
Poejak J ózsef-tői.

A m. kir. Földtani Intézet igazgatósága megtisztelő megbízása foly
tán az 1912. év nyarán a liorvát karsztvidék károm év előtt megkezdett 
részletes (1:25.000 mértékű) felvételén én is részt vettem. Miután 
K ocii F ekdo tanár, a zágrábi múzeum őre, ezekhez a felvételi munkála
tokhoz már két éve csatlakozott s a Carlopago-Jablanaei lap térképezé
sét tűzte ki feladatául, nekem — miután a meghívásnak örömmel tettem 
eleget — a Zengg-Otocaci lap jutott osztályrészül. Az 1912. év nyarán 
munkámat megkezdve, két hónapot töltöttem felvételi területemen. Ennek 
a karsztvidéknek a térszini viszonyai nagy akadályokat gördítenek a fel
vevő geológus elé, úgy, hogy a munka kivitele igen sok fáradságot és 
hosszú időt igényel. Éppen ezért feladatom első részének a számomra ki
jelölt terület különböző irányokban való előzetes bejárását tekintettem, 
hogy ilyeténképen az itt uralkodó földtani viszonyokról áttekintő képet 
szerezzek. Hogy célomat elérhessem, az egész lap területén végeztem 
kisebb-nagyobb előzetes kirándulásokat, melyekről az alábbi jelentésben 
adok beszámolót.

A térkép már első tekintetre jó morfológiai képet nyújt erről a 
területről. Mindenekelőtt szembeötlik a Velebit hegyláncának a Senjsko 
biloval s annak nyúlványaival (Kuterevska kosa, Mala i Velika kosa), 
valamint a délibb hegygerinceknek (Skamnica, Golosmrk, Krekovaca, Bo- 
gavce) a Kapelával párvonalas lefutása. Mindamellett, hogy térképlapom 
területén három, domborzatilag teljesen különálló hegycsoport foglal 
helyet, rétegtani viszonyai annyira azonosak, hogy az egyes sztrati- 
grafiai elemek között alig fedezhetők fel lényegesebb különbségek. Az 
alsó-kréta s a jura-időszak képződményei, különösen a sötétszürke mész
kövek és breccsák olyannyira hasonlóak, hogy e két képződmény között 
alig vonható biztos határ.

A három említett hegycsoport összetartozása — a fennálló morfo
lógiai különbségek mellett is — oly világos, hogy a Senjsko bilot a 
másik kettőtől önálló földrajzi egységként különválasztanunk felesleges.

3 . Jelentés a Zengg-Otocaci térképlap területén végzett
részletes földtani felvételről.
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Sokkal helyesebb tehát, ha ezt a tengermelléki részekkel együtt Velebit 
néven e g y  hegycsoportban összpontosítjuk.

A lapom területén fellépő képződmények ugyanazok, mint amelyek
kel a Yelebit gerince mentén végig találkozunk; azzal a különbséggel 
azonban, hogy a Zengg-Otocaci lapon paleozóos rétegek nem fordulnak 
elő. A Senjsko bilo hegygerince jura-képződményekből épült fel, míg a 
kréta időszak üledékei a tengerpart vidékére szorítkoznak. Lapom terü
letének legidősebb képződményei triászbeliek; ezek a lap NW csücské
ben, a Senjska draga-ban (Zengg felett) lépnek fel s a Nabrsnik-malom- 
tól a Yratnik hágóig terjednek. Ha a Senjska draga-ban, ettől a malom
tól felfelé — a hágó irányában — haladunk, mindenütt üde növényzettel 
találkozunk. Ennek a jelenségnek okára már néhány lépéssel a malom 
mögött rájövünk, amennyiben itt, leginkább vörös színű, részint oszlo
pos, részint gömbös elválású mészmárga lép fel. Sok helyütt, kivált
képen pedig a nabrsniki út felső részén, ez a mészmárga szürke és vörös 
mészkőzárványokat s egy eruptív kőzet görgetegeit tartalmazza. Ezek
ben a rétegekben, melyeket Dr. Schubert Richard a dalmáciai Ylaski 
grad Mocilo melletti raibli rétegekkel hoz kapcsolatba1), kövületek nem 
fordulnak elő.

A mészmárga innen szakadatlanul követhető majdnem Draga fa
lucskáig, ahol egy szürkemészkő szírt megszakítja. Ezután ismét a tarka 
raibli rétegek következnek, míg végre világosszürke és vöröses dolomit 
kerül a felszínre. A dolomit (födolomit) jól láthatóan pados, SW-felé 
dől és 1STW—SO csapás mellett a Yratnik hágóját alkotja. A szürke 
mészkövet, mely az 550 m-es magassági ponttól keletre, a vratniki úton 
is előfordul, Schubert a noricumhoz sorozza, míg az említett dolomit 
szerinte a középső triász carniai-ladiniai emeletébe tartozik.2) K och 
F erdo az 550 m-es ponttól keletre fellépő világosszürke mészkövet ladi- 
niai-korú diploporás mészkőnek határozta,3) miután sikerült neki abban 
az erre jellemző mészalgákat kimutatni. A Senjska dragaban napvilágra 
került triász rétegek a legészakibb triászképződmények a Velebitben, 
amennyiben a legközelebbi triászelőfordulás a Carlopago-Jablanaci lap 
területén, Stirovaca környékén található.

Területünk legnagyobb részét juraidőszaki képződmények foglal
ják el. A Yelebit tenger felé néző lejtőin a Zengg, Sv. Juraj, Jazbina vrh, 
Matesic pod, Griavasi, Bozin plán, Yisibaba, Opaljenik és Lisac közé 
eső oldalon a jura-kréta határ Brinje, Brlog, Hrvatsko Kompolje, Svica,

1) S chubert R .: Geol. Führer durch clie Nördl. Adria (135. 1.).
2) Sc h ubert , i. h. 138. és 140. 1.
3) K och F .: Geoloska iztrazivanja u hrv. krsu. (Vijesti geol. povj- za kralj. 

Hrvatsku i Slavoniju. I. 20. 1.)
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Sinjal, Markovica Rudina és Bodlovié vrh között húzódik. A jurakép
ződmények hatalmas tömegben mutatkoznak itt s minden nagyobb hegy
csoport és csúcs — így a Velebitska Plesivica (1653)), Zavizanska kosa 
(1645), Mali és Veliki llajinac (1699—1667), Kuk (1650), Lumbarda 
(1065), Prolog (1066) — ebből épült fel. Sv. Jurajnál, a Crni vrh (754) 
lábánál a jurarétegek a tengerig ereszkednek alá s innen Zengg felé a 
partmellék is ezekből áll. Ezt a haalmas juraövet a régebbi térképek 
triásznak jelölik, Schubert és K och vizsgálatai azonban kiderítették, 
hogy a Yelebit ama képződményeinek a legnagyobb része, melyet a régi 
irodalom triásznak jelöl, a jurához sorozandó. A liászban megkülönböz
tethető itt alsó-, középső- és felső-liász. A liászrétegek főként szürke- 
szürkésfekete mészkőből állanak, amellyel váltakozva szürke, sőt gyak
ran vörhenyes szinű dolomit közbetelepülések lépnek fel. Kövületekben 
igen gazdagok ezek a rétegek, de a kövületek kivétel nélkül rossz fenn
tartásúak. Nagy tömegben fordulnak elő itt lithiotis-teknők (Lithiotis 
yroblematica (tömb.), továbbá brachiopodák, crinoideák, korállok és csi
gák (Krasno, Zutalokva, Crni vrh, Bozin plán, Nadak bilo, Apatisanska 
duliba, Jezera s a Senjsko bilo NO része).

A hatalmas fejlettségű liászrétegektől eltekintve, lapom területén 
a juraidőszak egyéb képződményei alárendeltebb jelentőségűek s előfor
dulásuk Velika és Mala kosa, Lumbardenik, Cipalska suma, Strazbenica, 
Opaljenik környékére s a Sv. Jurajtól Zenggig terjedő tengerpartra szo
rítkozik. Szürke és barna mészkövek meg breccsák (fekete szarukővel) 
tartoznak ezekhez a képződményekhez, amelyek dolomittal váltakoznak. 
Foraminiférákon kívül különösen korállok (Cladocoropsis mirábilis F e e i x ) 

uralkodnak bennük, miért is e rétegek Cladocoropsis-meszeknek nevez
tetnek. Dőlésük SW-felé irányul. A juraidőszaki Cladocoropsis-mészkő 
közvetlen fedőjében, a tenger felé néző oldalon Sv. Jurajtól a Cardak 
glava-n, Markov kuk-on, Budim vrh-on át s az Ocenadki vrhon, tömött, 
szürke, vöröses- és fekete-stáfos mészbreccsa mutatkozik, mely főként el
térő morfológiai sajátságai (mállási formái) révén jól megkülönböztethető. 
Ez a képződmény az alsó-krétába tartozik s lapom SO és NO részén, 
Donji Kosinj, Pozor, Umac, Ostrovica és Brlog mellett is előfordul.

A világos mészkőrétegekből és breccsából álló felső-kréta képződ
ményt csak a tengerparti oldalon, Sv. Juraj, Lokva, Starigrad és Stinica 
környékén, valamint Otocac közelében, Skare mellett figyelhettem meg. 
Érdekesek azok a szép tarka, világosszürke és fehér konglomerátumok, 
melyek az alsó- és felső-kréta rétegek kíséretében a tengerpart mentén 
lépnek fel, mint pl. Sv. Juraj, Zernovnica, Lokva, Borovi Yrh, Jedmiste, 
Starigard, Bralici, Yelika és Mala Brisnica és Stinica közelében. Ezek 
a rétegek igen sok, jobbára apró nummulitest tartalmaznak és K och
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F erdo vizsgálatai szerint az oligocén időszaki Promina-r ét egekhez tar
toznak.1)

Pleisztocén képződmények lapom területén szintén több helyütt 
észlelhetők, így a Senjska draga-ban, Planinkovac-on, s a Vlaska drágá
ban. Ezek a képződmények részint lejtőtörmelék, részint torrens-breecsák 
alakjában mutatkoznak.

Végül meg kell emlékeznem arról a zöld és vöröses színű eruptív 
kőzetről, mely a Senjska draga-ban fordul elő s amely K ispatic tanár 
szerint porfírit2), H irterlechfer vizsgálatai szerint melaftr.3) *)

*) K och, F.: Izvjestaj o geoloskim iztrazivanjima u hrv. krsu. Vijesti geol. 
povjir. za kralj. Hrv. i Slav. Zagr. I. 21. 1.

2) Hr. M. K iő pa tió : Rude u Hrvatskoj; Rád Jugoslav. Akad. 147. 1.
:5) Dr. R. Sc h u b e r t : 1. c. (137. 1.)


