
Jadransko mikroploščo, ki se premika neodvisno od Afriške/Nubijske plošče in Evroazije. Analiziral
je vektorje premikov pri potresih na obrobju sicer aseizmične Jadranske mikroplošče in ugotovil NE
– SW usmerjeno ekstenzijo v Apeninih, N – S usmerjeno krčenje v severni Italiji in NE – SW
krčenje na Hrvaškem in v Albaniji. iz tega je sklepal na protiurno rotacijo plošče vzdolž pola,
lociranega nekje v NW Italiji. Podobno smer rotacije so s pomočjo GPS meritev ugotovili mnogi
raziskovalci (npr. Weber et al., 2010) (Sl. 2).

Slika 2. GPS vektorji in hitrosti (črne puščice), izračunani vektorji premikov pri potresih (modre
puščice) in smer rotacije Jadranske mikroplošče relativno glede na stabilno Evroazijo (povzeto po
Weber et al., 2010).
V končni fazi krovnega narivanja je iz dinarskega segmenta Jadransko – Dinarske karbonatne
platforme konec eocena nastal Zunanjedinarski narivni pas, ki se je narinil na jadranski segment
Jadransko – Dinarske karbonatne platforme. Nastal je Zunanjedinarski naluskani pas, katerega
čelo predstavlja narivno čelo Zunanjih Dinaridov, ki se vleče vzdolž celotne Jadranske obale proti
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SE (Placer et al., 2010). V miocenu ali nekoliko pozneje je prišlo do segmentacije Jadranske
mikroplošče, ki je ob Kvarnerskem prelomu razpadla na padski in jadranski segment. Pri rotaciji
padskega segmenta v nasprotni smeri urinega kazalca, se je njen vogalni del, kjer leži Istra,
zasukal in podrinil proti severovzhodu pod Zunanje Dinaride. Nastala je podrivna cona z narivi,
preko katerih poteka avtocesta Kozina – Koper, kot tudi predvideni 2. tir Divača – Koper (Sl. 3, 4).
Pri podrivanju in potiskanju Istre proti severovzhodu se je usločil tudi Raški prelom, kakor tudi
struktura Čičarije, kar je lepo vidno na digitalnem modelu višin. Poleg tega se je usločil tudi čelni
nariv Zunanjedinarskega narivnega pasu, zaradi česar je postalo zmikanje ob teh ploskvah
oteženo. Deformacija se zato prenaša vzdolž seizmično aktivnega pasu med Kvarnerskim zalivom
proti Ravenskemu prelomu (Placer et al., 2010).

Slika 3. Tektonska skica podrivnega pasu z vrisanim potekom trase tira Divača – Koper. i. Skrajni
severni del trase pri Divači je izven skice. Dopolnjeno po Placerju (2007).

Slika 4. Geološki prerez podrivnega pasu vzdolž avtoceste od predora Kastelec do Kopra.
Prirejeno po Placerju (2007). Trasa drugega tira od Črnega Kala do Kopra seka narivne strukture
od Črnokalskega narivnega preloma do Sočerske narivne cone (pod aluvialnimi naplavinami
Rižane), razen Kubejske narivne cone, ki se naslanja na Hrastoveljsko narivno cono vzhodno od
predvidene trase drugega tira (glej Sliko 3). Legenda na sliki 3.
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Opis k slikam 3 in 4: 1. Fliš (F/E) – Eocen; 2. Kamnine Jadransko – Dinarske karbonatne platforme
od zg. krede do Alveolinsko-numulitnega apnenca (ANA/E) – Eocen; 3. Prelom; 4. Reverzni
prelom: T – Trmunski reverzni prelom, P – Preški reverzni prelom; 5. Normalni prelom; 6. Narivni
prelom, narivna cona: PE - Petrinjski narivni prelom, KA – Kastelski narivni prelom, SC – Socerbski
narivni prelom, ČK – Črnokalski narivni prelom, ZG – Zanigradska narivna cona, HR –
Hrastoveljska narivna cona, KU – Kubejska narivna cona, GR – Gračiška narivna cona, SO –
Sočerska narivna cona, BU – Buzetska narivna cona; 7. Črnokalski narivni prelom (Palmanovski
narivni prelom); 8. Guba: Ra – Rodiška antiklinala, Ča – Čičarijski antiklinorij, Os – Ocizeljska
poševna do prevrnjena brahisinklinala; 9. Geološka meja; 10. Podrivni pas; 11. AC Ljubljana –
Koper; 12. Lega projekcijske ravnine P-P geološkega prereza po avtocesti na sliki 4; 13 - Trasa
drugega tira. Odsek Divača – Črni Kal je odebeljen, odsek Črni Kal – Koper pa tanjši.
RAZVOJ JADRANSKO-DINARSKE KARBONATNE PLATFORME IN NJENA DISINTEGRACIJA
Da bi razumeli, zakaj se na območju stika med Dinaridi in Jadransko mikroploščo pojavlja določeno
zaporedje kamnin, moramo razumeti tektonostratigrafski razvoj tega območja. V znanstvenih
krogih še vedno poteka debata, ali je nekoč na tem mestu obstajala enotna karbonatna platforma
(Jadransko – Dinarska karbonatna platforma) ali pa sta obstajali dve karbonatni platformi
(Jadranska in Dinarska) z vmesnim inter-platformnim Budva – Cukali bazenom (Korbar, 2009,
Placer et al., 2010). Na Jadransko – Dinarski karbonatni platformi se je iz jure nadaljevala
plitvovodna sedimentacija, ki je trajala še večji del krede. V spodnji kredi so se v razgibanem okolju
karbonatne platforme sedimentirali plitvovodni apnenci Brske in Povirske formacije, sedimentacija
je bila občasno prekinjena z emerzijskimi fazami. V zgornji kredi, na meji cenomanij-turonij, je bila
zaradi evstatičnega dviga morske gladine in sinsedimentarne tektonike večji del platforme
potopljen, pričeli so nastajati apnenci Repenske formacije (Jurkovšek et al., 1996). Plitvovodna
sedimentacija se je ponovno vzpostavila v zgornjem turoniju, ko so pričeli nastajati debeloplastnati
apnenci s številnimi rudisti in bentoškimi foraminiferami Sežanske in Lipiške formacije. To so tudi
najstarejše plasti, preko katerih bo potekal predvideni 2. tir Divača – Koper. V zgornji kredi je ob
severovzhodnem robu Jadransko-Dinarske karbonatne platforme prišlo do kolizije. Kolizijski narivni
sistem je napredoval v smeri od severovzhoda proti jugozahodu. S pomikanjem predgorne udorine
proti jugozahodu postajajo sedimenti v napredujočih bazenih vse mlajši. Zaradi fleksurne izbočitve
litosfere na periferni predizboklini fleksurnega bazena so se kamnine na platformi dvignile nad nivo
morske gladine, nastala je kraška diskordanca z boksiti in brečami (Otoničar, 2007). Pri nadaljnjem
napredovanju narivanja se je periferna predizboklina ponovno pogreznila, v sladkovodnem,
brakičnem in morskem okolju so pričeli nastajati temnejši bituminozni apnenci Liburnijske
formacije, ki včasih vsebujejo tudi premog. Z nadaljnjim tonjenjem predizbokline so bile plasti
Liburnijske formacije prekrite s foraminifernimi apnenci Trsteljske formacije. Karbonatna
sedimentacija se konča z alveolinsko-numulitnimi apnenci spodnje in srednje eocenske starosti. V
končni fazi poglabljanja, ko območje predizbokline preide v osrednji del fleksurnega bazena, se
najprej na karbonatni platformi odloži relativno tanko zaporedje prehodnih karbonatno-laporastih in
klastičnih plasti, nato pa globokovodni klastični fliš (Jurkovšek et al., 1996).
REZULTATI STRUKTURNO-GEOLOŠKIH RAZISKAV ZA 2.TIR DIVAČA – KOPER
Obstoječe »bazične« raziskave smo s pridom uporabili pri projektu geološko-geomehanskih
raziskavah in raziskavah krasa za potrebe izdelave PGD za drugi tir železniške proge Divača –
Koper (Celarc in Milanič, 2009, Celarc et al., 2010). Najprej smo predlagali optimalno (re)lokacijo
predvidenih raziskovalnih vrtin, v sodelovanju z izvajalci geofizikalnih raziskav predlagali ciljna
območja, kjer je bilo potrebno rešiti določene strukturne probleme. Na podlagi obstoječih raziskav
in predvidenega tektonskega stila smo določili območja, kjer je bilo potrebno kartiranje v širšem
pasu, kot je bilo predvideno v projektni nalogi. Predvidevali smo lahko, kakšna bo dolžina narivanja
ob posameznih narivnih prelomih in kako se bo le ta spreminjala vzdolž slemenitve. Na podlagi
tega smo lahko že v naprej ugotovili, na kakšen način in kje bo prišlo do tektonskega izklinjanja
posameznih litoloških členov. Predvidevali smo lahko smer osi gub, njihovo vergenco, valovno
dolžino in amplitudo.
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Litostratigrafske enote
Sežanska formacija (SF/K2-42) - Kreda
Na skrajnem severnem delu raziskanega območja zahodno od Divače izdanja zgornji del
Sežanske formacije. Apnenec Sežanske formacije je večinoma srednje do debelo plastovit. V
nekaterih nivojih apnenca je opazna povečana vsebnost rekvienid in rudistov. Lokalno se med
plastovitim apnencem pojavljajo tanjši, do nekaj metrov (in manj) debeli paketi temno sivega
ploščastega in laminiranega apnenca. Starost Sežanske formacije na osnovi mikrofosilne združbe
obsega del turonija, coniacij in spodnji santonij, vendar je na raziskanem območju razvit le mlajši,
to je santonijski del formacije. Debelina Sežanske formacije na širšem prostoru Tržaško-komenske
planote je od 230 do 500 m, na raziskanem območju pa je debela okoli 450 m.
Lipiška formacija (LF/K4-52) - Kreda
Plasti Lipiške formacije ležijo normalno na Sežanski formaciji, nad njimi pa se je po krajši emerzijski
fazi odložila Liburnijska formacija. Prehod med Sežansko in Lipiško formacijo je postopen, zato je
natančno mejo med njima težko postaviti. Meja med formacijama je postavljena v nivo, kjer barva
formacije postane svetlejša, debelina plasti pa se opazno poveča. Bistveno večja je tudi vsebnost
rudistov, vključno z redkimi primarnimi biostromami. Apnenec Lipiške formacije se je odlagal v
različnih okoljih karbonatne platforme, večidel na odprtem delu šelfa, lokalno pa tudi v njegovem
zatišnem delu in celo v okolju z litoralnimi razmerami. Visok energijski indeks in svetla barva kažeta
na dobro prezračeno okolje odprtega šelfa. Rudistne biostrome in bioherme, ki so nepravilno
razporejene po notranjih delih platforme, predstavljajo glavni izvor bioklastičnega materiala.
Starost Lipiške formacije na Tržaško-komenski planoti obsega zgornji del santonija in spodnji del
campanija, na raziskanem območju so razvite le zgornjesantonijske plasti formacije, saj v campaniju na
tem delu Krasa že beležimo emerzijo. Debelina Lipiške formacije na raziskanem območju je 350 m.
KRAŠKA GRUPA
Zgornjekredni (maastrichtijski) in paleogenski (paleocenski in eocenski) platformski karbonati
(Liburnijska formacija, Trsteljska formacija, Alveolinsko – numulitni apnenec) tvorijo Kraško grupo
(Košir, 2003, Jurkovšek, 2009, 2010), ki je litostratigrafska enota višjega reda in zaključna
megasekvenca Jadransko-dinarske karbonatne platforme. Spodnjo mejo predstavlja regionalna
diskordanca, zgoraj pa grupa meji na bazenske klastite, ki označujejo potopitev karbonatne platforme.
Kraško grupo sestavlja več sto metrov debelo zaporedje paraličnih in plitvomorskih karbonatov.
Liburnijska formacija (LIB/K-Pc) – Kreda-Paleocen
Po prekinitvi sedimentacije so se na santonijsko-campanijske karbonate Lipiške formacije nad
izrazitim paleokraškim horizontom pričeli odlagati sladkovodni, brakični in plitvomorski karbonati
Liburnijske formacije. Zgornjo mejo formacije predstavlja prehod v debeloplastovite in masivne
bioklastične apnence spodnjega dela Trsteljske formacije (Spodnje trsteljske plasti). Plasti
Liburnijske formacije grade širok pas ozemlja vzhodno od Lokev, manjši del pa jih izdanja v jedru
antiklinale vzhodno od Krvavega potoka. Z ozirom na strukturno-geološko zgradbo raziskanega
območja in ocenjeno debelino vseh drugih formacij Kraške grupe se bodo verjetno močno
tektonizirane plasti Liburnijske formacije pojavile tudi v predoru T1 pod Krvavim potokom. Debelina
Liburnijske formacije pri Lokvi je ocenjena na več kot 300 m na ozemlju Krvavega potoka pa
verjetno ne presega 150 m.
Trsteljska formacija(TF/Pc) – Paleocen
Spodnje trsteljske plasti (TF 1) – Paleocen
Nad Liburnijsko formacijo ležijo različni tipi neizrazito plastovitih bioklastičnih apnencev Spodnje
trsteljskih plasti. Na površini so vidni v pasu, ki v smeri severovzhod – jugozahod prečka vas
Prelože, pri Krvavem potoku pa se v antiklinalni zgradbi pojavlja na prostoru Vrhpoljskega polja.
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Debelina Spodnjih trsteljskih plasti se med Preložami in Krvavim potokom stanjša približno za
tretjino. Debelina Spodnjih trsteljskih plasti pri Preložah je največ do 150 m, pri Krvavem potoku pa
okoli 100 m.
Zgornje trsteljske plasti (TF2) – Paleocen
V najnižjem delu Zgornjih trsteljskih plasti praviloma leži svetlo siv do bel masivni koralno-algni
apnenec, ki izdanja v posameznih različno debelih lečastih telesih na celotnem ozemlju Tržaškokomenske planote. Ponekod se povsem izklini, drugod pa so telesa dolga več sto metrov in
dosegajo debelino nad 20 m. Debelina tega člena pri Preložah je do 100 m, medtem ko na
območju Krvavega potoka doseže največ 50 m.
Alveolinsko-numulitni apnenec (ANA/E) – Eocen
Nad Trsteljsko formacijo ležijo neizrazito plastoviti lokalno masivni apnenci, ki spadajo v najmlajšo
formacijo Kraške grupe in obenem tudi zaključno litostratigrafsko enoto karbonatnega razvoja
Dinarske karbonatne platforme. Že ime Alveolinsko-numulitni apnenec pove, da pomembno
bioklastično komponento predstavljajo velike bentoške foraminifere kot so alveoline, numulitide,
orbitoidi in diskociklinide. Pomembna komponenta tega faciesa so tudi peletoidi. Apnenec je
pretežno svetlosiv do bel, ponekod tudi temno siv, srednje- do debeloplastovit; plastovitost je šibko
izražena. Zgornja meja Alveolinsko – numulitnega apnenca je ostra ali postopna. Kadar je ostra,
apnenci prek izrazitega hardgrounda z bazalnimi konglomerati preidejo v Prehodne plasti, prehod
pa je lahko tudi postopen, tako da se med apnencem pričnejo pojavljati plasti resedimentiranih
karbonatov, ter posamezni horizonti lapornatih apnencev, ki pričnejo prevladovati. Na trasi nastopa
apnenec na območju predora T1 v sinklinali na Polanščku (Videž), na območju Krvavega potoka,
Nasirca in Mihel (NE del Ocizeljske brahisinklinale), v predoru T2 pa med Beko (območje Beško –
Ocizeljskega jamskega sistema) v SW delu Ocizeljske brahisinklinale in nato v pretežnem delu
narivnega sistema do Črnega Kala, razen ozkih pasov pod narivnimi prelomi, kjer se nahajajo
Prehodne plasti in Fliš. Na sekundarnih mestih se apnenčevi podorni bloki in grušč nahajajo pod
morfološko izraženimi narivnimi robovi Kastelskega, Socerbskega in Črnokalskega narivnega
preloma (pri zadnjem na južnem portalu predora T2).
Prehodne plasti – konglomerat, laporovec, laporasti apnenec, apnenec (PP/E) – Eocen
Prehodne plasti predstavljajo formacijo srednje- do tankoplastnatega temnejšega pelagičnega in
hemipelagičnega laporastega apnenca (packstone in wackstone) in laporovca, ki nastopa med
Alveolinsko-numulitnim apnencem v talnini in pravim flišem v krovnini. Za Prehodne plasti je poleg
glavkonita značilen velik delež planktonskih foraminifer in detritusa ehinodermov. Gre za značilen
pelagični sediment, ki se je sedimentiral pod evfotično cono. Prehodne plasti vsebujejo tudi pirit in
sicer kot posamezna manjša gnezda premera do 1cm, pogosteje pa je prisoten kot oprh na
prelomnih (narivnih) ploskvah. Na nekaterih mestih najdemo neposredno na Alveolinsko –
numulitnem apnencu tanek horizont (do 1m) debelozrnatih konglomeratov z lapornatim vezivom.
Formacija prehodnih plasti označuje pričetek degradacije Dinarsko - Jadranske karbonatne
platforme, ki je posledica dokončne subsidence tega območja pred napredujočim orogenom.
Poudariti je potrebno, da je degradacija potekala postopoma, oziroma na različnih krajih v
različnem času (generalno pa pri današnji orientaciji najprej na NE in potem sukcesivno kasneje
proti SW. Najdemo jih povsod na litološkem prehodu iz apnencev v fliš, razprostirajo se tudi v
relativno širokem pasu južno od Beke, kjer dosežejo znatno debelino, vendar je njihova povečana
debelina lahko tudi posledica podvajanja ob narivnemu prelomu. Na njihovem kontaktu z
Alveolinsko – numulitnem apnencem so se razvile jame kontaktnega krasa Beško – Ocizeljskega
jamskega sistema. Nekateri vhodi v jame (npr. Jurjeva jama) so razviti ravno na kontaktu, medtem,
ko so nekateri zaradi denudacije reliefa od kontakta že nekoliko odmaknjeni.
Fliš (F/E) – Eocen
Za fliš je značilno menjavanje laporovca, meljevca in litičnega peščenjaka z debelinami plasti v
različnih razmerjih, ki ustrezajo pogojem sedimentacije v flišnem bazenu. Včasih so prisotne tudi
tanke plasti apnenca. Peščenjak, v katerem prevladujejo zrna kremena in glinencev, postopno
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prehaja v alevrolit. Debelina plasti se v splošnem menjava od manj kot 1cm v laporovcih do
maksimalno 1,5 m v peščenjakih. Razmerje med debelinami plasti laporovca in peščenjaka se
spreminja, prav tako se spreminja tudi povprečna debelina posameznih plasti. V splošnem se
trdnost kamnin povečuje z višjo granulacijo. V flišu so razvite značilne Boumove sekvence
turbiditnih tokov, ki so bodisi razvite popolno ali le delno. Plasti peščenjakov pripadajo
siliciklastičnim turbiditom, plasti laporovcev so bile delno odložene s turbiditnimi tokovi, deloma pa
z normalno sedimentacijo v hemipelagičnem okolju. V peščenjakih nastopajo zrnca kremena in
apnenca v približno enakem razmerju, z manjšimi variacijami. Plasti peščenjaka so navadno
gradirane, z ostrimi spodnjimi mejami in občasno razvitimi tokovnimi odlitki in sledovi vtiskanja. Na
spodnjih straneh ploskvah plastovitosti so pogosto ostanki sledi fosilov kar tako kot sledovi
vtiskanja velja kot kriterij pri določitvi normalne ali inverzne lege plasti. Navzkrižna plastnatost in
laminacija sta le redko razvita. Preperele flišne kamnine so ponavadi rjavkaste barve (oksidacija
reduciranega železa), medtem ko so nepreperele sive barve. Omenjene teksture se vedno
nahajajo na spodnjih površinah bolj groboklastičnih plasti kot pozitivna izbočenja. Na nekaterih
mestih najdemo tudi pretežno kalkarenitne plasti, v katerih prevladujejo zrna apnencev. V
peščenjakih so pogosti tudi rastlinski ostanki. Fliš Gradišča leži v večjem delu konkordantno nad
Prehodnimi plastmi, razen na vzhodnem krilu Velikogradiške brahisinklinale, kjer ga močan prelom
v smeri sever – jug loči od Alveolinsko-numulitnega apnenca. Na območju Ocizeljske
brahisinklinale so močno nagubane flišne plasti, nato sledijo manjši pasovi fliša pod narivi, od
Črnega Kala pa do aluvialne ravnice reke Rižane pa trasa ves čas poteka po bolj ali manj
tektonsko deformiranih in nagubanih flišnih kamninah.
STRUKTURNA ZGRADBA IN PROGNOZNI PROFIL
V strukturnem smislu poteka trasa deloma po Reškemu sinklinoriju in deloma po območju Kraškega
narivnega roba na stiku med Zunanjimi Dinaridi (Kras in Čičarija) in Jadransko – Apulijskem
predgorjem (Istra). V reškem sinklinoriju prevladuje sinklinalna zgradba. Na območju Kraškega
narivnega robu je prevladujoča zgradba, ki je nastala zaradi premikov ob reverznih in narivnih prelomih.
Narivna zgradba je prevladujoča in z narivanjem povezane deformacije so glavne strukture Kraškega
narivnega roba. Ostale deformacije na tem območju so podrejenega obsega. Kraški narivni rob je
nastal zaradi podrivanja Istre pod Zunanje Dinaride, ob hkratni protiurni rotaciji Istre nasproti Zunanjim
Dinaridom, kar se odraža v različnih dolžinah narivanja vzdolž slemenitve narivov. Narivi kažejo klasični
proti predgorju (SW) vergirajoči (foreland vergent thrust system) narivni pas, v katerem so sukcesivno
nižje narivne ploskve vedno bolj položne. Najverjetneje narivi izhajajo iz ločilne (detachment) ploskve, iz
katere se odcepljajo posamezni narivni prelomi, ki so propagirali navzgor. Narivanje ob narivnih
prelomih je torej najverjetneje povezano z mehanizmom gubanja ob napredujočih prelomih. Premik ob
posameznih narivnih prelomih bočno zamira, le ti preidejo v gubo napredujočega preloma, nakar bočno
zamira tudi guba. Ponekod se nekateri narivi naslanjajo na druge narive.
V presekih, kjer je apnenec v krovnini narinjen na fliš v talnini, tvorijo narivi ozke narivne cone in
enostavne, lahko definirane narivne ploskve, kjer je kot glavna narivna ploskev definirana tista, ki
poteka med apnencem in flišem. Sicer so lahko v talninskem bloku, ki je iz fliša, razvite sekundarne
narivne ploskve, vendar je ta cona ponavadi precej ozka. Glede na podatke kartiranja in nekatere
zelo dobro vidne narive kontakte, tudi narivi apnenca na fliš ne predstavljajo vedno neke diskretne,
dobro definirane ploskve. Narivanje je namreč potekalo večfazno, in je bilo prekinjeno z vmesnim
gubanjem in nato ponovno reaktivirano. Pri tem procesu so bile v kasnejših fazah nekatere starejše
narivne ploskve reaktivirane, nekatere pa so nastale na novo. Kadar pa nastopajo preseki, kjer je
fliš v krovnini narinjen na fliš v talnini, pa se zaradi drugačnega tipa kamnine, ki je tankoplastnata in
mehkejša, kaže kontrast v duktilnih lastnostih in ostalih reoloških lastnosti, narivne cona se močno
odebeli tako v krovninskem, kot tudi v talninskem krilu.
Celoten kumulativni premik v narivni coni je porazdeljen na množico lomnih in duktilnih stuktur
različnih tipov. V narivni coni se generalno na njenem obrobju pojavljajo majhne simetrične blage
gube m-Dm dimenzij, ki proti jedru postajajo vedno bolj poševne in zaprte, v jedru narivne cone pa
skoraj izoklinalne. Njihove vergenca je navadno enaka smeri narivanja. Pričnejo se pojavljati
narivni prelomi, ob katerih so plasti zavihane v prevrnjene obnarivne gube, narivni prelomi po
lezikah, dupleksi različnih dimenzij, skrilavost in klivaž.
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Definicija in opis geoloških razmer v strukturnih enotah, preko katerih poteka trasa
Razmere v posameznih, strukturno geološko bolj zanimivih odsekih so prikazani na Sl. 5, 6, 7, 8 in
9, celotni prognozni profil pa na Sl. 10, 11 in 12.
Območje med Divačo in Krvavim potokom
Območje leži južno od močnega dinarsko usmerjenega Divaškega preloma in pripada Reškemu
sinklinoriju. Uporabljena terminologija je povzeta iz Tolmača lista Gorica Osnovne geološke karte
SFRJ 1:100.000 (Buser, 1973) in Formacijske geološke karte južnega dela Tržaško-komenske
planote 1:50.000 (Jurkovšek et al., 1996). Zahodno od raziskanega območja je razvita velika Lipiška
sinklinala, ki predstavlja najzahodnejši del Reškega sinklinorija. Gradi jo niz manjših gub v smeri
severozahod – jugovzhod z osmi nagnjenimi proti jugozahodu. Vse karbonatne formacije njenega
severovzhodnega krila prehajajo na raziskano območje, kjer se generalni vpad plasti (od 15°do 20°)
obrne proti jugu z manjšimi odstopanji proti vzhodu in zahodu. V smeri proti Velikemu Gradišču se
plasti Kraške grupe razvijejo v Velikogradiško brahisinklinalo, ki predstavlja gubo s flišem v jedru.
Južno od Velikogradiške brahisinklinale leži skupina gub v smeri severovzhod – jugozahod. To so
sinklinala na Goliču, antiklinala na področju Vrhpoljskega polja in sinklinala na Polanščku (Videž).
V njih so nagubane predvsem plasti Kraške grupe in fliša, ki je večinoma že povsem erodiran.
Območje med Preložami in Velikim Gradiščem seka subvertikalni prelom v smeri
severoseverozahod – jugojugovzhod ter močan normalni prelom v smeri sever – jug ob katerem je
nekoliko spuščen zahodni blok.
Območje med Krvavim potokom in Črnim Kalom
Ocizeljska brahisinklinala z notranjimi strukturami
Ocizeljska brahisinklinala je obsežno flišno območje med Prešnico na SW in Steno nad Glinščico v
Italiji. Definirana je kot v smeri SE – NW razpotegnjena sinklinala, katere os iz njenega SE konca tone
proti NW in os iz NW konca tone proti SE. Apnenci torej izdanjajo tudi na NW in SE izpod fliša.
Glavne strukture v Ocizeljski brahisinklinali so Trmunski reverzni prelom, Prešniški reverzni prelom in
Petrinjski narivni prelom. NE krilo je sestavljeno iz Alveolinsko – numulitnega apnenca, ki strmo
vpada proti SW jugozahodno od Krvavega potoka, v okolici vasi Mihele in na površini na stacionaži
km 8+855 preide v bazalni konglomerat (debeline do 1m) in v Prehodne plasti. Flišne plasti SE od
kontakta z Alveolinsko – numulitnimi apnenci so močno nagubane in deformirane. Prevladujejo
različni tipi in velikosti gub z osmi v smeri NW-SE, ki vergirajo proti SW. Navadno so poševne, redko
polegle in prevrnjene. Njihova geneza je povezana s splošnim gubanjem območja in lahko nastopajo
gube nižjega reda, lahko pa nastajajo tudi kot spremljajoče gube reverznih prelomov.

Slika 5. Interpretacija strukturno geoloških razmer na območju Petrinjskega narivnega preloma.
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Cona Petrinjskega narivnega preloma
Cona Petrinjskega narivnega preloma leži v SW krilu Ocizeljske brahisinklinale. Navzgor je deloma
omejena s cono Preškega reverznega preloma.
Petrinjski narivni prelom je bil definiran v useku AC Klanec - Srmin, kjer je Alveolinsko – numulitni
apnenec narinjen na Prehodne plasti. Alveolinsko – numulitni apnenec v krovnini nariva tvori ozko
proti NNW tonečo antiklinalo, ki je nastala kot posledica narivanja. Na njenem NE krilu je viden
kontakt s Prehodnimi plastmi. Proti NW je ob Petrinjskem narivnem prelomu na površini narinjen
Fliš na Prehodne plasti in še bolj proti NW sta narinjena Fliš na Fliš (Sl. 5). Tu se prelomna cona
razširi na več narivnih prelomov z manjšim premikom, vmes pa nastopajo deformirane flišne plasti.
Škrkloviška narivna enota
Škrkloviška narivna enota leži pod cono Petrinjskega narivnega preloma in nad Škrkloviškim
narivnim prelomom. Sestavljena je iz Alveolinsko – numulitnega apneneca na njenem
jugozahodnem območju, ki vpada proti NE pod naklonskim kotom med 15 in 25˚ in preide na
območju Loke v Prehodne plasti. Meja je definirana z jamami kontaktnega krasa, ki so se razvile na
stiku Alveolinsko – numulitnega apnenca in Prehodnih plasti. Potoki pritečejo iz flišnega območja in
ko naletijo na prepustne apnence, poniknejo. Kontakt med Alveolinsko – numulitnim apnencem in
Prehodnimi plastmi smo sledili še proti NW mimo opuščenega kala Na Mazariji, v dolino potoka
Griža. Tudi tukaj vpada proti NE. Prehodne plati navzgor prehajajo v Fliš, v katerem prevladujejo
peščenjaki.
Škrkloviški narivni prelom
Škrkloviški narivni prelom je bil definiran na v AC predoru Kastelec, nad predorom pa poteka
narivnica po nizu vrtač. Škrkloviški narivni prelom je nadaljevanje dobro definiranega narivnega
preloma na italijanski strani grebena Malega krasa (pobočja nad levim bregom Glinščice), kjer je
Alveolinsko – numulitni apnenc narinjen na ozek pas Prehodnih plasti. Na meji s Slovenijo se
Prehodne plasti v talnini nariva tektonsko izklinijo, tako da je proti SE Alveolinsko – numulitni
apnenec narinjen na Alveolinsko - numulitni apnenec. Narivnica je v slabo plastnatem apnencu
težko opazna, lahko pa jo sledimo po nizu v smeri slemenitve narivnice razpotegnjenih vrtač
nekako do sredine Podgorskega krasa. Še bolj proti SE premik ob narivnem prelomu najverjetneje
zamre. Alveolinsko – numulitni apnenec je v bližini narivne cone nekoliko bolj pretrt.
Kastelska narivna enota
Kastelska narivna enota je navzgor omejena s Škrkloviškim narivnim prelomom, navzdol pa s
Kastelskim narivnim prelomom. Alveolinsko – numulitni apnenci vpadajo pretežno proti NE,
prisotne so dinarsko usmerjene razpoke.
Kastelski narivni prelom
Kastelski narivni prelom je na površju jasno viden, saj tvori njegovo čelo morfološko stopnjo
Alveolinsko – numulitnega apnenca nad Prehodnimi plastmi v Socerbski narivni enoti. Od
Socerbskega narivnega preloma se odcepi nad vasjo Kastelec in se nadaljuje proti SE in prečka
AC predor Kastelec. Strukturne razmere v predoru kažejo, da je proces narivanja doživel več faz,
narivanju je sledilo gubanje in ponovno narivanje. Vsekakor kaže na večfazne razmere narivanja
tudi hribček Varda na desni strani magistralne ceste Kozina – Koper in razmere v useku
magistralne ceste.
Socerbska narivna enota
Socerbska narivna enoto predstavlja asimetrično antiklinalo z blagim NE krilom in bolj strmim SW
krilom, ki je nastala kot posledica narivanja ob Socerbskem narivnem prelomu (Sl. 6). Os
antiklinale je vidna v skrajnem SW delu kamnoloma Črnotiče, tako da SW krilo, gledano v tlorisu,
zavzema le manjši del površine celotne strukturne enote. Sestavljena je pretežno iz Alveolinsko -
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numulitnega apnenca, deloma pa iz Prehodnih plasti. Stratifikacija v NE krilu blago vpada proti NE
in navzgor prehaja v Prehodne plasti. V SW delu kamnoloma Črnotiče se plasti previjejo in vpadajo
proti SW. V kamnolomu prevladujejo sistemi tenzijskih razpok s slemenitvijo NW-SE, ki v SW krilu
antiklinale vpadajo strmo proti NE, v NE krilu antiklinale pa strmo proti SW. Sistemi razpok z
drugačno usmeritvijo so sekundarnega pomena.

Slika 6. Interpretacija strukturno geoloških razmer na območju Kastelskega in Socerbskega
narivnega preloma.
Socerbski narivni prelom
Socerbski narivni prelom predstavlja spodnjo mejo Socerbske narivne enote (Sl. 6). Definira jo
izrazita morfološka stopnja v Alveolinsko - numulitnem apnencu. Glede na podatke kartiranja in
podatke iz vrtin na območju kamnoloma Črnotiče, je narivna ploskev nekoliko nagubana. Narivna
ploskev izdanja na več mestih in je zelo dobro morfološko definirana kot strma skalna stopnja v
apnencih. Na odseku od vhoda v kamnolom proti Črnotičam vpada enakomerno pod naklonskim
kotom 20 - 25° proti severovzhodu do vzhodu, lokalno tudi bolj strmo. Pri vhodu v kamnolom je
vpad narivne ploskve težko definirati, saj je nekoliko nagubana in premaknjena ob mlajših
prelomih. Na narivnem stiku z apnenci so Prehodne plasti navadno močno deformirane. V
kamnolomu so med poglabljanjem presekali tudi narivnico apnenca na Prehodne plasti, tako da
sedaj Prehodne plasti izdanjajo v obliki tektonskega okna. Z narivnim kontaktom so očitno
povezane tudi pretežno z gruščem in podornimi bloki zasute kraške jame, v katerih so še ostanki
jamskih sedimentov (sige). Jame se nahajajo v bližini narivnice in so lahko deloma kontaktnega
značaja.
Črnokalska narivna enota
Južni del predora T2 v zaledju izhodnega portala je lociran v Alveolinsko-numulitnem apnencu
Črnokalske narivne enote, ki jo navzdol omejuje Črnokalski narivni prelom. V Alveolinskonumulitnem apnencu je razvita plastnatost brez plastnatosti. Menjavajo se temnejši in svetlejši
pasovi, ki definirajo stratifikacijo, ki ima smer proti SW in predstavljajo SW krilo blage asimetrične
antiklinale, ki je nastala zaradi narivanja in je najbolj usločena v čelu nariva. V bližini narivnega čela
se pojavljajo sekundarne strukture, povezane z narivanjem, to so konjugirane reverzne razpoke,
kakor tudi različno usmerjeni konjugirani reverzni prelomi, ki so verjetno prelomno reaktivirane
starejše razpoke. Značilne sekundarne strukture so tudi tenzijske razpoke, ki konvergirajo proti
jedru gube in so nastale kot posledica gubanja.
Črnokalska narivna cona
Zgornjo mejo Črnokalske narivne cone predstavlja Črnokalski narivni prelom (Sl. 7), ki ločuje
Alveolinsko-numulitni apnenec v Črnokalski narivni enoti in inverzno ležeče Prehodne plasti v
zgornjem delu Črnokalske narivne cone. Neposreden kontakt je viden le na redkih mestih, saj ga
pretežno pokriva apnenčev grušč ter podorni bloki in vpada pod različnimi naklonskimi koti proti NE.
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Prehodne plasti so na kontaktu močno tektonsko deformirane. Narivni stik je močno piritiziran v
obliki piritnega oprha po prelomni ploskvi. Spodaj ležeči laporovci so do končne globine vrtine
prepredeni s kalcitnimi žilami, ki so včasih izražene kot prelomne ploskve z razvitimi drsami.
Kalcitne žile navadno nastopajo več generacijah, starejše so presekane z mlajšim. Pogosto je
razvit t.i. pressure solution clevage (klivaž nastal zaradi raztapljanja pod pritiskom), najdemo pa
tudi miniaturne duplekse. Južni portal predora T2 in njegova niveleta bo zaradi podobne smeri, kot
jo ima narivnica, na relativno veliki razdalji potekala po narivni meji med Alveolinsko – numulitnem
apnencem in močno deformiranimi in geotehnično izrazito neugodnimi Prehodnimi plastmi, ki
ponekod vsebujejo pirit.

Slika 7. Interpretacija strukturno geoloških razmer na območju Črnokalskega narivnega preloma.
Zanigradska narivna enota
Zanigradsko narivno enoto predstavljajo relativno nedeformirane flišne plasti, ki vpadajo pretežno
proti NE. Prevladujejo pretežno laporovci in meljevci z redkimi tankimi plastmi drobnozrnatega
peščenjaka. V njenem spodnjem delu v bližini Zanigradske narivne cone so flišne plasti že nekoliko
tektonizirane in nagubane, vendar bistveno manj, kot v narivni coni.

Slika 8. Interpretacija strukturno geoloških razmer na območju Zanigradske narivne cone.
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Zanigradska narivna cona
Ocenjena debelina Zanigradske narivne cone je okoli 250m. Sestavljajo jo številni narivni prelomi, s
proti SW prevrnjenimi obnarivnimi gubami, narivi po plastnatosti in dupleksi različnih dimenzij (Sl. 8).
Jedro narivne cone z močno deformiranimi flišnimi plastmi ni razvito. Zanigradska narivna cona vpada
približno proti NE, kar lahko ugotovimo iz lege narivnih prelomov in osnih ravnin gub. Ker cona vpada
vzdolž pobočij proti Osapski dolini, je zaradi takšne geometrije njena širina zelo velika. Smer trase
drugega tira je v tem delu vzporedna s slemenitvijo cone, zato na relativno dolgi razdalji poteka po bolj
ali manj deformiranih kamninah. Flišne plasti so ponekod močno pregnetene v prevrnjene, skoraj
izoklinalne gube. Osne ravnine gub vpadajo vzdolž pobočij, ki so vzporedni narivni coni in vergirajo proti
SW. Laporaste plasti med bolj kompaktnimi meljastimi plastmi so notranje močno porušene, s kaotično
razvitimi prelomi, ob katerih so meljaste plasti presekane in dislocirane. Ponekod najdemo narivne
prelome z razvitimi obprelomnimi gubami in narivne duplekse, pri katerih je prišlo do kopičenja
posameznih lusk ene plasti med dvema narivnima medplastnima prelomoma.
Hrastoveljska narivna enota
Hrastoveljska narivna enota je zaradi nekoliko različnega vpada Zanigradske narivne cone in
Hrastoveljske narivne cone na SE precej ozka, proti NW pa se širi. Prisotne so gube v dinarski
(NW-SE) in prečnodinarski smeri (NE-SW). Prečnodinarske gube naj bi nastale zaradi bočnega
izrivanja Hrastoveljske narivne enote med Zanigradsko in Hrastoveljsko narivno cono proti NW.
Prevladujoč vpad plasti je proti S do NW, lokalno tudi proti jugu do jugovzhodu. Prisotne so
pretežno pokončne ali rahlo nagnjene gube m dimenzij, ki tonejo pod blagim kotom bodisi proti NE
ali SW. Le redko so gube prevrnjene.
Hrastoveljska narivna cona
Hrastoveljska narivna cona je dobro vidna v useku ceste pri Škofijah in useka avtoceste Klanec –
Srmin na območju Tinjanskega potoka, kjer položno vpada proti NE.
Gračiška narivna enota
V Gračiški narivni enoti, na območju predb+videne trase 2. tira prevladujejo laporovci in meljevci ki
vpadajo proti in navzdol preidejo v peščenjake. V neposredni krovnini Gračiške narivne cone so
flišne plasti že znatno bolj deformirane in nagubane.

Slika 9. Interpretacija strukturno geoloških razmer na območju Gračiške narivne cone.
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Slika 10. Prognozni profil 2. tira Divača – Koper od km 0+800 – 9+200.
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Slika 11. Prognozni profil 2. tira Divača – Koper od km 9+200 – 18+800.
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Slika 12. Prognozni profil 2. tira Divača – Koper od km18+800 – 28+100.
Gračiška narivna cona
Gračiška narivna cona je razmeroma ozka (v profilu tanka). Vpada proti NW pod naklonskim kotom
približno 20˚. V njej je jasno izražen narivni prelom (Sl. 9), v kateri sta narivni krili močno
pregneteni, pogosto se pojavljajo kalcitne žile, ki prepredajo prelomno cono.
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Sočerska narivna enota
Gračiška narivna cona navzdol prehaja v Sočersko narivno enoto. Meje se ne da natančno določiti,
ker so izdanki redki. Na območju Dekanov vpadajo meljevci in laporovci proti NE. Trasa
predvidenega 2. tira nato poteka vse do konca po aluvialnih naplavinah Rižane, ki dosežejo
debelino okoli 10 m. Pod njimi preide Sočerska narivna enota v Sočersko narivno cono.
Sočerska narivna cona
Njen potek je interpoliran pod aluvialnimi naplavinami iz smeri Srmina, kjer je cona vidna v izdankih
opuščenega laporokopa. Njen vpad tam znaša 20/20.
Buzetska narivna enota
Pri Kopru poteka trasa 2. tira po Buzetski narivni enoti, ki je prav tako prekrita z aluvialnimi
naplavinami. Plasti vpadajo položno proti NE.
DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK
Območje med Dinaridi in Istro je geološko relativno dobro poznano, predvsem zaradi strukturno –
geoloških raziskav, ki so se izvajale v času gradnje avtoceste. Geološko – geomehanske raziskave
za potrebe predvidenega 2. tira Divača – Koper so dale pomembna nova spoznanja o narivni zgradbi
tega območja. Iz podatkov vrtin je precej bolj zanesljivo definirana lega narivov. Ugotovili smo, na
kateri globini se pod narivi apnencev izklinijo flišne plasti in jih niveleta predorov ne bo presekala, kot
je to bilo prvotno predvideno. Pomembna je ugotovitev, da apnenci pri Nasircu niso narinjeni na fliš,
kot je bilo to predvideno do sedaj, ampak da je tam zelo strm, erozijsko diskordantni kontakt. Severno
od Beke je na podlagi poznavanja širše strukturne zgradbe obstajala možnost, da bi niveleta predora
T2 iz fliša v talninskem bloku Petrinjskega narivnega preloma prešla v apnence v krovnini narivnega
preloma, ki se nahajajo pod flišem. V takem primeru bi pri gradnji obstajala nevarnost vdora
podzemne vode. Z usmerjenimi geofizikalnimi raziskavami, ki so bile narejene na podlagi kartiranja in
s pomočjo raziskovalne vrtine se je izkazalo, da apnenci tam so, vendar na srečo pod niveleto
predora (Sl. 5, 11). Strukturno – geološko kartiranje in poznavanje stratigrafije območja je omogočilo
izdelavo zanesljive geološke karte in prognoznega profila. Poznavanje fosilov, značilnih za določene
formacije je omogočila razdelitev posameznih členov sicer na videz monotonega zaporedja »sivih
apnencev« in predvidevanja njihovega položaja v globini.
Pri geološko – geotehničnih raziskavah za projekt 2. tira Divača – Koper se je izkazala predvsem
potreba po vrtanju orientiranih jeder, saj bi v tem primeru pridobili tudi podatke o smeri, medsebojnem
relativnem položaju in ne samo naklonu dikontinuitet. Deloma se je ta pomanjkljivost odpravila na
odseku Divača – Črni Kal, kjer so bile stene vrtin posnete z orientiranim optičnim in akustičnim
skeniranjem. Na odseku Črni Kal – Koper, ki poteka pretežno po močno deformiranih in nagubanih
flišnih plasteh se tako skeniranje žal ni izvajalo, posledično so podatki o slemenitvi plasti manj zanesljivi.
Dobro poznavanje »bazične« geologije nekega območja, kjer bo potekala prometnica ali kakšen drug
infrastrukturni objekt predstavlja osnovo za racionalno in ekonomično porazdelitev potrebnih
geotehnično-geomehanskih raziskav, prav tako se lahko v veliki meri izognemo »nepredvidenim
geološkim pogojem« med samo gradnjo objekta, ki navadno močno podraži gradbeni projekt.
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