
26. A Psunj és a Fruska gora hegységek geológiájához.
(Jelentés 1917— 18. évi felvételekről.)

K och  F e r d o  egyet, tanártól (Zagreb).

Előző évi felvételi munkám folytatásaként kívánatosnak látszott a 
Pozegai hegységtől Ny-ra emelkedő Psunj-hegység (a rómaiaknál Mons 
Pisun) bejárása. Az 1917. óv nyarán ezt Pákáénál kezdtem meg és innen 
a hegység É-i és D-i oldalán haladva, megállapítottam a határt a fiatalabb 
(harmadkori és paleozói) és az archai képződmények között. A  hegység 
ezen legősibb magvának kőzeteit és ezek elterjedését Dk . K is p a t ic  M.1) 
már előzetesen leírta, volt.

A  pakráci Kálvária hegy (Sv. Vid) Ny-i lejtőjén a miocén lajta- 
meszet kőfejtők tárták fel. Ez a lágy fehér mészkő túlnyomóan mészalgák- 
ból épült fel, de helyenkint. Veden latissimus, Pectunculus polyodonta, 
Spondylus sp. Ostrea gingensis, 0. cf. digitalina és Clypeaster grandi- 
florus tartalmú padokkal és fészkekkel van tarkázva. A  mészkő hasa
dókait kaviccsal és görgeteggel (többnyire kvarc, kevés gneisz) vegyes 
sárga agyag töltik ki és ugyanez a kőzet takarója is.

A  mészkő csekély kiterjedésű és már a Sv. Vid kápolnánál vékony
lemezes, sárga., talsópontusi korú mészmárgák váltják fel, amelyek helyen
kint Cár dilim, Planorbis és Limnaeus (L. velutinus?) maradványokat, 
továbbá, halfogaikat és pikkelyeket bőségesen tartalmaznak. Ez a lajtá
ra éaz, mely a Kálvária hegynek N y-i lejtőjén az erdő határáig követhető, 
még Sv. Rok-tól D-re egy szakadékban is látható, de itt csak a 262 m.-es 
magassági pontig emelkedik, hol a nevezett márgák eltakarják.

A  lajtamészkőnek erdőborította felszínén karsztos képződmények
ként kisebb tölcséréé mélyedések figyelhetők meg. A  kőfejtők feltárásaiban 
a kőzetnek pados vagy réteges szerkezete nem látható, de a fönnebb érin
tett szakadékban a lajtamészikő felső része pados, a márgák pedig rétege
sek, É-— Di csapással és gyenge (15— 20°-os) Ny-i dőléssel.

A  pakraci pályaudvartól D-re a Pakra folyó medre alsópontusi korú i)

i) K i s p a t i c  M. Prilog. geoloskom poznavanju Psunja. (Had. jugosl. akad. Knj. 
109.) Zagreb, 1892.
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méezmárgákból áll (csapása ÉÉN \— DDK, dőlése 7° DNy felé). Ugyan
ilyen a folyó meclme az országos kórháztól D-re Lipik irányában. A  Pak- 
ractól Ny-ra elterülő dombvidék (Prekopakra és Batinjani közt) kavicsos 
dilnviális agyagból épült fel. Kivált Prekopakra K-i lejtőjén a túlnyomó 
kvarcgörgeteg uralkodó, mint a folyó dilnviális torkolatának üledéke. 
Innen Ny-ra, a Pazina patakban a pliocén üledékeket a Vastag diluviális 
takaró nyilván teljesen elfödi.

Az alsópontusi korú sárga, kemény márgálk a pakráci Sv. Vidtől 
Kragujig terülnek el. s innen K-re alattuk pados mediterránkori homok
kövek, szürke tályag (bádeni tályag) és lajtamészkő következnék. A  tályo
gok itt kövületmentesek, (csak gyéren tartalmaznak zúzott csiga- és 
kagylóhéjakat), s ebben élesen különböznek az alsópontusi korú máirgák- 
tól, amelyek itt szintén hamuszürkék, de ha szórványosan is, mindenkor 
jellegzetes kövületeket zárnak miagukba.

A  Brusnica patakban a lajtamészkő alatt zöld kloritpalák bukkan
nak ki. meredeken felgyűrve; majd a patak mentén É-i irányban haladva, 
szürke és fekete kvarofillitek (agyagpalák., grafitpalák), végül a patak tor
kolata felé ismé.t. erősen gyűrt és ellenkező dőlésű kloritpalák következnek.

A  Brusniktól É'-ra emelkedő hegynyúlványok ( Ra vni brezifc 465 m., 
469 m., 439 m.) ugyancsak kloritpalából állanak, nemkülönben e hegység
rész lába és pereme, melyeket fekete fillitöv takar.

Brusnikon keresztül Lipovac irányában túlnyomóan bádeni tályag, 
utóbbi községben és környékén pedig ismét kloritpala látható, amely 
alatt, illetve közvetlen érintkezésben a lajtamésszel, erősen mállott palás 
gneisz következik, & ennek, csapása NyÉNy— KDK-i, dőlése DNy-i 30° 
alatt. A  Brusnica pataknak Lipovactól Ny-ra eső .szakaszában a. gneisz a 
hasonló csapású, de ellenkező dőlésű tályaggal és lajtamésszel érintkezik.

A z ilyeténképen általában erősen gyűrt klorit- és agyagpalák, meg 
a kvarcfillit együttesen egy régibb paleozói (karbonelőtti) rétegsort kép
viselnek, amely rétegsor a hegység magvának ősibb palacsoportjára É-ról 
és Ny-ról támaszkodik. K isfatic a Brusnica patak grafitos fillitjeibe 
begi jrűrve, alárendelten kloritoidpaláliat is talált.

Kragujtól Bjelevina felé az alsópontusi korú márgák elég magasra 
(-136 m.-en felül) felérnek, felnijükben a bádeni tályaggal és lajtamésszel. 
Utóbbi KDK— NyÉNy-i csapással KÉK felé 17°al dől, alatta pedig egy 
meredekebb dőlésű mállott gneisz következik, amely az Omanovac hegy
háton keresztül, le Zavlaka felé Dugenjiveig húzódik.

A  Sigovac patakmenti lejtők világossárga mészmárgából állnak, 
melyben szórványosan Ccirdium, Limnaeus és Planorbis töredékek, uszony- 
tüskék, halpénzek, fúróférgek csövei találhatók. A  Smrezak hegy is 
nagyobbára ezen kőzetből áll, csak K-i lejtőjén mutatva miocénkori rété
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geket, míg D-i lábánál (Seovic-a völgy), a lajtamészkő kiékelődik és a 
kőfejtő egy ÉÉK— DDNy-i osapású és ÉNy-i 32''-os dőlésű mállóit gneiszt 
tár fel. Míg a mészkőben osztriga- és 'kiorallmiaradványok (Trochosmilia 
sp.?, Corallium pallidum M ich .?) vannak, addig a tályagban lielyenkint 
Lucinák találhatók. Az alsópontusi korú mészniárga közel vízszintesen 
települt a gneiszra, amely Zavlakanál hasonló helyzetben vastag pados 
tömegekben gránitszerű szerkezetet mutat, amiért belőle itt nagy töm
böket fejtettek.

Seovica. falunál fa kápolna lejtője görgetege» diluviális agyag. A 
Reflrovac-patalk mentén ismét alsópontusi korú márga lép fel, apró 
Planorbis-óteksl. Az Omanovac hegyhát D-i részén, a 404 és 449 m. ma
gassági pontok közti nyergen kevés miocén litothamniummészkő fordúl 
elő, osztrigamaradványokbal. Az alaphegységet itt keskeny pasztában 
fekete és kékesszürke kvarofillitek, agyagpalák (grafitpalák) és egy szeny- 
nyeszöld színű, erősen bomlott kloritos kőzet övezik. Innen a Begovacán 
keresztül a Rogoljiea patak völgyébe le. Velica glavica D-i határáig gneisz 
terül el, amely felső részletében közönséges biotitos és muszkovitos gneisz, 
helyenkint gránitszerű szövettel és nagy földpátokkal jellemezve, alább 
egészen tömött és aprószemű. Településviszonyai felismerhetetlenek. A 
375 és 422 nr. (Kuderina) magassági pontok közt az út mellett csekély 
kibúvásban lajtamészkő található. Innen Ny-ra az egész térszín sárga 
alsópontusi korú márgákból áll, Deklijükben hatalmas kifejlődésben a 
kövületmentes fehér márgák, mint a pontusi korú üledékek legmélyebb 
tagja.

A  Lipikről Okucaneba vezető út mentén Bjelanovacig csiak alsó
pontusi korú márga látható.Utóbbi helyen, a híd két oldalán, egy porha- 
nyós miocén konglomerátum települ (csapása D K — ÉNy-i, dőlése 14° 
É'K-re). Egy útkanyarulatnál a 346 m.-es magassági ponttól (Demergince; 
Ny-ra, kékesszürke, homokos miocén (ibádeni) tályag búvik ki1, amely az 
említett porhanyós konglomerátum alatt vízrekesztő lévén, ezt az útsza
kaszt állandó csúszásokkal veszélyezjteti. Demergincétől a Pasian-tető 
(431 m.) D-i környékéig követhető ez a tályag és a meszes homokkövek. 
Tovább É-ra Cagljic gornji, Bakovcani és a Doksina patak irányában az 
alsópontusi korú mészmárgák következnek, gyakori Limnaeus, ritkább 
Plamorbis maradványokkal, továbbá a kövületmentes legalsó pontusi korú 
fehér márgák.

Pakractól É->na és Ny-ra egy alacsony diluviális dombvidék terül el, 
az u. n. Pakraöka gora. A  diluviális agyagtakaró alatt Dereza É-i lejtő
jén a Kravarina patakig fehér és okkersárga felsőpliocénikorú (thráciai) 
homok van feltárva. E  pataikvölgy jobboldali (É-i) lejtői egészen Gra- 
hovljaniig diluviális agyagból állnak. Ahol a Kravarina-patak a 170 m.
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magassági ponttól D-re a. lejtő lábát feltárta, fehér, sárgás és kékesszürke 
kövületmentes márga látható, amely valószínűleg az alsópontusi korú 
fehér márgálmak felel meg. Grahovljaninál mindkét partlejtőn szintesen 
települt mállóit lajtamészkő lép ki alóla, E mészkő nagyszámú, de rossz 
megtartású Veden latissimus, Spondylus sp.. Ostrea armata és Pholas sp.? 
nyomokat, tüskebőrű maradványokat és cápa fogakat tartalmaz. Ugyanitt, 
a patak jobbpairtján, a mészkő alatt kloritpala is észlelhető.

A  fönnebb említett ithráciai homok a lajtamészkőre települt, majd 
diluviális agyagtól eltakarva csak helyenként, így Dragovic, Spanovica 
és Buc táján, omlásokban meg vízmosásokban válik láthatóvá, Grahovljani 
falutól D-re (Dabino brdo) a diluviális takaró a fehér és tarka felső- 
pliocénkorú homdkkal egyetemben, egy szürke és fehér zsíros agyagon 
állandó csúszásban van.

Azon sekély völgyületben, mely Kusonjetől É-ra a Pakracka gorál 
K — Ny-i irányban szeli, egy kisebbméretű lajtamészkő'kibúvásban ezt a 
kőzetet fejtették is; a patak medrében feltárt fekü itt kevés kloritpala és 
agyagpala, Ugyanez a kloritpala (ÉNy— DK-i csapással és DOSTy-i 20°-os 
dőléssel) látható a dragoviéi temetőtől D-re fekvő lejtőn Kusonjeig, hol 
ismét lajtamészkő takarja,

A  Rakovae-patalk torkolatánál a jdbbparton lajtamészkő, a balparton 
kloritpala van, a patajk- mentén fölfelé haladva pedig csak az utóbbi kőzet 
látszik erősen gyűrt helyzetben, amiért dőlésiránya igen változó; így a 
caiklovaci rom alatt ez 65°-os ÉK  felé. A  Tisovac (Votnasinia) patak be- 
torkolásánál egy kékesfekete grafitpala kibúvását figyeltem meg és; követ
hettem e mellékvölgyön fölfelé közel %  lun. távolságra, Innen a Rakovac- 
patak völgyének mindkét lejtőjén pados lajtamészkő van szálban, a meder
ben pedig -egy darabon még a kloritpala követhető. A  466 m. magassági 
ponttól É-ra emelkedő hegyhát Caklovacig merő lajtamészkő, gyenge 
(15°-os) ÉNy-i dőléssel. A 292 m. magassági ponttól kissé D-re az út 
mentén egy sárgás mészmárga (tüskebőrüek maradványaival) a bádeni 
tályaggal egyenlő értékű tengeri üledéknek bizonyult.

A  Riibnjak-piatak torkolatának mindkét oldalán alsópontusi korú 
márgák települnek, rassz megtartású és gyér kövületekkel, mint apró 
Limnaeus, Planorbis, Cardium héjak, csonttörmelékek, lomb- és fűnemű 
növénymaradványok, végül jelentéktelen szénzisinórokkal. A  márgák csa
pása NyÉNy— KDK-i, dőlése pedig ÉK-i 34° alatt. Feküjében itt is egy
más alatt lajtamészkő, agyagpala és kloritpala láthatók.

A  kloritpala ia patak mentén fölfelé mindkét ponton még egy ideig 
látható, de azután Őadina strana és- Sumetlica goamjia irányában a lajta
mészkő végleg eltakarja és a Sumetlica-patak völgyében a 416 m. magas
sági pont alatt meredek sziklafalakat alkot. Nevezett patak felső szaka
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szában 20 m.-ig növekivő vastagságban egy miocénkori durva, konglome
rátum látható. A  Sumetlica gornjától É-ra fekvő völgyszorulatnál (399 és 
388 m. p.) egy kékesszürke tömött mészkő telepe kezdődik szintes hely
zetben és látszólag kíövületmentesen. Geológiai korára nézve csak annyi 
bizonyos, hogy a paleozoikum legfiatalabb tagja, mert egész kiterjedésében 
kleritpalán nyugszik és la jta mészkő a fedüje.

A Sumetlioa-patak torkolatának jobboldalán alsópontusi korú 
márga, baloldalán meglehetősen mállóit kloritpala van. Ugyanez és agyag- 
pala van feltárva lajtamészikő alatta buci Orljava völgyben. ,Jakobovactól 
Roguljeig mindkét oldal lajtlamészkőből meg kevés tengeri tályogból épült 
fel. Rogulje falutól D-re muszkovitgneisz (csapás ÉNy— DK-i, dőlés 
UNy-i 50° alatt), majd sötétszínű amöbolit és újra gneisz váltják fel egy
mást erősen gyűrve s ezért nagyon, változó, de kivétel nélkül meredek dő
lésekkel. A  Celia-patak mentén, amely az Orljava egyik forrásvölgye, a 
lajtamészkő alant durva konglomerátummal kezdődik és fokozatosan 
apróbbszemű szövettel megy át mészkőbe. Ugyanez a jelenség ismétlődik 
a, szomszédos Rijecica patak völgyében Cicvare és Bjelajci közt, de itt az 
alsóbb mederszakaszban kloritpala és agyagpala is láthatóvá válik.

A  Stara rijeka és Ozegovacka patak déli partoldalain, nemkülönben 
Búénál, a pliocén és diluviális takarók alatt egy alsópontusi korú .sárga, 
lágy. kövületmentes és egy keményebb vékonyleveles mészmárga található.; 
utóbbi apró Cardium, Planorbis és Limnaea héjakat tartalmaz. Az ilyen 
fiatal, harmadkori: képződmények tehát kapcsolatot létesítenek: a Psunj és a 
Ravna gora hegységek közt.

Lipik és Okuóani összekötő vonalától Ny-ra egy neogén dombvidék 
terül el, mely R;aic és Benkovci közt miocénkori lueszekből, mérgükből 
és tályagokból épült fel. Ezekre települnek É'-on és ISÍy-on az alsópontusi 
korú mészmárgák, majd az ismeretes felsőpliooénkorú. pannoniéi (palu- 
dinás) rétegek. Utóbbiakat Ny-on vastagabib-vékonyabb diluviális agyag- 
takaró borítja.

A  Konacka (iBulkovica) piatafk mentén JSTovskánál a felső és középső 
paludiinásrétegek láthatók. A  patak felső szakaszában a középpannóniai 
korú únióspadok (itt kagylós homokkövek) alatt egy közel 1 m.-es lignit
réteg fekszik, K — Ny-i csapással és legalább 30°-ois D-i dőléssel. Tovább 
haladva a patak mentén fölfelé, csak sárga homokok (kongeria. homok?), 
a Bukovica-völgy felett pedig fehér márgák (települtek. Itt a széntelep 
vagy már kiékelődött, vagy mélyebbre eülyedt, de nem észlelhető. A  domb
hátat D felől a diluvium üledékei övezik.

A  Paklenica-patak völgyéhen először a felső, majd mihamarabb a 
középső és alsópannóniai korú rétegek jelentkeznek. Csapásuk itt is vál
tozatlanul K — Ny-i, dőlésük pedig D-i 34° alatt. A  lignittelep fekűje
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kezdetben egy szürke agyag (Pfcmor&is-inaradványokkal), majd sárga 
homok, amely a kongeriás rétegek képviselőjének tekinthető. A z innen 
É-ra emelkedő dombok (Sisvete, Púié, Kricke) egészen a Novsíka-patak 
felső folyásáig az ismeretes fehér, alsópontusi korú márgákból épültek fel

A  Duiboka Dolina (Vocarica) patakvölgyben ismét látható egy 
1 m.-es lignittelep és miként az előző, tömeges Unió- és Paludina-tartalmú 
középpannoniai korú fedüréteg alatt.

A  Slobostina-völgybien, Okúcanitól É-ra, mindkét völgyoldalon 
sárgásbarna agyag alatt keskeny sávban pannoniai korú homok és szürke 
agyag búvik ki. A  Ladjevac-patak torkolatánál egy szürke, lágy mész- 
inárga látszik, amelyben egy nagyobb Valenciennesia lenyomatát talál
tam. Csapása K — Ny-i, dőlése D-i 25— 30" alatt. A  Slobostina-patak 
felső szakaszán csillámos homokos, barna és kékesszürke tályog uralko
dik, betelepült, világosabb színű rétegekkel. Eeküjükben homokkő, majd 
lajtaméazkő következik. A  tályog, melyben néhány szenesedett növény- 
maradványon kívül egyéb szenes nyomot nem találtam, helyzetéinél és 
egész megjelenésénél fogva a bádeni tályognak felel meg. Jó feltárása lát
ható Benkovacon, a templomtól Ny-ra fekvő Sredevski patak torkolatá
nál, ahol K — Ny-i csapásban dőlése 30° D felé. Innen É-ra a hegyháton, 
azonos csapásirány mellett dőlése É-i, tehát antiklirálist képez, ami a 
keletebbre emelkedő Glaivica-hegyeu is észlelhető.

Ha Gkucani felől a Celar (223 m.) magaslatra lépünk, a lejtőn
agyagot, majd sárga homokot, meg szürke pontusi agyagot találunk. To
vább É-ra. a Celar-tetőtől egy küvületmentes mézsárga homok látszik, 
amely vagy alsópainnóniai korúak, vagy már a kongeriás rétegek képvise
lője. Gradinánál (280 m.) mészmórgák váltakoznak sárga homokkal, 
kékesszürke homokos tályoggal és homokkőpadokkal, melyek alatt he- 
lyenkint lajtamészkő is jelentkezik. Csapásuk nagyofobára K — N y-i, 
25— 90° közt változó D-i dőléssel. E rétegcsoport a miocén üledékeket 
foglalja magáiba és benne a bádeni tályog az uralkodó. Kiterjedése Oapra- 
ginoe, Bitdrace és Bobare irányábam Rogolje É-i határáig követhető, lie- 
lyenkint amfibolittal tarkítva,

Benfcovactól kezdve széles övben húzódnak ezek a rétegek É. és 
N y felé Bjelanovac, Solese és Raic gornji-ig. Golese (Radjenovce) faluban 
a márga és homok alatt sok kagylómaradványt (Osirea, Pecten) tartal
mazó homokkőpadok nyugosznak. A  falu ÉN y-i végén a miocénkori réte
geket a fehér alsópontusi korú márgák (gyakori apró Planorbis-okkai) 
takarják, amelyek viszont a Konjska glava (408 m.), Kovaßewac (Ala- 
vudce), Brezina mala és Yodice táján igen elterjedtek.

Vodiceről a Luka patak felé haladva, ismét a fönnebbi miocénkorú 
rétegsorral találkozunk. Benne itt is, mint a Psunj hegység egész N y-i
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peremén, a bádeni tályag az uralkodó, amelynek homokos márgás réte
geivel .rózsaszínű, lágy, agyagos márgák, homokkőpadok és barna palás 
márgá'k váltakoznak Néhány szenesedet! növényi nyomon kívül egyéb 
szenes zárványt benne nem találtam. Stub ezen az u. n. „Felső-Raici réte
geket“ a. horvátországi radoboji rétegekkel azonosította.1) Szóbanfoirgó 
területünkön ,a rétegek általános K — N y-i csapásban 30— 90°-al dőlnek1 D 
felé ési a Luka-patak mentén Gornji Raicig terjednek, hol a pannoniai 
korú homokok és agyagok váltják föl. egy vékony széntelepet zárva ma
gukba. A  kongeriás rétegek itt látszólag hiányoznak, vagy el vannak 
takarva. Igen valószínű azonban, hogy a rétegek Cagetól Ny felé irá
nyuló csapással a Bukóvá plaua (311 m.) tájékán kiékelődnek.

Trnakovacnál a Slobostina völgy mindkét oldalán egy erősen mál
lót! biotitpala jelentkezik. Ennek szennyes zöldesbarma színe gyakran 
szürkére változik a sok muszkovit következtében. Ilyen kőzetből áll az 
egész Stupno brdo hegy (320 m.). a 315 és 318 m.-es tetők és az É-i hegy 
hát a 288 m. magas kúpig. Csapása ÉNY— DK-i. dőlése DK-i 40— 50° 
alatt.

Ugyanezen csillámpala a 267 m. magas Brezovo brdo hegy kőzete 
is. mely .szírt a Rogoljica és Rasaska patakok közt emelkedik. Tőle É-ra, 
a Rogoljica baloldali meredek partján egy darabon még ez a csillámpala 
követhető, amelyre azután miocénkor! homokos tályag, majd görgetege« 
lejtőtörmelék borúi. Előbbi, mely a bádeni tályagnak felel meg, nagyr,li
bára gyengén ÉNy felé dől és csapása I)T)Ny— ÉÉK-i.

A  Bukovica-patak völgyében Rogolje gornje táján a tályagra ha
talmas lajtamészképződmény települ, durvább, majd apróbbszemű konglo
merátum padjaival és homokos mészkővel váltakozva. Ugyanitt keskeny 
pásztában egy agyagpala (grafitpala) is követhető a lajtamészkő feküjé- 
ben és a Bukovo brdo hegyen keresztül a Rasaska patakig terjed. Alatta 
mindkét patakvölgyben amfibolit és végül gneisz következik.

A  Rasaska- patak balpartján, a Brezovo brdo hegytől D-re, mállóit, 
világos színű biotitpala jelentkezik, melyeit a 195 m. magassági pontnál 
az erdei vasút feltárt és innen még a Klenovac-patak torkolatáig terjed.

A  Psunj-hegység D-i peremén az amfibolpalának keskeny öve húzó
dik Capragince, Sárince, 2uberkovac, Sagovina, Sumetlica, Podvrsko érin
tésével Orljavacig. Utóbbi helységnél ez a palaöv átlépi a hasonnevű 
folyó szurdokát, hogy Poljanslka és Vrhovac táján a központi gneisz töme
gével együtt a miocén képződmények alatt végérvényesen eltűnjön. Ez a i)

i) D: St u b ; Die neogentertiiiren Ablagerungen von Westslavonien (Jahrb. d. 
k. k. geol. R. Amst. Wien. 1802. p. 289.).
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pont jelzi egyszersmint a Psunj ós a Papuk— Km di ja begyek geológiai 
határát.

*

Az 1917. év őszén még rendelkezésemre, álló rövid időt arra hasz
náltam fel, hogy Horvátországnak legkeletibb hegységében, a Fruska 
gorában, áttekintő tanulmányokat végezzek, amelyeknek kapcsán össze
hasonlítást tehessek ezen és egyéb horvátországi hegységek krétakori 
képződményei közt.

A  nehány év előtt eszközölt erdőirtás nyomán a hegység nagy ré
szét jelenleg sűrű bozót és sarjerdő borítja, minek következtében a jó fel
tárások majdnem teljesen hiányoznak, még az É-i hegylejtőn is, honnan 
K och  A. annak idiején gazdag kövületsorozatait gyűjthette. Ezért csak a 
P rthő  G y. és P b a t z  E. által leírt paleontologiai anyagra, azonkívül a 
petrografiai megfigyelésekre támaszkodva vonhattam párhuzamot az 
itteni és más horvátországi felsőkrétafoorú képződmények közt.

A  felsőkréta keletalpesi kifejlődése Karlovactól É-ra a Kupa men
tén mint rudistamész és flis vált ismeretessé. Innen átterjednék e képződ
mények a Zumberak—iSamobor hegyiségbe, majd a zágrábi hegység né
hány pontján jelentkeznek. Slavoniéban ugyanilyeneket a Crni vrh hegy
ségben (Jovianovica völgy Vocinnál), a Papuk hegységben Jankovac 
felett, a Pozesfea gorában és végül a Fruska goinában ismerek. Valameny- 
nyd előfordulást a rudistamészkő, márgás agyagpalák, homokkövek és bizo
nyos parti lerakodáisok jellemzik, miely utóbbiak egyszersmint a kiréta- 
korú üledékek alsó határát jelzik. Ezek a zágrábi hegységben krétaköré 
konglomerátumok és breccsák, karbonpala, kvarc, mészkő és ópaleozói 
zöldpalák darabjaival, melyek közt Trochosmilia complanata-t találtam. 
A  Fruska gorában ez a törmelókkőzet különféle kristályos kőzetből és 
mái lőtt szerpentinből tevődik össze.

K och  A .1) .kövületanyaga alapján a Fruska gora krétakori kép
ződményeit az alpesi goaaurétegekkel azonosította. P eth ő  Gy.1 2) viszont 
ugyanezeket a képződményeket a kréta és eocén közti hipersizenon eme
letbe helyezte. Ezen krétakori faunáról szóló posthumus munkájában3) 
P e t h ő  a geológiai kormeghatározásokkal már adós maradt. De úgy a ne-

1) K och A. Neue Beiträge z. Geologie d. Fruska gora Géb. in Ostslavonien. 
(Jahrb. d. k. k. geol. K. Anst. 1876. XX V I. köt.)

2) Petiiö Gy . A  Spliaerulit-kagylök sarokpántjának felfedezéséről stb. (Földt. 
Közi. X II. k. 1882.) — Cueullaea Szabói, új kagylőfaj a  péterváradi hegység hyper- 
szenon rétegeiből. (Földt, Közi. X X II. k. 1892.).

3) Pethő Gy . : A péterváradi hegység (Fruska gora) krétaidőszaki (hyper- 
senon) faunája. Budapest. 1910.
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vezeti munkában, mint P e a t z  E. leírásában1) található íaunaisorozatok a 
szóban forgó képződmények gosau korát kétségtelenné teszik.

A  gosaurétegefc F e l i x  J. szerint2) az agoumientől legalább is a maes- 
tricfhtienig bezárólag terjednek, tehát magukban foglalják a felső túront 
és az gesz szenont. Noha a felsorolt helyeken a rétegsor minden tagja 
többé-kevésbbé kimutatható a minden, vagy némileg is jellegzetes kövület 
hiánya a részletesebb tagozást meghiúsítja..

A  Kalnik-hegység felsőkrétakari üledékeiről szóló tanulmányom
ban3) arra a következtetésre jutottam, hogy ott felső santonien illetőleg 
alsó campanien jellegű gosaurétégekkel van dolgunk. A  bennüik talált 
Plagioptichus Aguilloni d 'O b b . a Fruska gora krétájában is előfordul. A 
zágrábi, Kalnik és Fruska gora hegységek molluszka és korall-faunái 
kétségtelenné teszik e rétegeknek egykorú gosaujellegét.

A  Fruska gorábam tett egyéb geológiai megfigyeléseimet alábbiak
ban foglalom össze.

A  Grgeteg nevű kolostornál keskeny pasztában mállóit lajtamész 
bukik ki, ugyancsak miocénkor! homokkő és konglomerátum társaságá
ban. A  kolostortól a Vijenacra vezető úton magnéziamészkő és mállóit 
szerpentin van szálban, míg a lejtőkön kemény homokkőnek és kvarc- 
konglomerátumnak görgetegei hevernek, amelyek felsőkrétakoriak. A 
patak mentén felfelé haladva, egy erősen csillámos vönhenyesszürlie 
agyagmárga a werfeni palára emlékeztet, de a felső kréta mélyebb szint
jét képviseli. Csapása K—'Ny-i, dőlése É-i 15— 25°-al. Ezen rétegekben 
csak tossz megtartású gasztropodanyomokat találtam és ebben is emlékez
tetnek a zágrábi hegység (Nagusni jarak) hasonló agyagmárgáira, me
lyekből egy spantangusnem (Linthia sp?) iis került ki.

Strazilovotól É-ra ugyancsak kövületmentes zöldeaszürke agyagpala 
van kőfejtőkben feltárva, A z innen K-re emelkedő hegyhát közel Yina- 
jecig lösszel van takarva, bőséges szárazföldi osigafaunával.

A  vrdniki (Ravanica) klastrom kertjében feltárt mállóit 'kvarcát E 
felé, a Dubocac patak mentén terjed és benne talkpala is látható. Egv '  
másik kőfejtőben (a Kula lejtőjén) vörhenyesszürtke, lemezes és erősen 
gyűrt mészkő van feltárva, ÉN y— DK-i csapással és DNy-i 60°-os dőlés
sel. Erre ismét talkpalás kvarcit következik. Vrdnik D-i faluvégétől 
Ny-ra 1 km. távolságban, az oligocénkori homokok és kavicsok alatt egy

1) Pratz E . : A korallok leírása. (Függelék Pethö G r. iönnebbi művéhez.)
2) Felix J . :  Studien ub. d. Schichten d. oberen Kreideformation etc. (Palä- 

’ oniographica, Bd. 54. Stuttgart, 1908.)
3) Koch F .: Die oberen Kreidesdiicliten d. Kalnik-Gebirges i. Kroatien. 

(Glasn. hrv. prirodosl. drustva. god. XXX. Zagreb, 1918.)

(9 )
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morzsalékony, szürke, dolomitos mészkő fordul elő, amely valószínűleg 
a középtriasznak égjük (ladini?) emelete, K och  A. geológiai térképén1) 
pedig nincsen feltüntetve. Ugyanúgy közép triászkor i (kagylómész) az a 
mészkő, melyet Jaraknál fejtenek (a kát. részi, térképen tévesen gránit- 
bányáknak jelölve). Itt az erősen hasadozott és gyűrt mészkő ÉN y— 3>K-i 
csapással és 64°-os ÉK -i dőléssel települt az alsówerfeni korú (seisi) 
palákra és É felé egy vetővel határolódik el a meredek D-i dőlésű kvarc- 
fillittől. Utóbbi kékesfekote agyag-palákkal váltakozik. A  női kolostor 
romjaitól É-ra, a SmjevaSká (Yeliki) patak völgyében égj- antigorit-sze/r- 
pentin széles öve látható, melynek változó dőlésű padjait anufibolit- ta
karja. Majd a Grveni Colig olivinszerpentin, mészcsillámpala és vasrozs- 
dási kvarcfillit következnek. Ezen egész rétegösszlet a triaszkoriakk'al 
egyetemben igen erősen gyűrt.

A  Beli (Grabovac) patak völgyében a;z alsówerfeni palák alatt ismét 
kvarcfillit meg agyagpala és bennük két trachitkitörés nyoma látható. Az 
itteni szerpentinkibúvás K och  A. térképén még diorit illetőleg zöldpala 
néven szerepel.

Ledinci község D-i végén miocénkori lajtamész van a kőfejtőkben 
feltárva. Ez a vékonylemezes kőzet ÉÉK felé igen meredek dőlésű vágj 
éppen függőlegesen áll. Kövületei: Veden sp., Pectunculus sp., Cardium 
sp. és mószalgák. míg a kisérő bádeni tályagból nullipora-gumók, 
Lucina sp., Dentalium sp.. Cardium sp., stb. kerültek.ki.

Már Böokh J. megfigjelte,1 2) hogy itt a lajtamészkő feküjében 
egy sajátságos, leveles, trachittufára emlékeztető kőzet fekszik, amely 
sok bronzszínű csillámot, földpát- és kvarcszemeket (tehát trachittörme- 
léket) tartalmaz. Ha ez az általam is megfigyelt kőzet valóban trachit- 
fcörmeléknek bizonyul, akkor a Fruska gora tracliitkitörésének miocén 
előttinek kell lennie. Tekintve azonban, hogy a horvátországi andezit- és 
bazaltkitörések a felső miocén, illetőleg miocén utáni korszakokban men
tek végbe, további bizonjútékokat igényelne, hogy a traehitki,törést annyi
val idősebbnek ismerjük el.

A  lösszel borított Kalakac tanulmányozása során a 212 és 213 m. 
magassági pontok közt a Dunánál a következő szelvény van feltárva: lösz 
(50— 60 m.) ési alatta rétegzett sárga homok, majd durva konglomerátum 
(Belvedere-kavics?), kékesszürke, rétegezett, hullámosán redős tályag 
(csapása ENy— DK-i dőlése DKy-i 22°‘al) többnyire nagy és vaskos bordás-

1) K och A .: A Fruskagora geológiája. (M. T. Akad. matli. és term. tud. K öz
iem. XXV I. köt. Budapest, 1895.)

2) Staub M .: A Frusea gora aquitániai flórája. (M. T. Akad. Értek, a term. 
tud. köréb. XT. köt, Budapest, 1881.)
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Cardium-okkd}. Helyenkint a lösztakaró csúszás következtében a Duna 
vízpartját érinti.

Egy igen érdekes szelvény láthajtó a Fruska gora legkeletibb nyúl
ványán. G orjanoVic-K eakbebgeb K. következőképen írja ezt le:1) „A  
Stari Slankamen löszképződménye két részre tagolódik, m. p. egy alsó 
zavart helyzetűre és egy felső vízszintes fekvésűre. Előbbinek mozgása 
a 3-dk mállási periódusba esik, mire a lösztakarónak folyóvízi elrónázása 
következett. A  két löszkorszakot tehát itt egy rövid letarolási és horda- 
lékolási periódus választja szét, amely —  tudomásom szerint —  csupán 
Stari 'Slankamenről ismeretes jelenség bizonyára a Fruska gora lajta- 
meszénelk mozgástüneményeivel magyarázható."

Ezekhez még hozzáfűzhetem, bőgj’ a pliocén homok alatt égj- mor- 
zsalékiony, meszes, szármátkori homokkő vékony rétege fekszik, mollusz- 
kum (Cerithium) törmelékkel. E réteg É-felé kiékelődik. Feküjében 
lajtamésizkő és durva konglomerátum van, olykor valóságos kagyló
padokba sűrűsödő kövületekkel (Ostrea, Spondylus, Veden, Vectunculús. 
stb.) A  mészkő csapása. K —-Ny-i és Zagradnál meredeken D felé dől, 
tehát a hegység egyik boltozatszárnya áll benne előttünk.

A  lajtamészkő alatt Zagradnál egy kékesfekete, sárgásán csikóit, 
agyag fekszik szénnyomokikal, amelj’ valószínűleg oligooénkori. Feküjé
ben egy tömött kristályos sötétzöld kőzet van, hasonló a péterváradi vas
úti alagút szájánál látható zöldpalához.

P o po vics Y. S. említii) 2), hogy Stari Slanikameniiél halomba hordott 
trachitot látott, amelyről azt állították, hogy ott helyben a Duna alacsony 
vízállásakor a folyómederből fejtették volna. Valószínű, hogjr ez a fön- 
nebb említett sötétzöld kőzettel azonos lehetett.

i) Gorjanovic—K ramberger K .: Üb. eine diluviale Störung im Löss von 
Stari Slankamen i. Slavonien. (Compte Rend. d. Xl-e congr. géol. intern. Stoek- 
holm, 1910.)

-) Popovics 1’ . S . : Jelentés a Frusea-gora hegységben tett geológiai gyűjtés és 
kutatásról. (Földt. Közi. VI. k. 1876.)


