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a podsolképződésre vezetnek, amit nem csak a bikszádi síkságban, hanem a 
hegyoldalakon is észlelhetünk. Világos tehát, hogy a vörös földek régebbi, még 
pedig valószinűleg harmadkori mállási termékek, 1 amelyeket a denudáció nagy 
mennyiségben elpusztított és a síkságra hordott. Itt ezeket a megváltozott 
körülmények átváltoztatják, miközben a vörös vasoxidhidrátok (Turiit-tipus) 
sárga hidráttá, vagyis limonit-tipussá változnak át. Egy része a vasoxidhidrá- 
toknak és a mangánoxidoknak a felső talajrétegekből kilugoztatott, ami a 
podsolképződésre jellemző és létre hozta az ortsteinkonkréciókat.

így támad fel az új élet a régi világ roncsain !
Kelt Novo-Alexandriában, 1911 március hó 31-én.

MEGJEGYZÉSEK BUCCARI KÖRNYÉKÉNEK TEKTONIKÁJÁHOZ.

Irta : T e r z a g h i  K á r o ly .

— Az r>5. ábrával. —

Dr. S z o n ta g h  Tam ás m. kir. bányatanácsos úrnak, a m. kir. Földtani 
Intézet aligazgatójának szíves közvetítésével alkalmam volt Y o g l  V ik t o r  dr. 
geológus úr társaságában néhány napot a magyar-horvát tengerparton, Buccari 
környékén tektonikai tanulmányokkal tölteni. V o g l  dr. úr azelőtt a Magyar 
Középhegységben dolgozott, én ellenben másfél évig geodéziai, földtani és 
hidrológiai munkálatokkal foglalkoztam a horvát Likában, főleg a Draga- 

völgybcn és a Gacskopoljeban. Ezeknek a legújabb tapasztalatainknak eredménye 
az volt, hogy közöttünk, az együtt bejárt terület tektonikáját illetőleg, erős 
elvi ellentétek merültek fel s vitánk oly érdekessé vált, hogy V o g l  dr. úr 
ösztönzésére elhatároztam, hogy a jelen esetre vonatkozó nézeteimet közre
bocsátom, még mielőtt likai részlettanulmányaim eredményét közölném.

A Fiume és Zengg között elterülő partvidéknek hegyrajzilag egyik leg
érdekesebb jellemvonása az a tektonikus hosszanti völgy, mely egészen közel 
a parthoz, azzal párhuzamosan ENy—DK-i irányba csap. 2 Novinál a tenger 
alá merül, Fiume közelében ellenben EENy-nak fordul s néhány kilométernyi 
hosszúságban a Recsina szurdokával esik össze. A tengerparttal több haránt-

1 Ismeretes, hogy a terciér mállási termények Európában gyakran a vörös 
földek, sőt mngához a laterittipushoz tartoznak. Oroszországban harmadkoriak a 
batumvidéki vörös földek (Transkaukázia). Tanulmányoztam ezenkívül harmadkori 
vörös földeket ázsiai Oroszország távol keleti tartományaiból (Primorskaja terület). 
Ezeket I w a n o w  D. W. úr, szibériai munkatársam gyűjtötte, aki azokat jelenkoriak
nak tartotta. Ezen vörös földről szóló cikkem az orosz nyelvű «Pedologia» c. folyó
iratban fog megjelenni.

1 V. ö. a mellékelt térképvázlatot az 55. ábrán.
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völgy köti össze ezt a hosszanti völgyet; É-ról D-nek menve, ezek a rövid 
harántvölgyek a következők: a Recsina áttörése Fiume mellett, a martins- 
chizzai völgy (régi versenypálya), a buccarii öbölbejárat, a cirkvenicai öböl, a 
novii öböl. A völgy feneke két helyen a tenger szine alá súly ed. még pedig a 
buccarii öbölben és a novii öbölben. A buccarii öböl, mely voltaképen tengertől 
elborított teknő, a «valloné di Buccari» révén függ össze a Kvarneróval. 
Y o g l  dr. úr felvételi területe körülbelül Martinschizzától Drivenikig (Portoré 
és Cirkvenica között fele úton) terjedt. Területének tektonikája V o g l  dr. urat 
igen behatóan foglalkoztatta s felvételi munkájának megkezdése után csak
hamar felismerte, hogy ez a hosszanti völgy mindenesetre mélyreható, részben 
szinte rejtélyes tektonikai zavaroknak köszönheti mai képét. A legfontosabb 
jelenségeket külön akarom itt kiemelni. Y o g l  dr. úr kimutatta, hogy a hegy
hátak a völgy két oldalán túron- és szenonmeszekből állnak, míg az oldalakon 
alveolinás- és nummulites meszek mutatkoznak ; a völgy rendkívül termékeny, 
fenekét pedig többé-kevésbbé homokos, mindig meredeken dűlő, gyakran fej
tetőn álló eocen márgák borítják. A völgy esése nem egységes, amennyiben 
több gát teknőkre tagolja, melyeknek vizét a harántvölgyek vezetik le. Az 
említett gátak nem márgából épülnek fel, mint az ember gondolná, hanem 
krétamészkőből, mely vagy szirtszerííen áttöri a márgát, mint a driveniki vár
hegy, vagy pedig pikkelyszerűen támaszkodik a völgyoldalhoz, mint a buccarii 
öböl DK-i végén, ahol ezt a krétarögöt keskeny márgapásztíi választja el a DK-i 
oldaltól, a portoréi háttól. Ez az egyik. A másik döntő fontosságú tény a szenon- 
mészkő és nummulites mészkő kölcsönös helyzetére vonatkozik. A márgák 
ugyanis úgy az öböl EK-i partján (főleg Bakaractól 0 ’5 km-nyire É-ra az 
országút mentén), mint a DNy-i parton is (a buccarii cementgyár kőfejtőiben) 
mindenütt a szenonmészkő alatt fekszenek. Buccaritól D-re, a kostremai háton 
végre turonmészkő töri át a fiatalabb szenonmészkövet.

Ha Dol-mali felől, tehát DK felől, az országúton igyekszünk Drivenik 
felé, akkor a Yárhegy körülbelül 50 m viszonylagos magasságú, meredek, 
sziklás bérc alakjában mered elénk, amely a lapos, termékeny völgynek körül
belül közepe tájából emelkedik ki. Szelid márgás lejtők közvetítik az átmenetet 
a meredek sziklafalakból a sík völgyhöz. Nagyobb távolságból feltűnt nekem 
az ÉK-i sziklás szakadék sajátságos függőleges, oszlopszerű tagoltsága, melyhez 

még néhány sziklatömb is járult. Ezek a sziklatömbök közelebbi vizsgálatnál 
durva breccsának bizonyultak, melyet vasas kötőanyag tart össze, s amelyben 
számos, raészpáttal kitöltött üreg mutatkozik. A völgy EK-i lejtője szabályos 
kifejlődésű, a márga és mészkő határvonala egyenes, a gerinc alatt néhány 
meredek, a völgygyei párhuzamos sziklalépcső mutatkozik. A délnyugati lejtőn 
ellenben feltűnt, hogy a márga hatara közvetlenül a Várheggyel szemben 
mélyebb volt s kétoldalt hirtelen felszökött. A krétamészkő rétegzése mindkét 
lejtőn teljesen elmosódott.

A Yárhegy meredélyének függőleges, oszlopszerű elválása a Bakaractól 
K-rc emelkedő szenonrögön is megismétlődik. Ez a rög a portoréi háttal 
ugyanazt az orografiai képet nyújtja, mint pl. a novii völgy Zengg felől nézve.

A Buccaritól ENy-ra húzódó sveti-kuzsmai haránthát, amely levegővonal-
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bán körülbelül 1*2 km-nyire van a partvonaltól, ugyanazt a jelenséget mutatja, 
mint a driveniki várhegy, csakhogy erősebb mértékben. Buccaritól 0'7 km- 
nyire Ny-ra először is kulisszaszerű hegyhát nyúlik a völgybe, melyet aztán 
Sv. Kuzmánál nummulites- és krétamészkőből álló híd köt össze a völgy túlsó 
oldalával, Skrljevo tájékán. Míg a templomtól D-re, az út mellett márga van 
feltárva, addig a vasúti bevágásban szenonmészkövet találunk eleinte tiszta, 
később dolomitos kifejlődésben.

Kuzsmától a márga határa — s ezt különösen hangsúlyozom —  majd
nem vízszintesen húzódik Martinschizzáig, míg a völgy hosszanti szelvénye 
eleinte meredek, majd lassankint gyengülő esést mutat. Egyetlenegy helyen 
keresztezi a völgyet még egy mészkőtorlasz, de ez gyengébb s kevésbbé zavarja 
a hosszanti szelvényt. Eégebben egyszer alkalmam volt a márgát majdnem 
homokkőszerű kifejlődésben s igen meredek dőlésben megfigyelni a patak 
eróziós árkában. A martinschizzai harántárokban állítólag nincs márga.

Végül legyen szabad még röviden leírni a buccarii öböl partján található

Földtani Közlöny. XLl. köt. 1911. 4 2
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két legfontosabb márgafeltárást is. A bakarac—buccarii országút IVa km-nyire 
északra Bakaractól nyugat felé fordul, megkerülvén az ott helytálló nummu
lites mészkövet. Az ez előtt levő teknőben a márga bukkan ki 4 5 °-os dőlésben 
a part felé. Azonban a márga csapása ezen a rövid 25 m-es darabon 30°-al 
változik s padjai láthatólag el vannak zökkentve és nyomva.

Ez a szabálytalanság még jobban szembetűnik a buccarii cementgyár fel
tárásaiban. A nagyobbik kőfejtőben 30 m magas, 70°-kai lejtő fal van feltárva, 
melyen feltűnő összevisszaságban kék, homokos, aztán barna, agyagos márgák 
látszanak, a mészkő pedig hol a márga alatt, hol felette fekszik, hol pedig 
közé telepíiL A feltárás szélein ezenfelül a drivenikihez hasonló breccsia is 
mutatkozik. Egységes rétegzésnek nyoma sincs. Ettől a ponttól É-ra, valamivel 
lejebb újra márga és mészkő van egymás mellett feltárva, a gyártól délre 
levő kőfejtőben pedig márga és breccsia látható.

Ezek a felsorolt jelenségek voltak vitánk legfőbb tárgyai s a következők
ben bátor leszek Y o g l  dr. úr magyarázatára való ellenvetésemet kifejteni; nem 
akarok ezzel dogmatikus ítéletet mondani, hanem inkább csak a kritikát kihívni.

V o g l  dr, úr a driveniki, dől-malii, bakaraci és buccarii haránttorlaszokat 
rögöknek tekinti, melyek harántvetődések között fennakadtak. Azt a tényt 
pedig, hogy az eocén márgák a krétamészkő alatt fekszenek, átbukott redőzésre 
vezeti vissza, mely a buccarii cementgyár tájékán, a völgy mindkét oldalán 
átbukott redőzésbe megy át és a Sv. kuzsmai haránttorlasznál végét éri. És 
csakugyan a krétamészkő tenger felé dűlő padjai az ozljaki magas országút 
mellett Dől velikitől 1 km-re K-re, ha nagyon elmosódottan is, de mégis foko
zatosan fejtetőre állnak, majd pedig ellenkező dülésbe mennek át. Az említett 
magyarázatnak azonban mégis a bakaraci és buccarii cementgyári márgafel- 
tárások a legerősebb támasztékai.

Legelsősorban is feltűnt nekem a jelentékenyebb harántvetődések hiánya, 
amelyeknek pedig kísérniök kellene a driveniki horsztképződést. Az ÉK-i lejtőn 
a márgahatár teljesen egyenes, a DNy-i lejtőn pedig a márga határa inkább 

lefelé törik, semmint hogy fennakadna. A csapásmenti vetődések az ÉK-i lejtő 
meredek falában jutnak kifejezésre, főként a cirkvenicai öböl hátterében. 
A gerincvonal ellenben meglehetősen vízszintes lefutású, pedig épen a gerinc
vonalnak kellene, hogy elárulja a haránttöréseket. A Senjsko-Bilo- és Velebit- 
hegységben, melyek tektonikailag nagyon hasonlítanak a szóban levő területhez, 
megfigyeltem, hogy haránttöréseket mindig a gerincvonalak lefutásában lehet 
felismerni. Ez mészkőhegységekben, ahol a felületi eróziónak a vegyi denudá- 
cióhoz képest a domborzati alakulások létrehozásánál rendesen igen alárendelt 
szerepe van, igen könnyen belátható. Vízszintes felületek évi letárolása ilyen 
hegységekben nem tehet ki többet, mint amennyi az illető területre megálla
pított csapadékmennyiségnek megfelel. Ennélfogva tektonikai zavarokból követ
kező egyenetlenségek gyakran igen jól megmaradnak. A driveniki Várheggyel 
szemben emelkedő két gerincen azonban ily egyenetlenségeknek semmi nyoma 
sincs. Azonkívül a földtani felvételek sem nyújtottak eddig semmi támasztó- 
pontot arra nézve, hogy itt haránttörésekkel van dolgunk. Minő joggal szabad 
tehát ezeknek a mészkőszigeteknek keletkezését harántvetődésekkel magyarázni ?
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Másrészt az sem igen képzelhető, hogy itt a völgy talpán másodlagos redők 
képződtek, mert akkor miért fekszik a krétamészkő a völgyben lefelé és fölfelé 
is mélyen s miért meredekek a szirtnek ez irányokban tekintő lejtői?

Már a Várhegy megpillantásánál s aztán később, amikor megmásztuk, 
az a meggyőződés érlelődött meg bennem, hogy ez a hegy nem tektonikus 
képződmény, hanem térszíni egyenetlenség, amely már a márgák leülepedése 
idején, talán sziklazátony alakjában megvolt, később újabb diszlokációkat szen
vedett s végül újra denudálódott. Ebben a meggyőződésemben még csak meg
erősítettek azok a breccsiák, melyeket a hegy lábánál megtaláltunk s melyek 
régi parti breccsiáknak tekinthetők. A V o g l  dr. úrral szomszédos területen 
későbbi földtani munkálatok kimutatták, hogy a tengerpart azon pontján, amely 
a Várheggyel szemben fekszik, félsziget nyúlik a tengerbe, amelyet ÉNy és DK  
felől egy-egy márgasáv szegélyez. Hasonló megvastagodása annak a, hogy úgy 
mondjam, partmenti sáncnak, mely a szóban levő völgyet DNy felől kíséri, 
csap Dol-Malin át a fiumei öböl K-i széle felé. Ugyanezt tapasztalhatjuk Sv. 
Kuz mánál is. Ebben az irányban csapnak azok a rövid harántvölgyek is, 
amelyek hosszanti völgyünket a tengerparttal összekötik. Ezeknek a völgyeknek, 
valamint a torlaszoknak is csapásiránya párhuzamos azzal a hatalmas töréssel, 
mely Isztria K-i partját hozta létre, s amely az északisztriai Tschitschenboden 
töréseit 70° alatt szeli. A Lika «scharung»-jában is (G r u n d :  Karsthydro
graphie) két — bár hegyesebb szögben — találkozó csapás- és törésirány 
különböztethető meg, melyek nyilván két különböző irányú hegymozgásra 
vezethetők vissza és önként kínálkozik a feltevése annak, hogy ez a két hegy
mozgás korban is különbözik egymástól. Míg a mai tengerparttal párhuzamos 
törésvonalak a terület mai orografiájában még meglehetősen élesen kifejezésre 
jutnak, addig a másik — körülbelül a fiume— polai parttal párhuzamos — 
törésirány nyomai többé-kevésbbé elmosottak. Ennélfogva nézetem szerint az a 
hegymozgás az idősebb, amely a fiume— novii hosszanti völgy haránttagozott- 
ságát hozta létre.

Ezzel a föltevésemmel látszólagos ellentmondásba kerülök az irodalom
ban (főleg G ru n d  : Karsthydrographie-jában és W a a g e n  : «Beiträge zur Geologie 
der Insel Veglia»-jában) található megfigyelésekkel. Ezek a szerzők egybe
hangzóan azt állítják, hogy a márgás képződmények sík alapon rakódtak le. 
G ru n d  az ő nézetét többek között az egykorú folyók esési viszonyaira alapítja. 
Hogy volnának ily simára tarolt felületen olyan meredek térszíni alakulatok 
lehetségesek, amilyeneket én a driveniki Várhegy magyarázatára felvettem ? 
A márgazónáknak és márgahatároknak rendkívül szabályos lefutása a magyar
h o n i t  tengerpart mentén kétségtelenül bizonyítja e felfogások helyességét.

Az E-i Adria tengeri térképe a fent jelzett ellentmondást egészen új 
megvilágításba helyezi. A fiume—zenggi parttól DNy-ra egész sorát látjuk a 
hosszúra nyúlt szigeteknek, melyek kifejezett gerincvonalaikban és jellegzetes 
meredek partjaikkal tűnnek ki. Közöttük azonban majdnem lapos fenekű, 
sekély tenger terül el, melynek mélysége csak helyenkint s igen szűk határok 
között ingadozik. A tengeri térkép a következő adatokat szolgáltatja: A fiumei 
öbölben Veglia, Cherso és a szárazföld között a tenger mélysége 61 és 66 m

4 2 *
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között ingadozik. A farasinai csatornában 61 m. A Kvarneró Arsától É-ra 
50—53 m, Promontoretól É-ra pedig 4 9 —53 m mély. A Kvarnerolo Cherso 
és Veglia között, a Cap promontorei délkörtől É -ra : középütt 96 m, délen és 
északon 80 m mély; a Cap promontorei délkörtől D-re 7 8 —84 m-es m ély
ségeket mértek. A Maltempo-csatorna 40—45 m mély teknő. Selcénél befűző- 
dést látunk, azon alul következik a Canale della Morlacca, mely 56 m mély. 
Ezután a tengerfenék lassankint sülyed, s Sv. Juraj és Pervicchio között 76 m 
mélységet ér el s így tovább. Ezekből tehát kitűnik, hogy itt a legélesebb 

morfologiai ellentétek találkoznak ; lapos síkságok, melyeket meredekebben eső 
csatornák kötnek össze, aztán megint éles hegygerincek. Hogy ez a sajátságos 

egymásmellettiség miként következik szükségképen a mészkőhegység természe
téből s a mészkőalakulatok képződésének mechanizmusából, azt másik (kéz
iratban már kész) munkámban részletesen fogom tárgyalni. Most csak azt 
akarom megállapítani, hogy ezek az ellentétek ma csakugyan megvannak. 
Ahhoz a föltevésemhez pedig, hogy hasonló hegyrajzi viszonyok — bár a mai 
erős tagozottság híjjával — már a márgás képződmények lerakódása idején 
és az utolsó hegy mozgás előtt (amely a mai ÉNy—DK-i vonulatokat létre
hozta) is megvoltak, már gyűjtöttem bizonyítékokat. De W a a g e n  dr. úrnak 
Veglia szigetére vonatkozó feljegyzései is nyújtanak erre nézve támasztó- 
pontokat. Míg ugyanis W a a g e n  szerint a rétegek csapása általában rendkívül 
szabályos, addig a rétegzési viszonyok helyenkint a felismerhetetlenségig zava
rosak. így pl. szerinte a Fiumara völgyének íelépítése csuszamlások, vetődések 
és zökkenések folytán kinyomozhatatlan. A Besca völgyében pedig ugyancsak 
W a a g e n  szerint látszólag zavartalan márga- és homokkőrétegeken meglehetősen 

vastag nummulites mészkőtábla nyugszik. W a a g e n  aztán hajlandó volt ezeket 
a kaotikusán megzavart részeket véletlen tüneményeknek tekinteni s a terület 
földtani felépítésének megrajzolásánál teljesen figyelmen kívül hagyta őket. Én 
ellenben éppen ezeket a pontokat tekintem jellemzőknek.

Legyen szabad ezek után saját nézeteimet kifejtenem. Képzeljünk el 
olyan területet, mely hasonlít a mai kvarneróbeli szigetvilághoz, de annál 
kevésbbé tagolt. Álljon ez a terület hosszúra nyúlt, meredek partú szigetekből, 
elszórt zátonyokból, melyek között majdnem egyenletesen mély sekélytenger 
terül el; ebben a tengerben agyagos és meszes üledékek képződnek. Mi fog 
most már történni, ha ez a terület oly mozgásba jön, melynek iránya a szi
getek hosszanti tengelyével igen hegyes szöget zár be ?

Akármint vélekedünk is a törésnélküli gyűrődésről, annyi bizonyos, hogy 
a deformációs munka minimuma éppen úgy érvényes nyomás alatt levő hegy
ségrészekre, mint bármely rugalmas test alakváltozására. A feszültség mindig 

a lehető legkisebb munka árán egyenlítődik ki. És most gondoljuk meg, hogy 
mennyivel egyszerűbb a törés és áttolódás az átdőlt gyűrődéshez képest! A tdőlt 
redőzés pusztán mechanikai okokból csak olyan plasztikus tömegben képzelhető 
el, melyet a kitérésben vertikálisan ható erők akadályoznak.1 Ez a két föltétel

1 Távolról sem akarom mondani, hogy szabályos, törés nélküli deformáció 
valamely hegynyom ásnak k ite tt te rü let legfelsőbb rétegeiben nem  lehetséges. Ahol
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megvan akkor, ha a földkéreg gyűrendő részét oly tömegek borítják, melyek
nek súlya túlhaladja a kőzet nyomószilárdságát. Ez esetben minden további 
nélkül elképzelhető a teljes szétrombolódás és átkristályosodás nélküli latens 
plasticitas. Máskülönben lokális töréseknek s áttolódásoknak kellene történni, 
ami mellett a kőzetkomplexumok a törési helyek között alig deformálódnak.1 
A nyomás alatt nem álló mészhegységnek húzó szilárdsága meg elenyésző cse
kély, pedig a gyűrődés húzó feszültséget kíván.

Lássuk most, hogyan áll ez a két feltétel a mi konkrét esetünkben. Ha 
a mészkő nyomószilárdságát közepesen 1Ü00 kg cm2, azaz 10,000 T/m2-nek 
vesszük, úgy ez, 2*5 fajsúly mellett, egy 3500 m vastag hatalmas kőzettestnek 
felelne meg. Hogyan fejthetné ki ezt a terhelést meszes-agyagos parti kép
ződmény ? Ez volna tehát az egyik föltétel. A másik elengedhetetlen föltétel a 
gyűrődő tömegek mély fekvésére vonatkozik, tekintettel az erőhatások lokalizá
lására. Tekintsünk el az elméleti földfelület görbületétől és képzeljünk el egy 
hegyvidéket hegygerincekkel, mélyedésekkel, árkokkal. A hegyvidék legmélyebb 
pontja lesz a legmagasabb nivófelületet, amelyben még horizontális gyűrőerő 
lehetséges. Ennél magasabban fekvő erőnek nem volna ellenállása. Pedig 
minden nyomást kifejtő test ellenállást kíván, amely ellenállásnak meglehetős 

mélyen kell feküdnie, úgy hogy azt a törekvését, hogy az erőhatásnak engedjen, 
az Őt fedő tömegek súlya fogja fel (kompenzálja). A mi konkrét esetünkben : 
Hegygerinc egy sekélytengerben, ellenállásul csak a tengeröböl (-ág) s egy 
frissen rakódott, nem valami hatalmas, még alig megülepedett üledék. Én 

azt hiszem, ez kevés.
Látjuk tehát, hogy a fekvő redők képződéséhez szükséges^föltételek egyike 

sem volt meg. Erős tektonikus zavarok mutathatók ki s az erő, amely 
ezeket okozta, kell, hogy mélyen feküdjék a tagozott s részben fiatal üledé
kekkel fedett partvidék alatt. Keressük most ennek a mélyen fekvő erőnek 
a hatását a rétegek fölépítésére a földfelület közelében. Intenzív gyűrődés, 
húzószilárdság hiányában nem lehetséges. Ehelyett azonban hosszanti törések, 
melyek a nyomás irányára körülbelül merőlegesek, s melyeket a régibb, már 
meglövő s más lefuíású zavarodások irányukból eltérítenek. A nyomás tovább 
hat, a hosszanti törések határolta rögöket kiemeli, úgy hogy a nyomás iránya

egyszer túrósok és eltolódások következtek be, ott a nyomás többé nem oszlik el 
egyenletesen, liánéin alkalmazkodik a préselt test rugalmasságához. Megeshetik 
tolult, hogy ez a nyomás helyenkint meghaladja a kőzet rugalmassági határát, a 
kőzet pedig ezeken a helyeken a környezet miatt nem tud kitérni, úgy hogy ilyetén- 
képen létrejönnek a deformáció feltételei. S ilyenkor aztán törés nélkül deformált 
kőzeteket találunk látszólag változatlan környezetben. Ilyen jelenségeket nemcsak 
a Karszt-hegységben figyeltem meg, hanem különösen szépen a Kitzbuhlerhorn 
vasas mészkőkonglomerátumain (Tirol), valamint a Maas-völgyben Ivoir mellett, 
Belgiumban. Ezek a jelenségek azonban nincsenek befolyással az illető terület tek
tonikai képére.

1 Ahol a mész kövületeket tartalmazott, azok épek voltak, pedig ha a mészkő 
intenzív redőzésnek lett volna alávetve, a kövületek a nyomás irányában kétség
telenül eltorzulnak, ami sehol sem fordult elő.
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felé dőlnek. A törési felületen csúszás és összetöredezés következik be, mert az 
uralkodó hegynyomás gyenge ahhoz, hogy sima törési felületeket adjon. A kőzet 
erősen repedezett s az egyes részek fogakként kapaszkodnak egymásba. (Másutt 
alkalmam lesz még e törések és a Karszt morfologiája közötti szoros kapcso
latról bővebben szólni.) A leülepedett fiatal márgák a hosszanti rögök közé 
ékelődnek s összenyomódnak. Körülbelül ezek történhetnek mérsékelt mély
ségben. Mi történik azonban a felületen? A hegyalakzatok kompromisszumai 
a kőzetszilárdságnak és a klilső erőknek. Ha ily térszíni alakulatokat iszapos 
üledékek födnek be, akkor a külső tényezők kikapcsolódnak. Ha most már 
ezeket a jól megtartott meredek partokat, zátonyokat és hegy vonulatokat valami 
erő kiemeli helyükből, akkor feltétlenül jelentékeny egyensúlyi zavarok követ
keznek be. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a krétamészkő és az eocén, rész
ben még iszapos, részben márgás üledékek különböző szilárdságúak. A márga 

a diszlokáció idején még tabula rasa volt, többe-kevésbbé képlékeny, megrepe
dezett ott, ahol nyomást szenvedett s ahol tehette, kitért a nyomás elől. 
A nyomás irányát a felület közelében számos tényező befolyásolja, még pedig 
főként ott, ahol széles domborzati alakulatok vannak; oly kaotikus települési 
viszonyok tehát, amilyeneket a buccarii cementgyár fejtéseiben, továbbá Baka- 
racnál, Driveniknél és Yeglia szigetén látunk, igen könnyen érthetők. Azonban 
kilátásunk van arra is, hogy nagy területeken szabályos településsel fogunk 
találkozni, ott t. i., ahol a meredek felületi formák okozta zavarok elesnek, 
tehát a hosszan elnyúló szigetek közötti vízszintes, széles mélyedésekben.

A hegyrögök meredek kiemelkedése azonban a mélyen fekvő redőzési 
övék és a magasabb törési és eltolódási öv határán tömeghiányokat hozott 
létre. Ennek következtében a megzavart tömegek az erőhatás megszűntével 
lesülyedtek. Ezeknek a síilyedés következtében beállott vetődéseknek szüség- 
képen egészen más képük van, mint a rendesen ferdén dűlő torlódási vetődé
seknek, mert keletkezésüknél fogva többé-kevésbbé függőlegesek. Az első kate
góriába tartozó töréseknél ugyanis tartós, nyugodt nyomás hatása érvényesül, 
míg a második kategóriába tartozó törések arra vezethetők vissza, hogy a 
kőzettömegek a szilárdság leküzdésével saját súlyuknál fogva törnek le. Ebbe 
a második kategóriába tartoznak alighanem az említett hosszúra nyúlt, majd
nem egyenes lefutású, meredek sziklafalak. Mért olyan ritka a töréseknek ez 
a faja az erősen gyűrt hegységekben, pl. a Központi Alpesekben, míg a Karszt- 
hegységre a Tschitschenbodentől kezdve egészen Dalmáciáig úgyszólván jellem
zők ? Csakis azért, mert a Központi Alpesek erősen gyűrtek. Aligha következett 
volna ott be az az intenziv gyűrődés, ha ezt a hegyláncot a legnagyobb hegy
nyomás idején nem födte volna be hatalmas takarója az üledékeknek, melyek 
maradványaival az E-i és D-i mészkőalpesekben találkozunk. E hatalmas üledék
réteg súlya nem engedte, hogy tömeghiányok álljanak be, úgy hogy a sülyedés 
is elmaradt. Ezek a tömeghiányok s velük a sülyedéssel járó törések termé
szetesen a hegynyomás okozta törésekkel körülbelül párhuzamosak. Hogy a 
nyomás irányában fellépő tömeghiányokat tehát a csapásirányra merőleges 
vetődések egész sorát vegyük fel — mint V o g l  dr. úr kívánja — arra semmi 
kényszerítő okunk sincs.



MEGJEGYZÉSEK BUCCARI KÖRNYÉKÉNEK TEKTONIKÁJÁHOZ. 6 4 7

Dedukció utján ilyetónkópen ugyanarra az eredményre jutottam, mely a 
driveniki Várhegy első megpillantásánál egész önkéntelenül fölmerült bennem, 
t, i. arra, hogy Buccari területén sem fekvő redők, sem kettős redők nincse
nek, hanem hogy itt egyszerű törésekkel, áttolódásokkal és feltorlódásokkal 
van dolgunk, melyek azonban ott, ahol a márga lerakódása és a feltorlódás 
idején már meglevő hegy alakulatokon haladtak át, az eredetileg réteges töme
gek zűrzavaros összetöredezését vonták maguk után. A valóságban ezen a kör
nyéken a hosszanti völgy három mészkőtorlaszának egyikén sem Kapunk biztos 
dőléseket, épp oly kevéssé, mint Farasina vidékén, dacára annak, hogy bejárá
sainknál éppen a dőlés- és csapásirányok kimutatására fordítottuk elsősorban 
figyelmünket. Még egy tényt szeretnék különösen hangoztatni, hogy a Fiume— 
Növi hosszanti völgy feltorlódási folyamatának folytonosságát kellően megvilá
gítsam s hogy bizonyítsam, hogy ez a folyamat e g é s z e n  k ö z e l  a f e l ü 
l e t h e z ,  n e m  p e d i g  n y o m á s  a l a t t  a m é l y s é g b e n  k ö v e t k e 
z e t t  be. Carlopago mellett egy teknőben 40 m tengerfölötti magasságban 
szürke, szenes márgákat találtam, melyek tengeri kövületeket tartalmaznak s 
a levegőn szétesnek. Ezeket a márgákat sekély kutatóakna tárta fel. (E képződ
ményből néhány kövület most a m. kir. Földtani Intézetben van.) Jablanac 
mellett és a Draga völgyében ugyanebben a magasságban vasas breccsák m u
tatkoznak, melyek teljesen hasonlók a driveniki és buccarii breccsiákhoz, kb 
10°-kal a tenger felé dőlnek és parti képződményeknek tekintendők. E márgák 
és breccsiák tehát aránylag fiatal tengeri képződmények. Míg az idősebb, agya
gos és meszes üledékek a feltorlódási és préselési folyamatban még résztvettek, 
addig a magasabb szintekben a leülepedés zavartalanul folytatódott, miközben 
az egész terület lassan kiemelkedett a tengerből. Ha a tengerből kiemelkedett 
márgás képződmények nagyrészét nem mosta volna le az erózió és denudáció, 
akkor lassú átmenetet tapasztalhatnánk a legfiatalabb képződmények vízszintes 
és a régibb lerakódások meredek, sőt függőleges települése között. Az eocén 

márgák keskeny, beékelt foltját találjuk egyébként a horvát felföld belsejében 
is. még pedig Bunictól EK-re, egy szurdokszerű völgyben. A márgasávot itt 
is, igaz. hogy átlós irányban, krétagerinc keresztezi. A krétamészkő a márga- 
sáv mindkét oldalán DDNy felé dől 45—55°-os szög alatt. A települési viszo
nyok tehát világosan mutatják a fiume—novii völgy fentebb vázolt keletkezési 
történetét.

Röviden összefoglalva a fentieket, elsősorban hangoztatni kívánom, hogy 
ezek egyelőre csak személyes, bár szorgos megfigyelésen alapuló nézeteim. Már 
az első karsztbeli vándorlásaim alkalmával, 1909 tavaszán beláttam, hogy a 

Központi Alpesek tektonikájáról való ismereteimet a Karszt-hegység szerkeze
tére nem alkalmazhatom. Még sokkal gyanakvóbb lettem, mikor a «service 
géologique» mintaszerű térképei nyomán a belga Ardenneket jártam be. Most 
már a következőket állítom : a közösen bejárt terület összes diszlokációi a föld 
felszínén fekvő tömegekben mentek végbe, minélfogva átdőlt redőkről, főleg 
azonban kettős redőkről szó sem lehet. Ennek ellene szól úgy a megvizsgált 
feltárások szerkezete, mint a szilárdságelméleti megfontolás is. A tektonikai 
megfejtés csakis a következő tényezőkkel szám olhat: törés, a rögök feltorló
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dása, lesülyedése és diszkordanczia az ő összes kísérő jelenségeivel, különös 
tekintettel a feltorlódás idején fennállott hegyrajzi viszonyokra. Szükséges egyes 
jól feltárt pontok alapos tanulmánya. E beható vizsgálatok alapján pontosan 
meg fogunk ismerkedni a Karszt tektonikájának jellemző vonásaival s fel fogjuk 
ismerni, hogy geologiai szelvények szerkesztésénél és a földtani térképezés 
magyarázatánál mely föltevések engedhetők meg és melyek nem. Elsősorban 
azonban azt hiszem, hogy oly zűrzavaros településű pontokat, mint a driveniki 
Várhegy és a buccarii márgabánya, különös gonddal kell térképezni.

A föntebbiekkel kapcsolatban bátor leszek néhány szót szólni a dolinák 
képződéséről is, mivel ezt a tárgyat is érintettük, amikor Hreljin felől átszeltük 
a Karsztplatót. En ugyanis a szelid lejtőjű Karsztvölgy és a dolina között 
semmi elvi különbséget nem látok, utóbbinál a völgyvonal egyszerűen csak egy 
mélységi pontban koncentrálódik. Tekintettel a mészkő áteresztő voltára, ez 
lehetséges és nem nagyon csodálatos. Ellenben rejtélyesnek tűnt fel eddig a 
dolina és a völgy, valamint hosszúra nyúlt gerincek lejtőinek keletkezése, ha 
tekintetbe vesszük a mészkő sajátságait. Úgy a zutalokvai uvala dolináinál, 
mint számos mészkőlánc oldalán nagyon állandónak találtam a maximális 
lejtési szöget. Ennek igazolására szolgáljanak a következő adatok:

Senjsko Bilo ...... . 33° 40' Germada (Krajna) 32° 50'
Velebit Koőinjnál .. . 33° 40' Nanos (Ubelskónál) 32° 50'
Pljeáivica Bihac felé 30° 20' » (Planinánál)........ 30° 20'

A lejtésnek ez a szabályossága annyira szembeötlő, hogy kopár oldalakon 
valósággal meglepi az embert. Vaskos, szabálytalan sziklatömegek törnek le a 

lejtőről s ilyen képzeletbeli síkhoz mégis annyira alkalmazkodnak, hogy úgy 
látszik, mintha hajlott, kissé érdes síkra tekintenénk. Hogy lehetséges ily lapok 
keletkezése oly kőzetnél, amely (tiszta állapotban, ahogy nem ritkán fordul elő) 
a levegőn nem esik szét törmelékké, hanem amelyet kizárólag a reá eső csa
padékvizek bontanak el vegyi úton s amely adott esetben meredek, sőt áthajló 
szakadékok alakjában is megmarad? Ezzel a kérdéssel behatóan foglalkoztam. 
Benne látom a dolinakérdés magvát s úgy hiszem, hogy készülő részletes 
munkámban sikerülni fog ezt a kérdést vegyileg és fizikailag kétségtelenül 
megoldani. A lejtés keletkezése történetéből szükségszerűleg következik lefolyás
talan mélyedések létrejötte, amint azt említett munkámban részletesen ki 
fogom fejteni.

Kelt Grazban, 1910 őszén.


