
4 . Jelentés a Karlopago-jablanaci térképlapon végzett részletes
felvételről.

K oCH FERDO -tÓ l.

A m. kir. Földtani Intézet 1911. évi jelentésében beszámoltam az
1910. és 1911. években a Karlopago-jablanaci térképlap részletes felvé
tele közben szerzett tapasztalataimról. Ebben a jelentésemben leírtam a 
hegységet felépítő rétegtani egységeket, kiterjeszkedvén azok őslénytani 
és kőzettani jellegeire. 1912. nyarán alkalmam nyílt olyan megfigyelése
ket eszközölni, melyek a hegység földtani képét vannak hivatva meg
világítani s amelyeket éppen ezért a következőkben óhajtok vázolni.

Uj, eddig ismeretlen rétegtani elemeket nem találtam, úgy hogy 
főleg az ismert képződmények lehetőleg részletes térképezésére szorít
koztam.

A raibli rétegek övében, amely a Jasenovac-patak eredetétől e patak 
mentén, majd a Borovac és Krpanovac patakok völgyén át a Velika Plana 
alján egészen a Snutinica déli környékéig terjed, Jovanovic draga köze
lében, lapos antiklinálist figyeltem meg, melynek délkeleti szárnya he
ly enkint szétnyomott és el van hordva. Ez az öv a Jasenovac-patak felső 
folyásában, főleg a ,,Vodena mlaka“ nevű területen a legszélesebb. Itt 
túlnyomóan vörös vagy tarkán pettyezett agyagos vagy homokos máfgák 
fordulnak elő, melyekre majdnem vízszintesen többé-kevésbbé durva 
konglomerátumok települnek. Már a „Vodena mlaka“ elnevezés (po
csolya) jelzi, hogy itt források vannak, melyek ha nem is bőséges, de 
mindenesetre állandó vizet adnak. Ha ezeket a képződményeket délkelet 
felé követjük, megfigyelhetjük, hogy a márgák helyébe homokkövek és 
konglomerátumok lépnek. Jovanovica drágánál, a Snutinica déli lejtőjén 
tarka, többnyire élénk vörös, sárga vagy zöldszinű jáspispalákat látunk, 
melyeket a régibb irodalom eruptív kőzetnek jelöl. Valóban azonban csak 
a raibli rétegek fáciesének tekintendők. Kövületeket itt a raibli rétegek
ben mindeddig nem találtam.

A Kosinjtól a Stirovacára vezető úton egy helyütt, Bovan közelé
ben, az 1053 m magassági pont mellett eddig ismeretlen feltörését talál
tam a raibli rétegeknek. Ez voltaképen csekély kiterjedésű lejtőfeltárás,
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mely a fődolomit denuclációjának következménye és amelyben a íődolo- 
mit alatt fekvő tarka márgák és homokkövek bukkannak felszínre.

Miként már múlt évi jelentésemben kiemeltem, harmadidőszaki 
képződmények a Karlopago-jablanaci lapnak csak tengerpartmenti ré
szeiben fordulnak elő. Itt ugyanis több helyütt különböző magasságban 
konglomerátumokat és szürkészöld és sárga, lágy összeállású homokos 
márgákat figyelhetünk meg, amelyekben többnyire kisebb nummulitesek 
fordulnak elő. A konglomerátumok borsó- egészen mogyoró-nagyságú 
szemcsékből tevődnek össze, melyeket okkersárga cementanyag köt össze. 
A többnyire könnyen málló kötőanyag a konglomerátum elmorzsolódását 
okozza; ebből a homokból az itt szintén előforduló homokos márgák hozzá- 
keveredésével dús növényi tenyészetre alkalmas talaj keletkezik. Ezért 
alig tévedünk, ha egy területről, amelyen dús vegetációt, ennek következ
tében több felgyülemlett nedvességet találunk, eleve feltesszük, hogy az 
említett konglomerátumkoból áll.

Ezekben a knnglomerátumokban Assilina granulosa-n kívül több 
más nummulites is előfordul, amelyek alapján a képződményt promina- 
rétegeknek, tehát felső jeocén-oligocénnek kell tekintenünk.

A Karlopago és Zivi bunari közötti területen a promina-konglome- 
rátumok két egymással párhuzamos vonulatát figyeltem meg. Az egyik 
és pedig a szélesebb és jobban kifejlődött majdnem pontosan a Zengg- 
karlopagoi út mentén húzódik. Ez a vonulat nem összefüggő, hanem 
erózió folytán több foltra tagolt, melyek közül némelyik csak néhány 
lépésre követhető, míg másoknak a hossza több kilométerre terjed. 
(Dusikrava és Baricevic között 5—6 km a hosszúság fél km szélesség mel
lett.) Ezek a konglomerátumok ahhoz a fennsíkhoz vannak kötve, amely 
az alsó krétamészkő-breccsák alkotta fal lábánál rudistamészkőből épült 
fel. Tízszintes eltolódások folytán a konglomerátumok ujjszerűen eltor
zultak és foszlányokra szakadtak. A fennsíkon és a lejtőn több helyütt 
nummulites-mészkavics felhalmozódásait találjuk, amelyek a promina- 
konglomerátum egy magasabban feküdt vonulatából keletkeztek és ide 
lemosattak. Ezek az említett képződmények átlag 200—300 m tenger- 
szinfeletti magasságban fekszenek.

Említettem, hogy itt a promina-rétegek még egy másik vonulatá
val is találkozunk és pedig 600—700 m tengerszinfeletti magasságban. 
Ez voltaképen nem egységes vonulat, hanem többnyire egészen csekély, 
majdnem ugyanabban a magasságban a krétamészkőbe begyűrt marad
ványok sora. Ezek a maradványok szurdokokban, valamint teknőszerű 
mélyedményekben konglomerátum és zöldes vagy okkersárga vörös 
bauxitgumókat tartalmazó homokos márgák alakjában figyelhetők meg. 
Ezekben mindenütt természetes vagy mesterséges karsztkutakat találunk.
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Zivi bunari mellett egyik ilyen kút az országút mellett levő ciszternát 
táplálja és sohasem apad ki teljesen.

Az említett eocén képződmények kifejlődését illetőleg egészen ana
lóg viszonyokra találunk a Zengg-otocaci lap partvidékén is. Sv. Jurajtól 
délre a part mentén fehér nummulites meszek fordulnak elő, melyekre 
prominakonglomerátum települ; itt is azt tapasztaljuk, hogy ezek az 
üledékek a parttal többé-kevésbbé párhuzamos, az országút mentén Jabla- 
nac felé húzódó vonulat alakjában mutatkoznak, amely itt sem össze
függő. A nummulites mészkövek, illetőleg a prominarétegek felső vonulata 
itt is vízszintesen és ferdén eltolódott rögök alakjában jelentkezik 500 
m-en felüli magasságban. Egyik Brisnica velikán át tett kirándulásom 
alkalmával megállapíthattam, hogy az ott előforduló prominarétegek és 
flismárgák az alsókrétába vannak begyűrve, majd így beékelődve az 
Ocenaska drágán át egyrészt Mala Brisnica, másrészt Grabarje stan, a 
Borovi vrh és a Ponikva Dolinica vagy Yujinec felé ágaznak el. A Vuji- 
nec-völgy 1116 m magas, benne itt fehér nummulites mészköveket talál
tam begyűrve, ami a terület tektonikájának értelmezésénél nem csekély 
fontosságú. P oejak J ózsef úr, aki a zengg-otocaci lap részletes felvételét 
kezdte meg, arról értesített, hogy ő prominakonglomerátumokat és num
mulites meszeket 1200—1300 m magasságban is talált. (Pogledalo.)

Mindeddig nem sikerült megállapítanom, vájjon területünkön 
alveolinásmészkő is fellép-e; nem tartom nagyon valószinűnek, könnyen 
meglehet azonban, hogy a zengg-otocaci lapon előfordul.

Már előbb említettem, hogy a lejtő, illetve torrensbreccsákat a ne
gyedkorba, még pedig az ó-negyedkorba kell sorolnunk. Kövületek teljes 
hiányában korukat lehetetlen pontosabban meghatározni, egyébként ezek 
a képződmények még ma is keletkezőben vannak, bár csekélyebb terjede
lemben és lassabban. Ahol nagyobb terjedelemben fordulnak elő, mint pl. 
a jablanaci torrensben, ott jó termőtalajt szolgáltatnak.

A Lika karsztfolyó mentén nem egy helyen meglehetős vastagság
ban található terra-rossától vörösesbarnára festett karszti agyag, melyhez 
finom kavics keveredik. Ezeket a pleisztocén képződményeket javarészt 
a csapadékvizek mosták le az oldalakról. A Lika partjain és ponorterü- 
letén előforduló fiatal pleisztocén, illetőleg holocén vörösesbarna agyagok 
(Kosinj, Lipovopolje) a folyó iszapjából és a ponorokból előtörő vizek 
hordalékából keletkeztek.


