
2 . További adatok Fuzine környékének geológiájához.

(Felvételi jelentés az 1912. évről.)

Dr. K ormos Tivadar-íóI és Dr. V ogl ViKTOR-tól.

Az 1912. év nyarán múlt évi felvételeinkhez észak felől csatlakozva, 
Fuzine környékét vettük munkába.

Ha a fuzine—zlobini országúton Zlobinból jövet Benkovac-Brclohoz 
érünk, észak felé jóval mélyebben fekvő, fenyvesekkel borított térszin 
tárul fel előttünk, melynek szelid domborzata sejteti, hogy az eddig meg
ismertektől eltérő kőzetből épült fel. Ha felkapaszkodunk a tőlünk bal
oldalt emelkedő 1106 m magas Jelenscicre, az egész területet még jobban 
áttekinthetjük. Eróziós árkoktól átszelt dombvidék terül el alattunk, rajta 
sötétlő fenyvesek, melyeknek egyhangúságát számos üdezöld tisztás tar
kítja. Az egyik ilyen tisztáson nem messze kilátóhegyünk lábától, tó 
tükre csillog felénk. Most már azzal a tudattal ereszkedhetünk le, hogy 
hegységünk első nagyobb el nem karsztosodott vidékét értük el.

S csakugyan, alig hagyjuk el a zlobin—fuzinei országút 851 m 
magassági pontja táján a már tavalyi jelentésünkben említett diorit- 
poríiritet, homokos palákon, homokköveken találjuk magunkat. Jobban 
megismerkedve ezzel a képződménnyel, azt látjuk, hogy kőzettanilag 
meglehetősen változatos. Nagyobbrészt ugyan a már említett homokos, 
barnásszínű, csillámos palákat és homokköveket találjuk, helyenként azon
ban — így többek között mindjárt a fuzinei temetőnél — valóságos 
durvaszemű konglomerátumokra,. másutt megint fekete agyagpalákra 
bukkanunk, melyek itt-ott — pl. a Mackovica déli lábánál Fuzine köz
vetlen északi szomszédságában, de a Berlosko nevű erdőrészben is több 
helyütt — szénnyomokat tartalmaznak.

Ha a zlobin—fuzinei országút 799 pontjánál1) az útról letérve 
észak felé az erdőbe ereszkedünk le, csakhamar eruptiv kőzetre bukka
nunk, mely a palával néhányszor váltakozva, nemsokára megint elmarad. 
Felületén sötétbarna, üdébb állapotban kékesszürke kőzet ez, mely

9 Úgy látszik hibás köta, mely ismételt aneroid-méréseink szerint 803—804-re 
igazítandó ki.
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R o z l o z s n ik  Pál kollégánk szives meghatározása szerint alig különbözik 
a benkovac-brdoi dioritporfirittól, csakhogy jóval mállottabb annál. E kő
zet itteni előfordulási viszonyai nem voltak teljesen tisztázhatók, 
mégis tekintettel egyrészt valószínű azonosságára a benkováci kőzettel, 
továbbá ez utóbbinak előfordulási viszonyaira, nem lehetetlen, hogy itt 
a palákba behatolt apofizisekkel van dolgunk.

Kövületekben a fuzinei homokos, palás képződmény rendkívül sze
gény. Többé-kevésbbé meghatározhatlan növényi maradványokon kívül, 
melyek közül egyik-másik Equisetum-félékre utal, egyedül csak a Mac- 
kovica déli lábánál találtunk állati maradványokat, nevezetesen Crinoidea- 
nyélizeket, melyek alapján azonban az üledékek korát szintén nem lehet 
meghatározni. Ilyképen teljes bizonytalanságban volnánk, ha a szóban 
levő rétegek Fuzinétól északra Mrzla Yodica környékén újból felszínre 
nem kerülnének s itt nem szolgáltattak volna meghatározható, jellemző 
faunát. Az utóbb említett helységtől északra, a templomtól alig néhány 
száz lépésnyire a Cerni Lúg felé vezető országúton eléggé változatos fau
nára bukkantunk, mely brachiopodákon (Productus) kívül főként cefalo- 
podákból áll.

F rech F rigyes boroszlói egyetemi tanár úr szives előzetes meg
határozása szerint ebben a faunában többek között a következő cefalo- 
podák ismerhetők fel.

Medlicottia n. sp.
Adrianites Hemeri, Gemm.
Adrianites isomorphus, Gemm.
Gastrioceras n. sp. (aff. Roemeri, Gemm.)
Prosageceras Galilei, Gemm. sp.
Szerinte e fajok alapján kétségtelenül megállapítható, hogy itt a 

Sosio-rétegekkel, tehát permokarbonnal van dolgunk.
Most már még csak az a kérdés merülhetne fel, vájjon a fuzinei és 

mrzla vodicai homokkő-csoport tényleg azonos-e; ez a kérdés annál jogo
sultabb, mert ez évi bejárásaink alkalmával sikerült kimutatnunk, hogy 
a két előfordulás nem összefüggő folt, mint azt Stache átnézetes térké
pén feltüntette, hanem dolomit által elválasztott, teljesen önálló két szi
get. Ezt a kérdést a sorok között felvetette már Schubert is legutóbb 
megjelent becses kis munkájában.1)

ügy hisszük azonban, hogy mindenki, aki a fuzinei és mrzla vo
dicai rétegek kőzettani kifejlődését behatóbban összehasonlítja, hamaro
san le fog tenni ilynemű aggodalmairól. A két előfordulás kőzettani ki-

Ű Schubert: Geol. Führer durcli die nördliche Adria; Sammlung Geol. Fiilirer 
XVII, 1912.
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fejlődésében még lényegtelenebb pontokban is oly nagy a megegyezés, 
hogy valóban erőltetett dolog volna, ha a két képződmény között kü
lönbséget tennénk.

A fuzinei permokarbont északon és keleten is dolomit határolja, 
mely — mint több helyen egészen világosan látható — közvetlenül rá
települ a permokarbonra. Ilyen pontok a többször említett Mackovica 
nyugati lába, továbbá a Kamenita Grlavica déli lejtője a Kostajnovica 
völgyében.

Ez a dolomit kőzettani tekintetben teljesen megegyezik azzal a do
lomittal, melyet múlt évi felvételi jelentésünkben Benkovac Brdo környé
kéről, mint felső triászkorú dolomitot említettünk. Ezzel a felsőtriász 
dolomittal kőzetünk még abban is megegyezik, hogy szintén kövületmen
tes, valamint abban is, hogy fedőjében, a térszín egyes magasabb pont
jain az eróziótól megkímélt foltokban ugyanaz a sötét mészkő lép fel, 
mely Benkovac Brdonál is rátelepszik a dolomitra és itt kövületek alap
ján az alpesi szürke meszek egyenértékének, tehát liászkorúnak bizonyult. 
A két mészkő megjelenésében teljesen megegyezik egymással, úgy, hogy 
semmi okunk sincs azonosságukban kételkedni, annál kevésbbé, mert a 
kőzet felületén itt a fuzinei permokarbontól északra is lépten-nyomon 
találunk kövületkimállásokat, melyek a brdoi, zvirjaki stb. meszek alak
jaihoz rendkívül hasonlítanak. Szerencsés véletlen idővel talán itt is 
használható kövületek birtokába juttat, amennyiben plJ a Rogozno vrh 
környékén több olyan pont van, ahol a kőzet friss törésű felületein már 
az idén is találtunk — bár nagyon rossz — héjas kövülettöredékeket.

Idei felvételi területünk képződményeinek ismertetése során meg 
kell még emlékeznünk a Licko-polje kitöltéséről. A Licko-polje, melynek 
bejárása szintén az 1912. évi feladataink közé tartozott, körülbelül négy- 
szögletes, délfelé szelíden lejtő medence, mely északon a fuzinei permo- 
karbon-területtel függ össze. A fuzinei paleozoós palák és homokkövek 
behatolnak a poljébe s annak északi részében a felszínen találhatók, dél
felé azonban mind vastagabb fiatal takaró borítja el az alapkőzetet, mely 
takaró a polje déli végén hat méter vastagságban van feltárva. Világos
szürke tavi agyag fekszik alul, melyet a felszínen középfinom kavics 
borít, melynek anyaga a fuzinei permokarbon palákból való. Kövületre 
sem a kavicsban, sem az agyagban nem bukkantunk, úgy, hogy koráról 
biztosat nem mondhatunk. Kőzettani sajátságai alapján azonban az egész 
poljekitöltés valószínűleg pleisztocén tófenéknek tekintendő.

Mint már múlt évi jelentésünkben említettük, a fuzinei permo- 
karbonterületet délen a triász felé vetődési vonal határolja el, melynek 
mentén a déli szárny lesülyedt. A fenmaradt északi szárnyról az erózió 
jórészt eltávolította a mezozóos takarót, csak a Rogozno vrh — Kostajno-
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vica vrh környékén maradt meg a dolomit szélesebb gát alakjában, mely 
a fuzinei és mrzla vodicai palaterületet egymástól elválasztja. Egyik mé
lyebben bevágódott árokban azonban a permokarbon itt a dolomit terü
letén is fel van tárva. A dolomiton a térszin legmagasabb pontjain (főleg 
a Rogozno vonulaton) a liászmészkőnek eróziótól megkímélt egyes foltjai 
ülnek.

A települési viszonyok itt az északi szárnyban meglepően egy
szerűek. A karbonpalák gyűrődöttek ugyan, de nem oly mértékben, mint 
azt a hegység magvában ily plasztikus kőzettől várhatnék. A karbon 
a térszínben Fuzine környékén 880 m-nél magasabbra alig terjed. Ebben 
a magasságban dolomit települ rá, melyet viszont 1000 m körül már a 
liászmészkő vált fel. Mrzla Vodica felé a karbon térszin kissé emelkedik,

Szelvény a Jelensciétől északkeleti irányban a mrzla vodicai permokarbonig. 
1. Permokarbon, 2. Triász dolomit, 3. Sötét liász mészkő, 4, Dioritporfirit.

amennyiben itt 900 m fölé terjed. Ezeket az egyszerű települési viszo
nyokat a mellékelt szelvényben igyekeztünk szemlélhetővé tenni.

A dőlés a permokarbonon belül természetesen nagyon változó, míg 
a rogoznói triász dolomitban, annak déli részében meglehetősen állan
dóan ÉK-i dőlést mértünk. Csak a Kostajnovica vrh táján találunk ettől 
eltérő DK-i dőlést, ami bizonyára kisebb vetődésekre vezethető vissza. 
Úgyszintén vetődéssel magyarázzuk a dőlés megfordulását a Rogoznótól 
ÉK-re, amint azt a szelvény is feltünteti.

Idei felvételi területünk az első nagyobb kiterjedésű el nem karsz
tosodott vidék, mellyel tengermelléki felvételeink folyamán találkoz
tunk. A szelid domborzatú területet mindenfelé eróziós árkok szeldelik 
át, a főbb völgyek azonban mind a triász határa mentén haladnak. Ez 
utóbbiak esése olyan, hogy a víz mind az észak-déli folyású Licanka- 
patakban gyűlik össze, azon a Licko-poljéba folyik, melynek déli felében 
jórésze már útközben elvész, míg a megmaradó vízmennyiség a tithon- 
mészkőből és krétabreccsából álló Kobiljak lábánál, a polje déli végén
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ravaszlyukakban tűnik el. További sorsát nem ismerjük. A néphit ugyan 
azt tartja, hogy a Licanka-patak a Yinodolban Tribaljnál jut újra fel
színre, pontosabb megfigyelések azonban erre vonatkozólag tucltunkkal 
eddig nem történtek. Annyit biztosra vehetünk, hogy a Licko-poljén el
vesző víz — legalább túlnyomó részben — a Vinodol északi oldalán lát 
újra napvilágot, mindenesetre valószinűbb azonban, hogy nem egyetlen, 
nagyobb forrás alakjában, hanem feltehetjük, hogy legalább is a 
Dől malitól keletre egészen Bribirig fakadó források jórészt a fuzinei 
vizekből táplálkoznak.

A fuzinei forrásokat két csoportra oszthatjuk. Egy részük a pala
terület belsejében, egyes mélyebb árkokban fakad, csapadékben szegény, 
nyáron hamar kiszárad. Ezek nyilván a helyi, a paleozóos területen leeső 
csapadékból táplálkoznak. A források más része a pala és dolomit hatá
rán tör elő s vizét nagyobb területről, az északkeletre elterülő dolomit és 
mészkőterületről nyeri. Ilyen első sorban a Licanka-patak főforrása a 
Yrelo nevű vaucluse forrás, mely a legszárazabb nyáron is bőséges jég
hideg vizet ad s a permokarbon terület északkeleti sarkában a dolomit 
egy hasadékában összegyűlve tör elő.


