
8. Jelentés a Karlopago-Jablanaci lapon végzett részletes 
földtani felvételről.

K och  F e r d o

zágrábi nemzeti múzeumi őrtől.
(9 szövegábrával.)

1910-ben a m. kir. Földtani Intézet azzal a megbízással tisztelt 
meg, liogy a horvát Ivarsztban részletes felvételt végezzek és pedig első 
sorban a karlopago-jablanaci lap felvételét kezdjem meg.

1910-ben és 1911-ben két-két hónapig dolgoztam nevezett intézet 
megbízásából és eddigi eredményeimet a következőkben közlöm. Előbb 
azonban meg kell jegyeznem, hogy a szóban levő területet már 1910. 
előtt is bejártam volt, úgy hogy a földtani viszonyokat főbb vonásaiban 
már meglehetősen ismertem. Az 1907. óta a horvát Karsztban nyaranta 
végzett felvételi munkálataim eredménye alapján megállapíthattam azt 
is, hogy az itt leírandó területeken ugyanolyan viszonyok vannak, mint 
a Likában és a Yelebitben egyebütt.

A  részletes felvételt azzal kezdtem meg, hogy a 25.000-es lapra 
pontosan rávezettem azokat a képződmény határokat, melyeket a horvát 
átnézetes földtani térképen (1:75.000) mindeddig kijelöltem. Csak ilyen 
tagolás alapján lehet a fontosabb képződményeket, illetőleg kőzettanilag 
különböző szinteket a térképen elhatárolni. A képződményeket kövüle
tekben való szegénységük folytán ugyanis területünkön csak kőzettani 
különbségek alapján és a rétegsor pontos figyelembe vételével lehet 
tagolni.

Hogy a karlopago-jablanaci térképlap területén uralkodó földtani 
viszonyokat áttekinthetőbbé tegyem, a következőkben az egyes képződ
ményeket egyenként tárgyalom.

!) A horvát-szlavoii királyság átnézetes földtani térképe. VII. Medak—Sv. ltok  
(28. öv, X III. rov.) Zágráb 1909.

K o c h  Ferdo : Bericht üb. d. geol. Aufnalimen im kroat. Karste. Beriehte d. 
geolog. Kommission d. Königr. Kroatien-Slavonien, Agram, 1910.
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1. K a rbon .

Karbonkorú. képződmények csak lapunk délkeleti sarkában vannak 
és pedig annak a karbonfeltörésnek folytatásaként, mely a Yelebit 
északi lába mentén, a Likában Gracac közeiéig terjed. A  bejárt lapon 
csak Trnovacig figyelhetjük meg ezeket a képződményeket, továbbá a 
többnyire száraz Suvaja-patak mindkét oldalán Brusanitól a Takalicáig 
Ostarija mellett. Brusani, Novoselo és Trnovac környékén a karbon durva 
konglomerátumok alakjában van meg; azonban uralkodók a világos 
(vöröses, sárga, szürke) és sötét dolomitok, meg palás mészkövek. Brusani 
mellett a fekete agyagpalák igen gazdagok piritkristályokban, sőt gyak
ran antracitosak is, amiért többen itt gazdag széntelepeket gyanítottak.

Mindezek a karbonképződmények a tengeri felső karbonhoz tartoz
nak. Ugyanis megállapíthattam, hogy az itteni karbonképződmények 
kőzettani és őslénytani tekintetben is teljesen megegyeznek a paklenicai 
és likai karbonfeltöréssel. Ezek a képződmények ugyan rendszerint sze
gények kövületekben, helyenkint azonban sok kövületet gyűjthettünk. 
Legtöbbnyire a fekete mészpalában és mészben (Takalica) találunk a 
Yelebit karbonjára jellemző mészalgákat, így a gömbös Mizzia velebi- 
tana S c h u b . és a henger alakú Stolleyella velebitana S c iiu b . fajokat. 
Azonkívül brachiopodák, gastropodák nautilusok (Temnocheilus sp.? a 
Takalica fekete mészkövében), crinoideák, foraminiferák (Fusulina, 
Schwagerina) is előfordúlnak.

Az itt körülhatárolt területtől tovább északra sem a Yelebitben, 
sem a Likában nincsenek karbonképződmények.

2 . Triász.

A triász feltörés területünkön Brusaliitól és Ostarijetől északnyugatra 
húzódik, végül Stirovaca közelében a Franjkova Buliba mellett bezáró
dik. Ezek a képződmények a következő emeletekre tagolhatok:

a) Szittya-emelet (alsó triász). A  Takalica-nyeregben (Yrh Taka
lica) Ostarija mellett a karbon fölött vörös-sárga és tarka homokos és 
csillámos palák következnek, amelyekben csupán kagylókőbeleket
(Myacites) találunk és amelyek alsó werfeni paláknak, seissi rétegeknek 
tekintendők. Felső werfeni palákat, campilei rétegeket itt nem sikerült 
kimutatni.

Ez a Yelebit legészakibb werfeni pala előfordúlása, ettől észak
keletre sem a Yelebitben, sem a Likában sehol sincs ilyen képződmény.

b) Középső triász. A  tulajdonképeni kagylós meszet (anisusi emelet)



8 8 KOCII FEíiDO (3)

a karlapago-jablanaci lapon mindeddig nem sikerült kimutatni: az itt 
előforduló középső triász kőzetek a ladini emeletbe tartoznak.

A-ladini emeletet két részre tagolhatjuk, alsó, palás és felső, meszes 
csoportra. Az előbbi megfelel a buchensteini-wengeni komplexusnak, az 
utóbbi a cassiani rétegek egyenértéke. Mindkét csoport kőzettani és ős
lénytani tekintetben jól jellegzett.

A buchensteini-wengeni rétegek területünkön csak kisebb mérték
ben fejlődtek ki. Főleg a Popovaca-patak felső folyásánál Dolnje Paza- 
riste mellett észlelhetjük őket sötét palák alakjában, melyek közé lemezes 
homokpalák ékelődnek. A  homokpalákban eddig mindössze szenesedett 
növényi maradványokat találtam, még pedig egészen 2 mm átmérőjű 
gömbös képleteket (algamagvak?). A palák kövületekben általában igen 
szegények, ahol azonban kövületek vannak, ott nagy tömegben fordulnak 
elő. Ilyen pontokon szép sorozatot gyűjtöttem, főleg cephalopodákat, 
kagylókat (Pecten discites), emellett azonban csigák és brachiopodák is 
előfordulnak. Leggyakrabban csomókkal díszített cephalodák találhatók. 
Ezek a maradványok, sajnos, legnagyobbrészt igen rossz megtartásúnk, 
ezért az eddig gyűjtött anyag alapján pontosabb faj meghatározást nem 
eszközölhettem. Túlnyomónk a Trachyceras- alakok és D t e x e e  tanár, aki 
a gyűjtött anyagot átnézte, az egyik jobb állapotban levő példányt 
Hungarites n. sp. aff. sagorensis-nek határozta meg. Wengeni kövületek 
másik lelőhelye van Pazaristetől északnyugatra az úgynevezett Matrun- 
jaca-forrás mellett.

Mint említettem, a buchensteini-wengeni rétegek komplexusa igen 
csekély elterjedésű. A felső rétegekben lemezes meszek ékelődnek közbe, 
melyek legtöbbnyire vörösen tarkázottak. Felfelé a palák mindinkább 
eltűnnek s helyüket mint a ladini emelet legfiatalabb képződményei vilá
gos meszek foglalják el.

Ezek a cassiani meszek számos nagy diploporán kívül ritkán 
cefalopodákat és csigákat (Marfű ólat ella?) tartalmaznak. Igen vastagok 
és széles övben terjednek a Stirovaca-gőzfűrésztől a Trnovac melletti 
Jadovnoig. Ezek a mészkövek nagyon has adózott ak, területük nehezen 
bejárható kősivatag számos mély dolinával meg ponorral.

c) A felső triászt területünkön karniai raibli rétegek és norikumi 
fődolomit képviselik.

A  cassiani meszek fentebb említett öve annak a N W — SE-felé 
csapó antiklinális feltörésnek a magva, melynek két szárnya raibli réte
gekből és dolomitból épült fel. A  mészkőre először tarka, legtöbbnyire 
vörös palák következnek, aztán különböző színű (zöld, vörös) mészkövek 
és konglomerátumok, melyekre végül a fődolomit telepszik. A feltörés 
NW-en a Kozják lábánál, SE-en Trnovac vidékén záródik. A feltörés
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magva majdnem mindenütt ugyanazokat a magassági viszonyokat (1100 
m t, sz. f.) mutatja. Ez a körülmény a Yelebit e részének felépítéséből 
magyarázható. A  Yelebit kiemelkedése és felgyűrődése után szükségképen 
e merev triászmag eltöredezésének kellett bekövetkeznie.

A  vízrekesztő raibli palákból és homokkövekből fakadó vizeket a 
repedezett diploporás mészkő elnyelte és föld alatt tovaszállította. Ily- 
képen az eróziónak tág tere nyílt, úgy, hogy a kialakulófélben levő hosz- 
szanti antiklinális völgy gyorsan tágult s a víz amellett a raibli rétegek 
egy részét is elmosta. Hogy a diploporás mészkő repedezettsége itt mily 
nagymérvű s hogy a csapadékvizek és a hóié mily gyorsan beivódnak, azt 
a következő tény mutatja.

Közvetlenül a Stirovaca-gőzfűrész mellett a raibli rétegekből bő
vizű hideg forrás fakad. E forrás egész éven át bőven ellátja a fűrész

]. ábra. A stirovaeai triász-feltörés szelvtnve. 1. Liász, 2. fődolomot, 3. raibli 
rétegek, 4. ladini diploporás mészkő.

gőzgépét vízzel, a számos tehervonó állatot és embert ivóvízzel. A  forrás
ból táplálkozó patak alig 100 m-nyire folyik, mihelyt eléri a diploporás 
mészkövet, abban rögtön eltűnik. Valamivel délre az eltűnés helyétől 
állandó beszakadt ponor van közvetlenül az országút mellett és innen 
körülbelül 50— 60 m-nyire délre két, közelítőleg 20 m mély ikerponor 
van. Ha ezekbe a ponorokba leereszkedünk, észrevesszük, hogy hasadék 
beszakadása által keletkeztek. Ez a hasadék pontosan az eltűnt patak 
irányába csap, s láthatjuk, hogy a víznek legalább egy része tovaszivárog 
a repedés alján. Odavaló emberek állítása szerint a hasadék ugyanabban 
az irányban (kb. N N W —-SSE) legalább is 5— 6 km-nyire húzódik. Mi 
körülbelül 150— 200 m-nyire hatoltunk előre, ekkor azonban leszakadt 
sziklák és elakadt fatörzsek elállták útunkat.

Ugyanily gyorsan tűnnek el a Crni Padez mészkőüregeiben a 
Slatke vodice forrásvizei is, a Sundjerski-patak vizét pedig alig néhány 
száz méternyi felszíni folyás után a Ivlementa hasadékai nyelik el. A 
Bubenica-forrás meglehetősen állandó és bő vize raibli rétegek keskeny
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övének szélén a Sundjerae (1324 m.) keleti oldalán fakad, azonban már 
néhány lépéssel odább a diploporás mészkő egyik ponorjában eltűnik. 
Ugyanily gyorsan tűnik el a jadovnói kis forrásér. Amint látjuk, forrá
sokban éppenséggel nincs hiány, de ezek a raibli rétegekhez vannak 
kötve, s abban a pillanatban eltűnnek, mihelyt elérik a hasadozott diplo
porás mészkövet. A  mellékelt szelvény a Velebit e részének földtani viszo
nyait és felépítését mutatja (1. ábra).

2. ábra. A Crni Padez környéke Stirovaeától délre. Elől diploporásm észkő  
fiatalabb karszttölcsérekkel. A háttérben a Satorina-csűes (Liász, 1024 in.)

A  raibli rétegekben vagy azok aljában úgy a Yelebitben, mint a 
Libában, rendesen vörös vasércek találhatók. Ez a kőzet meglehetősen 
nagy fajsúlyú, tömött vagy oolitos. Területünkön a Debeljakon fordul 
elő nagyobb mennyiségben, aztán a Grgin-brijegen, Jadovno mellett 
Trnovacon, a Crna Gredán Pazariste mellett, a Lubenovacon stb., stb. 
Mint az idevágó, a Velebit és a Lika földtani viszonyait tárgyaló mun
káimban már régebben említettem, ilyen vörös vasércek előfordulása meg
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lehetősen gyakori. (Vratec Gracac mellett, Iviani, Yodena glava Bruvno 
mellett stb.) azonkívül sok helyen (Rúdopölje, Doljeni Lapac mellett, 
Sv. Rok, Medak, Raduc, Trnovac, Pazariste) mint erratikus kövek is elő
fordulnak. Az összes szakemberek vasban szegény hematitnak határozták 
meg ezt az ércet, melynek gyakorlati értéke szerintük igen csekély.

Dr. K is p a t ic  M. egyetemi tanár egyik munkájában1) a következő
ket írja: ,,A Velika Plana fölött a Debeljakon tömeges hematitból álló 
telepek mutatkoznak, melyek a mészkőre —  amelyből valószínűleg 
metamorfózis útján keletkeztek —  rátelepülnek. Ezek a telepek úgy
látszik igen nagy elterjedésűek, hogy van-e azonban gyakorlati hasznuk, 
azt későbbi vizsgálatoknak kell kideríteniük . . . P il a r  azt írja, hogy a 
Velebittől északra a vasércek egy öve több mértföldre terjed s hogy a 
Crni vrelonál (Trnovac mellett) liematit fordul elő, melyet már 1857-ben 
megelemeztek, s amely átlag 60 százalék vasat tartalmaz.“

Mint említettem, ezeket a kőzeteket eddig az összes szakemberek 
vasérceknek tekintették s több helyütt kutattak is rájuk (Debeljak, Grgin 
brijeg, Vratic, Trnovac) gyakorlati eredményeket azonban mindeddig 
nem órtek el.

S c h u b e r t  R ic h a r d  szerint, aki egy zárai társaság megbízásából 
a Gracac melletti vratcei vasérceket tanulmányozta, vegyi vizsgálatokból 
kitűnt, hogy az ott előforduló érc nem hematit, hanem bauxit, úgy, hogy 
ezek a kőzetek talán más pontokon is ennek fognak bizonyulni.1)

A  raibli rétegek felett konkordánsan legfelsőbb triászkorú fehér 
mészkövek és világosszürke dolomitok települnek (fődolomit). i)

i) Az „Agramer T agblatt44 1912. m árcius 12-iki számában T u c a n  dr. tollából 
„Alum ínium  im kroatischen K arste44 cím alatt tárca jelent meg. A szerző ebben 
m egjegyzi, hogy K i ő p a t i c  és T u c a n  több ponton j e l e n t é k e n y  b a u x i t t e l e -  
p é k é t  fedezett fel s hogy a közönség körében az a vélemény uralkodik, hogy a hor- 
vát karsztban, főleg a Velebitben nagy vasérctelepek vannak (pl. Grgin brijeg a Vele- 
bitben, Vratce Gracac m ellett, valam int Rudopolje Mazin m ellett). Ez a vélemény 
—  mondja T u c a n  — néhány szakemberünknél is visszhangra ta lá lt s azt látjuk, 
hogy ezek a szakemberek azokban a munkáikban, melyekben a karszttal foglalkoz
nak, kiem elik a szóban levő hegyvidék vasércben való gazdagságát. Kénytelen vagyok  
e fejtegetésekkel szemben állást foglalni. 1. H ogy a Karsztban gazdag vasérctelepek  
vannak, azt éppen K i s p a t i c  tanár hangoztatta először fentebb idézett értekezésében 
s ő ezt az á llítását azóta sem cáfolta meg. 2. H ogy ez a nézet néhány szakem berünk
nél is visszhangra ta lá lt (érts alatta engem), az annyiban könnyen érthető, ameny- 
nyiben mineralogusunknak, K i s p a t i c  tanárnak adatai szolgáltak alapul: azonkívül 
felvevő geológustól fáradságos külső m unkái közepette alig kívánható, hogy még 
ásványchem iai vizsgálatokat is végezzen. Egyébként a tárcacikk írója oly magas 
hangnem et használ, hogy a lig  indokolhatnám azt. hogy még tovább is foglalkoz
zam vele.
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3. Liász.

Ezek a képződmények közvetlenül a fődolomitra települnek és 
Gospic meg a Velebit között egyes, a síkságból kiemelkedő csúcsokat épí
tenek fel (Ostra, Debelobrdo, Bogdánié Ljutaca); sziklás vonulat alak
jában Dolnje Pazaristén, Mala Planán, Knezev vrhon, Biljevinán Crnivrh- 
on át N W  felé húzódnak és északon a Kozjakon, Franjkovacon, a Ravni 
Padezen a fentebb leírt triász feltörést fogják körül aztán SE-felé for
dulnak, s innen a triászt SE-felé kísérik, végül a Vratán (Kubuson) át 
a középső Velebit gerincbe mennek át. A liász meszek itt épen úgy, mint

3. ábra. L ith iotis problematica a Velebit középső liászáböl.

a középső Velebitben azt a gerincet építik fel, mely N W — SE-felé csapó 
éles sziklavonulatból áll.

A  liász mészköveket a régibb irodalom triásznak ismeri, még pedig 
legnagyobbrészt guttensteini mészkőnek.

A  fődolomit fölött először sötétszürke, jól padozott, többé-kevésbbé 
vastag mészkő komplexus következik, mely közé dolomitpadok és bitu
menes palák települtek. Ezeket alsóliászkorúaknak tekinthetjük. Ezek
ben a mészkövekben csupán töredezett kövületek (brachiopodák) talál
hatók.

A  középső és felső liász hatalmas kifejlődésű. Szürke mészkő kép
viseli ezeket a képződményeket, mely dolomitos rétegekkel váltakozik.
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E mészkövekben nagy mennyiségben' fordul elő a Lithiotis problémát!cci, 
továbbá ChemnHziák. Megalodus pumilus, Terebratula rozzoana (Rhyncho- 
nella s-p. is?) Cephalopodák közül eddig csak egyetlen meghatározhatat
lan töredéket találtam (Groljak 1606 m). Lithiotisok mellett leggyako
ribbak a brachiopodák, melyek gyakran egész padokat megtöltenek.

Ezekre a mészkövekre lemezes, szürkés-vöröses egyenlőtlenül folto
zott márgák és márgás meszek következnek számos szabálytalan duzza
nattal, melyek lithiotisokra emlékeztetnek (foltos meszek).

4. ábra. Középső liászkorű brachiopodás mészkő a Velebitből (Golivrh Hi70 m.)

A liászmeszek jól padozottak, emellett azonban annyira repedezet
tek, hogy az egész liászöv repedések, feneketlen nyelőlyukak, mély 
karszttölcsérek rendszere s éppen ezekben a rétegekben találjuk terüle
tünk legmélyebb hasadékait és nyelőlyukait.

Ez erős repedezettség oka (tektonikai körülményeken kívül) főleg 
a víz, még pedig első sorban a hóié, intenziv oldó hatásában keresendő. 
E magasságokban (1400 m-en felül) a hó 7— 8 hónapig fekszik, némely 
évben pedig egyáltalán nem olvad meg, különösen a mély tölcsérekben és 
nyelőlyukakban. Éppen ez a lassú, de folytonos olvadás eredményezi azt, 
hogy a víz csak lassan szivárog el, úgy, hogy elég ideje van oldó hatását 
érvényesíteni.

felsorolt tények alapján önkéntelenül arra kell gondolnunk, hogy 
az említett vasércek (ill. bauxitok) a liászmeszek erős hasadozottságával
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és kilugozottságával szorosan összfeíiggenek. Ismeretes, hogy a terra- 
rossa karsztm eszeink olclási maradéka, csakhogy aránylag újabb időben 
keletkezett. Azok az erők és okok, melyek a terra rossa képződését ma elő
idézik, biztosan rég elmúlt geológiai időkben is működtek. Igen hihető, 
hogy a liász üledékek, valamint a fődolomit oldási maradéka lassacskán 
a vizet kevésbbé áteresztő raibli rétegekbe került, itt felhalmozódott s 
vegyi átalakulások aztán hatalmas vasérc, illetőleg bauxittelepek kelet
kezését okozták.

ő. ábra. Ilasadozott liász meszek a Mali Kainac tetején (1699 m) Elöl a 
több m int 60 m mély ponor meredek fala.

4. Jura.

A foltos márgák fölött keskeny dolomitöv települ, mely a liász 
legfelsőbb tagjának tekintendő. E fölött aztán sötétszürke és fekete 
szarúköves meszek és váltakozó dolomitok következnek. Kövületek közül 
foraminiférákon kívül csupán a Cladocoropsis mirabilis F é l i x  nevű 
korall fordul elő ezekben a mészkövekben.

5 . Kréta.

a) Alsó kréta. Ezek a képződmények tömeges, többnyire szürke, 
vörösen, sárgán és barnán foltozott breccsás mészkövek. Azokat a csip
kézett sziklákat építik fel, melyek a Velebitet a tenger felől oly sajátsá-
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0. ábra. A Mali lla inac tetején levő nagy ponor (liász mészkő) széle.

7, ábra. Knpalakn oldási forma az alsó krétákon! breecsásmészkövön. B ilenski podi 
Jablanac fölött. F iatalabb m állási stádium  finom barázdákkal és lefolyó-lyukakkal.
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gosan kopárnak, növényzetben oly szegénynek tüntetik fel. A kréta- 
képződmények és a jura-liász meszek mállási formái között feltűnő kü
lönbség van, úgy, hogy ezek a kőzetek már ez alapon is könnyen meg
különböztethetők.

Mint fentebb említettem, a hasadozott liászmeszek vad szikla
falakat alkotnak, melyek rendszerint lépcsőzetes sziklafokokból állanak.

8. ábra. Az alsó krétakorú breccsás mészkő oszlopos m állási form ája (kl>. .30__00 m
magas) B ilenski Podi fölött. Idősebb m állási stádium .

Ha ellenben a breccsás meszeket vesszük szemügyre, csak lekerekített 
meredek sziklafalakat, oszlop, púp vagy cukorsüveg alakú képződmé
nyeket találunk, melyek gyakran tekintélyes magasságúak. Ezek az ala
kulatok első sorban a kőzet tömeges voltának köszönhetik keletkezésüket, 
valamint a kőzet függőleges elmállásra való hajlandóságának. Kezdeti 
stádiumban az ilyen kőzeten csak finom barázdákat (oldási barázdákat) 
látunk, melyek lassacskán kimélyülnek. Később kúpalakú lesz a mállási
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forma (lásd 7. ábra), még később a víz oldó hatására karöltve a válta
kozó heves napsütés és éjjeli lehűléssel (hideg bóra, sirokkós eső éri az 
erősen felmelegített kőzetet) a mállóit felület lehasadozik, úgy, hogy 
toronyalakú oszlopok keletkeznek, melyeket a Yelebit alsó krétájában 
ign gyakran láthatunk (8. ábra).

b) A  felső kréta világos mészkövek és mészkőbreccsák alakjában 
fejlődött ki. A  Carlopago és Jablanac közötti partvidéken ritka rudista- 
töredékeken kívül nem találunk kövületeket. Ezek a mészkövek a Liká-

9. ábra. Jablanac. A növényzet a torrens-brecesához van kötve.

bán is kövületmentesek s csak a felsőbb szintekben találunk belemniteseket, 
radioliteseket és csigákat tartalmazó fehér mészköveket.

6. Harmadkor.

Ilyen korú képződmények területünkön csak igen alárendelten for
dulnak elő. Fészekszerű konglomerátum és szenes márgamaradványok 
alakjában figyelhetjük meg ezeket a Velebit SW  lejtőin. Ezek a kép
ződmények arról ismerhetők fel, hogy pocsolyák és kutak keletkezésére 
adnak alkalmat. Ilyen előfordulás van Carlopago közelében Cesaricánál, 
ahol abban szénre aknát mélyítettek le. Az egész előfordulás azonban sok-

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1911. 7
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kai kisebb terjedelmű, semhogy kiadós kutatást Ígérne. Itt csupán egyet
len rossz megtartású kis csigát s több kis nummulitest gyűjtöttem. Itt 
tehát óharmadkori (oligocén) képződményekkel van dolgunk.

7. Negyedkor.

Negyedkori képződmények lejtőtörmelék-breccsák alakjában a ten
gerpart mentén sok helyütt előfordulnak (torrens-breccsák); így Jablanac, 
Vranjak, Orudié stb. mellett (lásd a 9. ábrát).

A  Likában megfigyelhetjük, hogy a legelők talaja finom kavicsból 
és homokból áll, melyet mindenesetre pleisztocénnek kell tekintenünk.


