
2. G-ornicko, Trstenik és Polica vidékének földtani viszonyai.

D r - K adic  O t t o k á r -íóI.

Az 1914. évben avval a feladattal utaztam felvételi területemre, a 
horvátországi Karsztba, hogy a megelőző években Isztria és Krajna hatá
rán még fel nem vett hegyvidéket bejárjam s a már felvett területekkel a 
kapcsolatot megkapjam. Sajnos, az idei esős időjárás és a vidék lakatlan
sága nagy mértékben megakasztottak terveim végrehajtásában; lakóhe
lyeimről a majdnem állandó esőzés miatt rendszerint nem tehettem meg a 
szükséges nagyobb kirándulásaimat s csak a nyár vége felé javult az idő
járás annyira, hogy Policáról nagyobb darabot felvehettem. Az idén 
főleg Gornicko, Trstenik és Polica közvetlen környékét jártam be rész
letesen, anélkül, hogy a kívánt kapcsolatokat mindenütt megkaptam volna. 
A  felvett területek földtani viszonyairól a következőkben fogok röviden 
^beszámolni.

Gornicko vidékének földtani viszonyai.

Bejárásaim első központja a 990 m magasságban fekvő Gornicko 
nevű községi erdőőri lak volt, ahonnan azt a vidéket vettem fel, melyet 
a megelőző években sem Jelenjéről, sem Piaiakról nem érhettem el, ez a 
Pakleno, Ilovnjak és Recice vidéke.

Górniöko vidékének földtani viszonyait legjobban azon a szelvényen 
szemlélhetjük, mely a Grles csúcsán át nyugatról keletre, a következő 
képződményeket tünteti fel.

Gornickótól nyugatra az Obruchegység és a teljesen elkarsztosodott, 
majdnem járhatatlan Pakleno nevű töbrös, szirtes területen fekszik, mely 
18h felé 10° dűlésű fehér kristályos mészkőből épült fel.

Ezt a töbrökben, zsombolyokban és szakadékokban gazdag mész
kőterületet délről, délnyugatról és keletről síma, füves hegység veszi körül, 
melynek anyaga dolomitos mészkő. Bár e képződmény rétegzése homá
lyos, egészen biztosan megállapítható, hogy a kristályos mészkő alatt fek
szik. Hogy a kristályos mészkő a dolomitos mészkövön fekszik, ez itt szá-
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mos ponton közvetlenül látható. így  például a 1160 m magas, dolomit
ból épült és dolomittól környezett Yidalj-vrh csúcsát kristályos mészkő- 
sapka födi.

A  Gornickótól keletre fekvő Karszthegység szürke kalciteres mész
kőből áll, mely ezen a vidéken kivételesen jól rétegzett; a rétegek dűlése 
majdnem állandóan átlag 18h irányú 40°-ot tesz ki, tehát konkordánsan 
a fent leírt képződmények alá nyúlik.

A  két mészköves hegycsoportot a gornickoi glaciális völgykatlan 
választja el, melynek nyugati lejtőit dolomitos mészkő, keleti oldalait 
pedig a kalciteres mészkő alkotja. E hosszúkás völgy katlan talpát glaci
ális görgeteg tölti ki, ami ara enged következtetni, hogy ezt a keskeny 
völgyszerű mélyedést glecser vájta ki, mely kivájást azonban egy a do
lomitos és kalciteres mészkő határán történt törés előzte meg.

Az eddig vázolt képződményeket az osztrák geológusok is, mi is a 
krétába soroztuk; a dolomitos breccsás mészkövet a cenomanba tartozó
a k  gondoltuk, a kalciteres szürke mészkövet alsó rudista mészkő név 
alatt a turonba, a kristályos világos mészkövet pedig felső rudista mészkő 
gyanánt a senonba helyeztük. A  gornickoi viszonyok azonban arról tanús
kodnak, hogy a területemen előforduló dolomitos mészkő a kalciteres és 
kristályos mészkövek közé esik. Az itt kifejlődött felső krétakorú képződ
mények egjnnásutánja a fenti megfigyeléseim alapján a következőképen 
alakul.

1. Kristályos világos mészkő (senon?)
2. Dolomitos breccsás mészkő (túron?)
3. Kalciteres szürke mészkő (cenoman?)
Minthogy a három képződményben rudistákon kívül egyéb kövüle

teket nem találtam, azok biztos beosztását a krétába nem adhatom. Leg
valószínűbb, h o g y  a kristályos mészkő a senonba, a dolomitos mészkő a 
turonba, a kalciteres szürke mészkő a cenomanba, a három képződmény 
együtt eszerint a felső krétába tartozik. Végül megjegyzendő, hogy a 
dolomitos mészkő felvételi területemtől keletre dolgozó kollégáim vidé
kén hiányzik.

A  gornickoi szelvényt keletre folytatva látjuk, hogy a 'kalciteres 
mészkő alá 18h felé 40° dűlésű kékesszürke tithon-mészkő, ez alá végre a 
Snijeznik hegységet alkotó sötét liászmészkő települt. A tithon és liász- 
mészkő határán a prebenisi glaciális teknő foglal helyet, melyet szintén 
glaciális görgeteg tölt ki.



(3) F E L V É T E L I  J E L E N T É S . 5 5

Trstenik vidékének geológiai viszonyai.

Felvételeim második központja az isztriai határ mellett 965 m ma
gasságban fekvő trsteniki erdészlak volt. Utóbbi egy széles, lapos hegyi rét 
északnyugati sarkában épült. Innen délre az Obruc hegység északi része 
látható az 1248 m magas Trstenik hegycsúccsal, keletre a Béla skala 
és a Medvejci hegység terül el, északon végre a policavidéki hegység ki
magasló hegycsúcsai láthatók.

Mig Gornicko vidékén iaz ismertetett képződmények még párvonalos 
zónákban haladnak egymás mellett, Gornickotól északra ez a zonaszerű 
sorrend megszűnik s az egyes képződmények szabálytalan foltok alak
jában egymásba nyúlnak. Ez a körülmény, valamint az is, hogy az egyes 
képződmények itt már nem lépnek fel oly tiszta kőzettani alakban mint az 
eddig volt, a földtani térképezést megnehezíti. Az osztrák átnézetes térké
pezés alkalmával e nehézségeken olykép segítettek, hogy e vidék külön
böző kőzeteit egységes képződmény gyanánt a triászba helyezték. Részle
tes tanulmányaim azonban arról győztek meg, hogy ezen ia földtanilag 
egységesnek vélt területen a fent közölt szelvény majdnem minden tagja 
benne van.

A trsteniki tisztás, a Ravno, délnyugati peremét beszegő meredek 
lejtők, valamint a tisztás délkeleti lapos erdős területe is kristályos mész
kőből állanak. A  Ravno északkeleti vidékét először dombos terület (Brlog)r 
majd meredek hegyoldalak, a Béla skala lejtői, szegély zik. E dombos vidék 
déli meredekebb peremén, glaciális görgeteg alól helyenként a fehér és 
szürke dolomitos mészkő bukkan elő, jelezve, hogy mélyebben, a glaciális 
takaró alatt, a fehér senonmészkövet itt is dolomitos mészkő kíséri. Ez a 
dolomitos mészkősáv folytatása a gornickoi glaciális völgykatlan nyugati 
lejtőjén talált dolomitzónának.

A  jelzett északkeleti meredekebb hegyoldalak, a Béla skala lejtői 
kalciteres, szürke mészkőből álla-niak. Az utóbbi szabálytalanul délke
letről északnyugat felé terjedő keskeny sáv alakjában a Béla skala hegy
ség délnyugati lejtőit szegélyzi. Ez a mészkő folytatása a gornickoi kal
citeres mészkőterületnek Trikalici felé.

A  kalciteres mészkősávtól észak-keletre fekvő hegyvidék, tehát a 
Béla skala és Ceclji vidéke világos kékesszürke mészkőből épült, ami sze
rintem azonos a jesenovicai (Platak) tithon mészkővel. Eszerint az a 
tithonzona, mely Kamenjakon, Zbelacon, Piaiakon és Ilovnjákon át Sne- 
jeznickoig terjed, rövid megszakítás után a Béla skala hegységben ismét 
folytatódik.

A  világos mészkőtől keletre eső hegyvidék, tehát a Medvejci, Sku-
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rína és Lisina nevű hegység területe sötét liászmészkőből áll. Ez folyta
tása annak a nagy li ászul észkő területnek, mely a Risnjak, Snijeznik és 
Jelenac hegységet alkotja. Az itt elterjedt liászmészkő helyenkint vilá
gosabb mészkővel váltakozik, miért is a világos tithommészkőtől való el
választása helyenként nehézségekbe ütközik.

A  vázolt elkarsztosodott hegyvidéket nemcsak számtalan kisebb- 
nagyobb töbör, hanem nagyobb zárt völgykatlanok is jellemzik. Ilyen 
mélyedések a Trsteniki lapály, a Reóicei völgy katlan Stari breg és SÍ j eme 
között, a Kacjé nevű mély süppedés a Medvejci alatt és a Recickoi nagy 
völgykatlan a Béla skala és a Medvejci hegység között. Mind ezen óriás- 
töbrök glaciális üledékkel vannak kitöltve, miért is talpuk egyenes vagy 
hullámos, fűvel benőtt sík. Ezek az óriástöbrök és katlanok még arról is 
nevezetesek, hogy majdnem mindegyikük vizet tartalmaz, amit a glaciális 
kitöltésüknek köszönhetnek. Majdnem minden ilyen töbörnek megvan a 
maga forrása, melyből patakocska ered, ez végigcsörgedez a völgykatlan 
talpán s végre valamely mélyebb helyen kisebb töbrökben vagy ravasz- 
lyukakban a mélységben el vész. E patakocskák közül legnagyobb a Trste
niki patak, melynek jéghideg vize még a legnagyobb szárazságban sem 
apad ki. A  Recickoi patakocska zsombolyba folyik, mig a Recicei cser
mely és a Kacje vize kisebb töbrökben vész el.

Polica vidékének földtani viszonyai.

Felvételi működésem utolsó állomása az Isztria, Ivrajna és Hor
vátország határán fekvő Polica nevű házcsoport volt, ahonnan mindenek
előtt a Trstenik- Polica- Paraviceva mizáig terjedő országhatárt jártam 
be. Az innen térképezett terület keleten a Belicka és Smrekova drágán 
át vezető kocsiútig terjed.

A körülírt területen a következő képződményekkel találkoztam. A 
Pomocno-Policáig terjedő országhatáron a kristályos mészkő van kifej
lődve. Ugyanezen mészkőből keskeny sávot a Jelenja drágától északra 
eső ország mentén is találtam.

A  dolomitos mészkő itt teljesen hiányzik s így ezen a vidéken a 
senonmészkőre közvetlenül a kalciteres mészkő támaszkodik, mely kes
keny szabálytalan sáv alakjában Trikalici vidékétől kezdve a Veliki és 
Mali Símrekovacon és Polican át a Kostelni dóiba megy át, ahol ismét ki
szélesedik.

A  Béla skala és Ceclji hegységben kifejlődött kékesszürke, világos 
tithonmészkő északra a Grohotnica, Sverda, Bacva, Dugarisce és Lepusje 
vidékén található. A  Bacván észlelt tithonmészkő padokban elválva fordúl 
elő, melynek dülése 20h 30°.
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A  jelzett vidéktől keletre fekvő hegység, nevezetesen az említett és 
a Belicka drágától Smrekova drágán át Piaiakra vezető kocsiút mentén 
elterjedő hegyvidék, mindvégig .sötét liászmészkőből épült.

Óriástöbrökben és mély katlanokban ez a vidék sem szűkölködik, 
glaciális lerakodások azonban itt gyérebben fordulnak elő; ezek különösen 
a Dugarisée, Jelen ja draga és Smrekova draga nevű mélyedéseket töl
tik ki.



3. A Delnice és a Kulpavölgy közötti terület földtani viszonyai.

(Jelentés az 1914. évi részletes földtani felvételről.)

Dr. VoGE VlKTOR-tÓl.

(Két szövegközti ábrával.)

Amikor 1914. június havának legelső napjaiban munkához fogtam* 
bizton reméltem, hogy e nyáron a fiúmé— delnicei 75.000-es térképlap 
még hátralevő részét befejezhetem. Azonban a háború kitörésével kap
csolatos bizonytalanság, sajnos, dugába döntötte számításaimat, amennyi
ben augusztus elején abban kellett hagynom munkámat, még mielőtt a 
tervbe vett eredményt elértem volna. Az említett térképlap néhány foltja 
ilyképen most is térképezetlen maradt, teljes befejezésétől azonban immár 
csak két-három munkahét választ el.

Felvételi területemre utazván, néhány napot Zágrábban töltöttem, 
hogy horvátországi munkatársainkkal —  akikkel a Ivarsztban évek óta 
szomszédos területen dolgozom, akiknek egyikével-másikával mindazon
által személyesen még nem találkoztam —  megismerkedjem. Dr. G or - 
ja n o v ic - K r a m b e r g e r  udv. tan., egyetemi tanár úr szíves engedelmével 
és személyes kalauzolása mellett ez alkalommal megtekintettem a horvát 
nemzeti múzeum földtan-őslénytani gyűjteményét, amely —  krapinai 
anyaga révén —  immár oly hírnévre tett szert. Egyik délután pedig 
P o l ja k  J. dr. és S a l o p e k  M. dr. urak társaságában kirándulást is tettem 
Zágráb környékére, Podsusedre, ahol a zágrábi törésvonal mentén fel
bukkanó felső-triászkorú dolomitot és a vetődést vonalat jelző langyos
vizű tektonikus forrásokat tekintettük meg.

Ezután Delnicére utaztam, ahol felvételi munkámat június hó leg
első napjaiban azokban a mészkövekben kezdtem meg, amelyekről már 
múlt évi jelentésemben mint liász-mészkövekről emlékeztem meg.1) Ezek 
a kőzetek Delnicétől délre, délkeletre, főként azonban északnyugatra igen 
elterjedettek s ezévi bejárásaim alkalmával igen változatosaknak bizo
nyultak. Többnyire sötétszürke, tömött szövetű mészkövek ezek, szöve- i)

i) A Lökve, Crnilug és Delnice közötti terület geológiájához. Földt. Intézet évi 
jelentése 1913-ról, 59. old.
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tűk azonban helyenként egyenetlenebbé válik, másutt megint —  közbe
települések alakjában —  világosabb meszeket is találunk, sőt itt-ott vé
kony, egészen fehér mészkő-telepek is előfordulnak; ilyen fehér mész
követ találtam Delnicétől délre, a Presika nevű házcsoporttól északra 
a vasúti vonal és a Presikára vezető út kereszteződése táján, azután el
vétve a Delnicéről Crnilugra vezető erdei út mentén is, a Jablonski- 
vrhtól északnyugatra.

De nemcsak különböző színű és szövetű mészkövek foglaltatnak 
ebben az összletben, hanem igen sűrűn s gyakran nem éppen vékony tele
pekben dolomit-közbetelepülések is. Ezek a dolomitok kőzettanilag talán 
még változatosabbak, mint az őket befoglaló mészkövek. iÁ Zingerle 835 
m-es pontja táján, Delnicétől délkeletre például ugyanolyan rózsaszínű, 
sejtes, erősen meszes dolomitot láttam vékony rétegben, amilyen Benko- 
vac-Brdonál —  Fűzűiétől délre —  a liász-mészkő és triász-dolomit hatá
rát jelöli. Másutt a felső-triászkorú dolomittal teljesen megegyező kőzetet 
foglal be a mészkő, megint más pontokon pedig —  mint pl. az említett 
Presika nevű házcsoport tájékán, azonkívül a Stari Drgomelj déli oldalán 
stb. —  fekete, lemezes, fehér kalciterekkel átjárt dolomitokkal is talál
kozunk.

Múlt évi jelentésemben ezt az akkor még csak futólag bejárt komp
lexust a Fűzűiétől délre a Licko polje környékén előforduló, továbbá 
többek között a Risnjak vidékén is kimutatott sötétszürke liász-mészkővel 
azonosítottam. Véletlenül oly pontokon ismerkedtem meg akkor ezzel a 
képződménnyel, ahol az régebben ismert liász-meszeinkkel kőzettanilag 
igen jól megegyezett. A  részletes bejárás folytán ez a megegyezés jórészt 
elhomályosult s főleg a fentebb vázolt kőzettani változatosság, a gyakori 
világosabb mészkő- és dolomit-közbetelepülések nagyon kétségessé tették 
tavalyi meghatározásomat. Tavaly mindössze néhány meghatározhatatlan 
csiganyomot találtam, melyek ugyan emlékeztettek bizonyos, a Risnjak 
vidékén és Brdonál észlelt kövület-kimállásokra, de most már a változott 
körülmények között nem bizonyíthattak semmit. Kettőzött buzgalommal 
láttam tehát használható kövületek kereséséhez s végre sikerült —  rész
ben J e l in e k  K á r o l y  delnieei gyógyszerész úr lelkes közreműködésével 
—  oly kövületek birtokába jutnom, melyek a kérdéses képződmény liász- 
vol-tát most már kétségtelenné teszik. Ezek a kövületek részben a sötét, 
részben a világosabb mészkőből kerültek elő, úgy hogy a kőzettanilag 
oly változatos képződmény rétegtani egységességében immár nem igen 
kételkedhetünk. A kövületek lelőhelye Delnice közvetlen környéke; itt 
a községtől nyugatra levő kőbányák vidékén J e l in e k  gyógyszerész úr 
társaságában sötétebb és világosabb mészkőben egyaránt a következő 
fajokat gyűjtöttem:



6 0 D K . V O G L  V I K T O R (3)

Terebratula punctata Sow.
Terebratula Remeri
Lima sp.
Pecten sp.
Megalodus pumilus B e n .

stb. A három pontosan meghatározott faj az alpesi szürke, rotzoi-mészkő
ből is ismeretes, két terebratula a középső-liászra jellemző. Míg a fentebb 
felsorolt kis fauna kagylói csak egy-egy példányban fordultak elő, addig 
a terebratulák, elsősorban a Terebratula punctata Sow., nagyobb szám
ban szerepel, úgy hogy némi joggal brachiopodás fáciesről szólhatnánk, 
ellentétben a fuzinevidóki liász-mészkő molluszkumos fáciesével; meg kell 
azonban jegyeznem, hogy a fuzinevidéki, zvirjáki „ Nerinea atava -hoz 
igen hasonló, chemnitzia-habitusú csigák meghatározhatatlan kereszt- 
metszetei a delnicei kőbányák mészkövében is igen gyakoriak.

Az ezévi vizsgálatok eredménye gyanánt annyi mindenesetre két
ségtelen, hogy a Delnice környékén elterülő meszes-dolomitos komplexus 
szintén liászkorú s nagyjából területünk régebben ismert liász-mészkövei
vel egykorú. A rétegtani viszonyok pontosabb megállapítása későbbi 
részletesebb őslénytani vizsgálatoktól és esetleges újabb szerencsés gyűj
tésektől várható.

A  most tárgyalt képződményeknél sokkal alárendeltebb elterjedési! 
a liásznál idősebb képződmények között a felső-triáiszkorú dolomit, mely 
csak Delnicétől keletre, Skrad felé, már a szomszédos lapon jut nagyobb 
szerepre, továbbá a vörös raibli pala, mely itt szokatlanul vékony, néha 
úgyszólván csaik arasznyi vastag rétegben települ a fedő triász-dolomit 
és a fekvő sötét pala között. Legjelentékenyebb előfordulása Delnicétől 
keletre, a Delnicki jarak felső végére esik, ahonnan a Delnice előtti első 
vasúti alagút (Resnjak-alagút) vidékére, sőt az ettől délre haladó Lujza- 
útra is felcsap.

Fekvőjében, a Delnicéről Kulpabródra vezető országút mellett igen 
kemény, poligén eredetű breccsa fekszik, amilyet eddig területemen még 
sehol sem észleltem; benne különböző színű: világosbarna, szürke, világos 
rózsaszínű, sötétvörös, sőt fekete mészkövek alig legömbölyödött darabjai, 
aztán jobban legömbölyödött fehér és halavány rózsaszínű kvarcdarabok 
foglaltatnak, melyeket kvarcos kötőszer tart igen erősen össze. Feltűnő 
a mészkő- és kvarcdarabok legömbölyödőttsége közötti különbség: a kvarc
szemek megfigyelésem szerint sokkalta erőteljesebben megdolgozottak, 
mint a kevésbbé ellentálló mészkő-darabok, ami talán arra vezetendő 
vissza, hogy a kvarc-szemek a konglomerátum keletkezése idején már 
készen voltak s valamely régebbi klasztikus kőzetből szabadultak ki (bi
zonyos, a sötét palák csoportjának felső részébe foglalt kvarcos konglo
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merátumokra gondolhatunk, amelyek több helyről ismeretesek). A  mészkő
görgetegek kőzetei helytállóan területemről eddig nem ismeretesek, java
részt triász-meszekre kell gondolnunk, a fekete darabok talán paleozóosak 
is lehetnek.

A  breccsa igen vékony, mindössze egy-két méter vastag, s alatta a 
már Fuzinéről és Mrzla Vodica környékéről ismert sötét palák csoportja 
következik. Ezek a kőzetek éppen itt, Delnice és a Kulpa melletti Brod 
között tetemes elterjedésűek. Marija Trosttól jóval délebbre kezdődnek s 
a Delnicki jarak nevű árok jobb oldalán észak felé lehúzódnak: a Kulpa- 
völgyig, míg kelet felé egészen a Podstene mögött emelkedő vonulatig 
terjednek. Nagyjában egységes palaterület ez, melyet csak itt-ott szakít 
meg egy-egy dolomitból álló sziget, amilyen pl. a Kupjnk-hegy tömege. 
Ismételten nagy figyelemmel bejártam ezt a palaterületet, hogy adatokat 
szerezzek arra nézve, hogy milyen rétegtami egységek foglaltatnak ebben 
a képződménycsoportban. Mert hogy ez a pala-homokkő-összlet több sztra- 
tigrafiailag különböző tagból áll, arra nézve —  mint már múlt évi jelen
tésemben érintettem —  már nem egy bizonyítékunk van. Az üledékképző
dés folytonossága a raibli paláktól le egészen a kövületek alapján kimuta
tott paleodiászig, szórványos kövületnyomok, melyek werfeni rétegekre 
utalnak, stb., azt sejtetik, hogy ebben a palacsoportban a középső triásztól 
egészen a legalsó permig, sőt talán még lejebb, a felső karbonig, több kép
ződmény rejtőzködik. Mivel ezidei bejárásaim a fentebb vázolt vidéken 
nem jártak sehol érdemleges paleontologiai eredménnyel, a kérdés megoldá
sát alig közelíthettem meg és csupán bizonyos kőzettani sorrendet sikerült 
vázlatosan megállapítanom. Kitűnt nevezetesen, hogy a fedőbb részek
ben általában világosabb, homokosabb kőzetek uralkodnak, míg lefelé sö- 
tétebb, finomabb anyagú, inkább agyagos kőzetek lépnek előtérbe. A kü
lönbség azonban egyáltalában nem éles, amiben persze települési zavarok
nak, nevezetesen tektonikai rétegismétlődéseknek is része lehet, mert a 
települési sorrendje éppen ezekben a dús vegetációt hordó rétegekben hosz- 
szabb vonalon alig ellenőrizhető az ilyen természetű kérdések vizsgálatá
nál kívánatos pontossággal.

Legfeltűnőbb a palacsoport tagozódása Delnice és Marija Trost kö
zött, ahol a következő, kőzeteket észleltem: a Delnicki jarak felső végén 
levő vörös raibli pala alatt az említett breccsa települ, ez alatt piszkos
sárga csillámos homokkőpala az uralkodó kőzet, mely meglehetősen vastag- 
palás, már inkább táblás. Itt-ott —  eleinte alárendelten, később már sű
rűbben —  sötétebb, de még mindig csillámos, homokos, vékonyabb palás 
kőzetek igtatódnak közbe; így tart ez majdnem Turnji gornji-ig, ahonnan 
kezdve a fentebb említett világosabb kőzetek már csaknem teljesen eltűn
nek. Itt és tovább Marija Trost táján, valamint attól északra is fekete*
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kevéssé, vagy egyáltalában nem csillámos agyagpala fekszik, melyben 
hellyel-közzel vasas bekérgezéseket is észleltem. Közben azonban itt is 
jelentkezik világosabb, nevezetesen sötétbarna, csillámban clúsabb pala.

A  viszonyok lényegükben más bejárt szelvényekben is ilyenek, úgy, 
hogy nagyjából elfogadható az a megállapítás, hogy a rétegcsoportban 
felül általában világosabb, csillámosabb, alul pedig sötétebb, sőt egészen 
fekete, agyagos, csillámmentes palák uralkodnak. Ezzel a megfigyeléssel 
persze még távol vagyunk attól, hogy a, palák csoportját tagolhassuk, 
ehhez gazdagabb kövületleletek szükségesek.

A felvételi idő második részét Brodon töltöttem a Ivulpa mellett. 
Ez a folyó itt meglehetősen szűk völgyben folyik, mely 300— 400 m rela
tív mélységre vágódott be a hegységbe.

Tanulságos kép nyílik a folyó krajnai partjának valamely magasabb 
pontjáról. A  horvát Ivarszthegység meredeken, kevéssé tagolt oldallal

ereszkedik le a Kulpához, domborzata már innen szemlélve is nagyrészt 
elsimul, s az egész délen emelkedő tömeg plató képét mutatja, amelyből 
csak a legmagasabb csúcsok, mint a delnicei Drgomelj, hátrább nyugaton 
a Risnjak tömeg, s-tb. emelkedik ki lényegesebben. Ennek a fennsík
szerű hegységnek északi fala általában igen közel jut a folyóhoz, Brod 
és Podstene között azonban visszahúzódik s öbölszerű völgytágulatot 
zár be, melynek délfelé lankásan emelkedő felülete nagyjából középső 
triász (?) -paleodiász palákból épült fel, s amelynek hátterében a Kúp jak 
triászdolomitból és liászmészkőből álló tömege emelkedik ki. Ez az öb- 
lözet tektonikailag meglehetősen zavart, amit már a palák közepette 
az erdők fái közül itt-oht ki-kicsillanó dolomitsziklák is elárulnak. Tekto
nikájának részletesebb tisztázás-a arra az időre marad, amikor az Alten- 
mairkt-Ogulin nevű lap kerül munkára, az eddigiek alapján csak annyit 
mondhatunk nagy valószínűséggel, hogy itt összetöredezett, összepréselt, 
fennakadt horszttal van dolgunk.

1. ábra. Szelvény a Stari Drgomelj és a Kulpa völgye között. 
1. Sötét palák. 2. Felső triászkorű dolomit. 3. Liász mészkő.



(6) F E L V É T E L I  J E L E N T É S . 6 3

Alárendeltebb jelentőségű zavarok Brodtól nyugatra a plató oldalán 
is megfigyelhetők. Gustilaz, Gucevsele tájáig a lejtő lábánál a folyó mentén 
keskeny, homokkőpalából álló esik húzódik, amely a Brod-podstenei pala
öböllel függ össze, annak nyúlványa. Minden bizonnyal vetődés mentén 
érintkezik a mögötte emelkedő, felsőtriász dolomitból és fönt liászmészkő- 
ből felépült oldallal, mert közte és a triászdolomit között a raibli pala 
hiányzik, vagy csak helyenként, alárendelt foszlányokban jelentkezik.

Gerbaelnél rövid, igen meredek falú árok torkollik a Kulpa völ
gyébe, mely kétségtelenül tektonikus eredetű. Ez az árok egészen asszi- 
metrikus szerkezetű, amennyiben délkeleti fala és felső vége egységesen 
triászdolomitból áll, míg az északnyugati falon egy bajuszban triászdolo
mit közzé raibli pala és ennek fekvő palái vannak beékelve, melyek a völgy 
oldalán jó magasra felnyúlnak. Az egész völgy mindössze néhány km 
hosszú. Ennél jóval hosszabb völgyben siet a Kulpa felé a Velika Belica-

Jezer a vrh
1 0 t i

2 .# ábra. A Delnicétől délkeletre elterülő vidék átmetszete.

1. Sötét palák. 2. Vörös raibli palák. 3. F. triászkorű dolomit. 4 Liász mészkő.

patak, melynek tájékán szintén zavarok sejthetők. E vidék tanulmányo
zására azonban, sajnos, már nem jutott időm.

A  Delnice és a Kulpa-völgy közötti hegység, összhangban azzal a 
képpel, melyet róla észak felől nyertem, aránylag igen nyugodt. Lényegé
ben a Drgomelj-hegyek (Stari-, Veliki- és Mali-Drgomelj) és azok kör
nyéke az a terület, amelyet az idén itt részletesen bejártam és itt mindenütt 
meglepően laakás, sokszor hosszú vonalon, szinte vízszintes települést 
figyeltem meg a liászmészköveken. A  dűlés majdnem mindenütt észak
nyugat felé irányul, csak a kulpavölgyi perem felé a Glavica tájékától 
kezdve fordul a dűlés eleinte északra, majd nyugatra, aztán délnyugatra 
és délre. Az egész most ismertetett vidék felépítését a mellékelt 1. szel
vény szemlélteti, mely a rétegeket baloldali, délnyugati részében csapás
irányban metszi.

Delnicétől délre és délkeletre, a Presika nevű házcsoport tájékán, 
s onnan északkeletre egészen a Besnjak-alagutig oly szelvényt kapunk, 
mely nagy vonásaiban szerfölött emlékeztet az előbb tárgyaltra. Ez is 
liászmészkőterület, ahol a mészkő éppen úgy, mint a Drgomeljek vidékén,
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sűrűn váltakozik különböző dolomitrétegekkel. A  dőlés Presikától délre 
Sungari felé mindenütt északnyugati, eléggé lapos (25— 25°), míg feljebb, 
a Lucicki vrh és a Jezera vrh táján már délnyugati, vagy gyakrabban 
nyugat-délnyugati dűlésit találunk. Itt, de főként még északabbra, észak
keletebbre, a Zingerle-hegy vidékén a dűlés már valamivel meredekebb 
(40°). A  fekvő felé haladva, a már említett rózsaszínű, sejtes dolomit kö
vetkezik, mely még tovább kelet-északkelet felé nagykiterjedésű dolomit
hoz vezet Susica és Skrad környékén, amely nyilván már a felső-triász 
fődolomitja. A  Zingerle vidékétől északra, tehát közelítőleg az itteni réte
gek csapásirányában vörös raibli palák, ezek alatt pedig csakahmar ezek
nek fekvő palái csatlakoznak a mészkőhöz, melyek nyugat-délnyugat 
felé dűlnek. A  mészkő és a pala közötti határvonal —  mint a dűlésviszo- 
nyokból következik —  kétségtelenül törést jelez.

A  most vázolt területet a 2. szelvény ábrázolja, amely északkeleti 
részében már a fentebb említett, a Ivulpáig lehúzódó palaöblözetet is 
érinti. Ennek a települési viszonyai meglehetősen zavartak, részletesebb 
bejárása azonban még hátra van.


