
6. A Fuzine körüli mezozoikus terület.

(Felvételi jelentés 1911-ről.)

Dr. K ormos T ivadar -íóI és dr. V oge ViKTOR-tól.

Az 1910-ben megkezdett tengermelléki tanulmányainkat az 1911. 
év nyarán folytattuk, olyképen, hogy a múlt nyáron térképezett kréta- 
zónákhoz északon csatlakozó júra- és triász-öveket vettük fel egészen a 
fuzinei karbon palákig. Ebben az idősebb mezozoós rétegcsoportban a 
következő képződményeket ismertük fel:

Tithon,
Dogger,
Alsó-liasz és 
Felső-triász,

melyek mind meszes-dolomitos kőzettani fáciesben vannak kifejlődve. 
A  felső-triász és a karbon határán azonkívül eruptiv kőzettel is volt 
dolgunk, amelyről egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy vetődés men
tén tört fel, legalább is a fiatalabb mezozoikumban, ha nem később. A  kö
vetkezőkben az említett képződményekről kissé részletesebben számo
lunk be.

1. Tithon mészkő.

Világos, kékes- vagy sárgás-szürke, kissé rétegezett mészkő, mely
ben gyakran találhatók dolomitos közbetelepülések is. Ez a kőzet köz
vetlen fekvője annak a krétakorú breccsának, melyet S t a c h e  Gtüido , az 
átnézetes felvétel alkalmával jurakorú breccsás mészkőnek határozott 
meg, melyről azonban mi már tavalyi jelentésünkben nagy valószínűség
gel állíthattuk, hogy jóval fiatalabb, krétakorú, bár állításunkat kövületek 
alapján nem igazolhattuk. Idei felvételi munkánk meggyőzhetett feltevé
sünk helyességéről, amennyiben a breccsás mészkő közvetlen fekvőjéről 
kövületek alapján sikerült megállapítanunk, hogy tithonkorú.
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A  szóbanlevő mészkőben sok helyütt szép faunát gyűjtöttünk. 
Zlobinon kívül, melyet mint lelőhelyet már S c h u b e r t 1) is megemlít, 
több más pontot is felfedeztünk, melyek a zlobininál gazdagabbak és jel
lemzőbb faunát szolgáltattak. Ilyen pontok vannak a Licko-polje keleti 
oldalán, a Visevica keleti lejtőjén (közel a csúcshoz) és végül főként a 
Zagradski Yrh lejtőin a ravnói erdőőri házzal szemben a Licko-p ölj étól 
SE irányban. Míg Zlobinnál Ellipsáctintákon, néhány Cidaris-marad
ványon kívül alig gyűjtöttünk valamit, addig főleg a Licko-polje emlí
tett pontjain, valamint a Zagradski vrh lejtőin igen szép faunát gyűj
töttünk. Az utóbbi pontról különösen gazdag leleteink vannak, ostreák, 
pectenek, dicerasok stb., melyek az előzetes meghatározás szerint többek 
között a következő fajokra utalnak:

Ostrea c fr . hastellata S c h l o t h .

Veden c fr . poecilographus G e m m . e t  d i B l a s i ,

Veden n. sp. B ö h m ,2)
Hinnites sp.3) stb.,

szóval csupa olyan fajokra, melyek a tithon strambergi rétegeire jellem
zők. A  fauna részletesebb tanulmányozása sok érdekes adatot fog szol
gáltatni.

Míg a mészkövekben ilyenképen kövületek nem éppen ritkák, addig 
a mészkőbe települt dolomitokban alig találunk szerves maradványt. Ilyen 
dolomitos közbetelepülések a tithon-mészkőben eléggé gyakoriak, bár leg
nagyobb részük oly vékony, hogy ki sem lehetett jelölni; egyedül a ravnói 
fennsíkon fordult elő vastagabb dolomit, amely esetleg kijelölhető, bár 
esapásmenti elterjedését kelet felé még nem nyomozhattuk ki. Ebben a 
dolomitban a ravnói erdőőri ház közelében korallmaradványra akadtunk.

2— 3. Liász (és dogger?)

A  világos tithon-mészkő fekvőjében setétebb mészkövek követkéz- . 
nek, melyek felsőbb része vastagpados, sőt rétegzetten. Ezt a részletet 
S c h u b e r t 4) Dalmáciából vett analógiák alapján a doggerba helyezi, ami

Ü Geol. Führer durcli die nördl. Adria; Samml. geol. Führer X V II. 193. old.
2) B öh m : B ivalyén d. Stramberger Schichten, 67. tábla, 36—38. ábra.
3) U gyanott, 68. tábla, 10. ábra.
4) S c h u b e r t : id. m. 192. old.
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Karbonpala és f. triász alsó liász d ioritporfirit
konglom erát dolom it mészkő 1

1. ábra. A benkovaci dioritporfirit-elöfordulás vázlatos térképe.
Mérték: 1:25,000
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azt a körülményt tekintve, hogy a tithon és fekvője között diszkordan- 
ciát nem észleltünk, igen valószínű. Kövületek alapján azonban a dogger 
jelenlétét bebizonyítanunk eddig nem sikerült. Lefelé ezek a sötét mész
kövek mindinkább vékonyabban padozottak s itt kövületek is mind sűrűb
ben mutatkoznak. Legtöbbnyire ugyan csak többé-kevésbbé meghatározat
lan kimállásokat találunk, mindazonáltal akadtunk néhány olyan pontra 
is, ahol használható kövületek gyűjthetők.

Ilyen lelőhelyünk van a fuzine-zlobini úton Brdo helység közelé
ben, ahol csigákon és modiolákon kívül főleg a jellemző 

Megalodus pumilus Ben.
példányait találtuk, azonkívül szép faunát gyűjtöttünk a Zvirjak-hegy
től északra, ahol

Modiola c fr . Schaurothi T a u s c h ,

Avicula sp.
Nerinea atava S c h m id t  s tb .

találhatók. Mindezek a fajok az alpesi szürke meszekre jellemzők, s két
ségtelenné teszik, hogy itt alsóliászkorú képződménynyel van dolgunk. 
A  részletes őslénytani vizsgálat itt is szép eredménynyel kecsegtet.

4 . Felső triász-dolomit.

A  liászmészkő a fekvő felé dolomitokkal váltakozik, majd pedig 
végleg dolomitba megy át. Ez a kőzet világosszürke, tömött szövetű, 
szögletesen töredező dolomit, mely a fedő mészkővel teljes konkordanciá
ban van. Ennek alapján, valamint dalmáciai és velebiti analógiákra tá
maszkodva, feltétlenül a felsőtriászba kell helyeznünk, dacára annak, 
hogy mindeddig teljesen kövületmentesnek bizonyult.

Elterjedése itt nem nagy. Vékony, meg-megszakadó sáv alakjában 
övezi déli elől a fuzinei palaterületet, melytől itt délen kétségtelenül ve- 
tődési vonal határolja el. Benkovac-Brdo tájékán kitörési kőzet terül el a 
dolomit és pala határán, mely R o z l o z sn ik  P á l  kollegánk szives meg
határozása szerint

5. Dioritporfirit.

Mint említettük, ezt a kőzetet a dolomit és a fuzinei homokos 
palák határán Benkovac-Brdo tájékán hosszúra nyúlt orsóalakú folt alak
jában jelölhettük ki.

Mállott felületen barnaszínű kőzet ez, míg üde állapotban zöldes
szürke színű. Már szabad szemmel bőségesen látni benne földpátokat, 
csekélyebb mennyiségben amfibolt.
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R o z l o z sn ik  P á l  kérésünkre behatóbb vizsgálat alá vette a kőzetet 
s úgy találta, hogy földpátja andezin vagy andezin-oligokiász, színes 
beágyazás g}^anánt azonkívül van a kőzetben közönséges amfibol. Az 
alapanyag kvarc, magnezit, apatit, aagit, azonkívül bomlási termékek
ből, főleg kloritból tevődik össze. Szövete és összetétele alapján ez a kőzet 
R o z l o z sn ik  szerint dioritporfiritnak jelölhető.

Települési viszonyok.

Az idén bejárt területen a települési viszonyok aránylag egyszerűek. 
Amint délfelől a tithon mészkőre lépünk, délnyugati dőlést észlelhetünk 
s ez kísér bennünket egészen a fuzinei karbon-palák határáig. Keletről 
nyugatra haladva azonban a dőlésirányban —  bár csekély, de törvény- 
szerű —  változást figyeltünk meg. Míg ugyanis a rétegek a Licko-polje 
táján és még Zlobin környékén 14— 15h felé dőlnek, addig a dőlés Zlobin- 
tól nyugatra csakhamar 16h, majd 17h felé fordul, ami a hegység csapás
irányának megváltozásával teljes összhangzásban van.

Hosszanti törést csak egyet sikerült kimutatnunk. Ez a triász és 
karbon határán Fuzinétól délre W N W — ESE irányban húzódik s 
már a térszínben is felismerhető, különösen ott, ahol a meredek lejtőt nem 
takarja erdővegetáció, mint pl. a Yranjákon a Licko-polje N ¥  szegle
tében. Ezt a hosszanti törést Benkovac-Brdo tájékán határozottan fel
ismerhető haránttörés keresztezi, mely a liasz-triasz sorozat némi eltoló
dását okozta, amint az a mellékelt térképvázlaton is látszik. Érdekes, hogy 
a két törés keresztezésén tört ki a dioritporfirit.


