
2. Cabar, Prezid és Trsce vidékének földtani viszonyai.

(Jelentés az 1915. évi részletes földtani felvételről.)

Dr. K a d ic  O t t o k á r -tói.

(Egy szövegközti ábrával.)

Horvátországi részletes földtani felvételeimet észak felé folytatva, 
ebben az évben az ú. n. Gorski kőtár északi részét: Cabar, Prezid és 
Trsée vidékét vettem fel, mindenütt a körülvevő krajnai országhatárig. 
Bejárásaim központja Cabar volt, ahonnan időnként többnapi tartózko
dásra Prezidre, Trsééra, Milanov vrhra és Smrekova drágára mentem. 
Különösen az utóbbi két állomáson levő uradalmi erdészlakok igénybe
vétele volt becses, mert innen eléggé kényelmesen bejárhattam nagy, 
lakatlan területeket. Cabari tartózkodásom alatt ebben, de sok más tekin
tetben is az itteni uradalom állandó támogatását élveztem, miért is 
G h y c z y  K á l m á n  dr. cabari nagybirtokos úrnak kitüntető szívességét 
ezen a helyen is a legjobban köszönöm.

Idei munkálkodásom katonailag erősen őrzött területen ment végbe, 
ami mindennemű ide-oda járást és utazást rendkívül megnehezített. Hogy 
ennek dacára bejárásaimat minden akadály és incidens nélkül, zavarta
lanul végezhettem, annak a körülménynek köszönhetem, hogy a cabari 
kir. kerületi elöljáróság a meglévő cs. és kir. hadügyi és m. kir. hon
védelmi miniszteri rendeletek alapján kirándulásaimhoz mindenkor nép
fölkelő csendőr-honvédet rendelt.

A  felvett vidék Modrus-Fiume vármegye északi csücskében. Krajna 
határán és a Cabranka-patak jobbpartján terül el. E  területet keleti, 
északi és nyugati részében a krajnai országhatár zárja körül, déli hatá
rát pedig az az egyenes vonal határolja, mely nyugat-keleti irányban 
Policától Plesceig terjed.

A  körülírt vidék javarészében elkarsztosodott mészkő- és dolomit
terület, csak a Cabranka melletti lankás partvidék áll agyagpalákból és 
homokkövekből (paleodiász). E  kőzetek változataiból felépült, valószínű
leg több képződményt felölelő rétegsor területem legrégibb üledékeihez



( 2) FELVÉTELI JELENTÉS. 75

tartozik. E  rétegsor leggyakoribb tagjai: világos és sötét agyagpalák, 
sárga csillámos, pados vagy lemezes homokkövek és konglomerátumok. 
Mindezen kőzetféleségek helyenként összefüggő kisebb-nagyóbb foltokat 
alkotnak, legnagyobbrészt azonban egymással váltakoznak, úgy hogy 
különválasztásukat, legalább az eddig bejárt kis területen, nem tudtam 
keresztülvinni. A  nevezett rétegek csapás-dülése rendszerint tökéletes, de 
rendkívül változó.

A  fennebb tárgyalt lerakódások végső tagja vörös agyagpala, mely
hez helyenként vörös homokkő is csatlakozik. Ezt a vörös agyagpalát 
keskeny sáv alakjában majdnem szakadatlanul követhetjük ott, ahol az 
agAagpala-homokkő csoport a triászdolomittal találkozik. Ezt a képződ
ményt az osztrák földtani térképen werfeni pala gyanánt külön térké
pezve találjuk. A z agyagpala-homokkő csoport és a triászdolomit hatá
rán fellépő raibli pala vékony, szabálytalan sávja a következő pontokat 
érinti: Cabar községben az uradalmi kastély fölött és a Tropeti-házcso- 
port alatt találjuk meg először: innen szélesebb sáv alakjában főleg déli 
irányban a Loknari és Yrhovci közötti AÚzválasztó nyugati lejtőjét elfog
lalva egészen Trsée községig terjed. Trséetól a palasáv először délnyu
gatra, majd Selo-házcsoportnál derékszögben délkeletre fordul s kivéko
nyodva Sokoli helységnél megszakad. Sokolitól délre a raibli pala ismét 
keskeny sáv alakjában Grerovo felé követhető.

A  vörös pala sávja egyszersmind a föléje települt triászdolomit 
keleti határát is jelzi. A  dolomit a leírt határ mentén meredek lejtőt 
alkot, melynek tövében a nevezett raibli pala húzódik. E dolomitlejtőkön 
felkapaszkodva elkarsztosodott dolomitterületre jutunk, mely nyugatra 
észrevétlenül az ugyancsak elkarsztosodott mészkőterületbe olvad. A  
triászdolomit szabálytalan széles zóna alakjában, főleg észak-déli irány
ban a nyugati hatalmas liászmészkő-területet szegélyezi. Keleti határát 
a már ismételve említett raibli palasáv jelzi, nyugati határa pedig igen 
szabálytalanul a liászmészkő mentén halad, helyenként hosszú, széles 
nyúlványokat bocsátva a mészkőterületbe. Egyik széles nyúlvány egé
szen a Ghyczy-vrhig terjed, egy másik hosszú keskeny sáv Lantari 
nevű helységnél kezdődik és szabálytalanul a Kranjci nevű házcsoportig 
nyúlik. A  liászmészkő területén belül, mint körülzárt sziget, az a nagy 
dolomitfolt említendő, mely a prezidi medencét foglalja el. A  dolomit- 
terület leghatalmasabb kifejlődése Cabartól északnyugatra, a krajnai 
országhatáron észlelhető.

A  körülírt dolomitterületen a Trsée és Parg közé eső rész sokkal 
alacsonyabb, mint az innen nyugatra eső összefüggő dolomitvidék. E  fel
tűnő magassági különbség, de különösen a meredek dolomitlejtők alján 
fakadó források arra engednek következtetni, hogy azon alacsony dolo-
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mitplató a nagy dolomitterületnek egy leszakadt, mélyebbre süppedt 
része. A  törési vonalat az említett források, illetve a Frbezari, Crni lúg 
és Ravnice helységeken át haladó szabálytalan határvonal jelzi.

Felvett területem túlnyomó részét a liászmészkő foglalja el. A  meg
előző években liász alatt fekete, pados mészkövet ismertem meg, mely 
a világos maim zónával párvonalasan halad. Piaiaktól északra, a Sneznik, 
Jelenac és Medvejci hegységben a liász elveszíti egyöntetűségét, ameny- 
nyiben a fekete mészkőhöz világosabb mészkövek és dolomitok is járul
nak. A  krajnai országhatár közelében a fekete mészkövek szürke kalcit- 
eres mészkövekbe mennek át, melyek a krétakorú szürke kalciteres mész
kövekhez hasonlítanak. E mészkő rétegtani helyzete csak akkor nyerne 
végleges tisztázást, ha a krajnai oldalon levő terület földtani viszonyait 
ismernők. A  liászkőzetekhez tartozik végül még egy fekete dolomit, 
mellyel az idén ismerkedtem meg először. Utóbbi különösen Prezid vidé
kén található.

1. ábra. Trsce vidékének földtani szelvénye. (1:25,000.)
1 =■ liászmészkő ; 2 =  triászdolomit: 3 =  raibli pala ; 4 - -  paleodiász ; 

5 =  fluviatilis lerakodás.

Az utolsó két évben sokat fáradoztam, hogy a nevezett mészköveket 
és dolomitokat egymástól elválasszam, idei bejárásaim azonban meggyőz
tek, hogy fáradságom céltalan, mert észak felé Smrekova draga, Milanov 
vrh, Grhyczyev vrh és Prezid vidéken mindezen mészkövek és dolomitok 
egymással annyira váltakoznak, hogy különválasztásuk meddő fárado
zásnak bizonyult.

Negyedkori képződményeket területemen glaciális és fluviatilis 
lerakódások alakjában találtam.

Nagyobb kiterjedésű glaciális üledékeket Smrekova draga környé
kén észleltem. Innen északra a jégkorszak nyomai megszűnnek. Mint 
utolsó nyomok a Smrekova drágától északra fekvő Lepe njive és a kraj
nai határon elterülő Praprotna draga nevű depressziókban lerakodott 
glaciális üledékek szerepelnek.

Érdekességben a glaciális nyomokkal azok a fluviatilis lerakódások 
versenyeznek, melyek területemen Trsce és Majeri vidékén találhatók.
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Trsce vidékén a Cabranka völgyéből emelkedő agyagpala és ho
mokkőterület gerincei a 900 m magas Vrhovei nevű vízválasztó-főgerincbe 
olvadnak. A  főgerinc rövid, nyugati lejtői vörös raibli palákból állanak, 
melyek itt kivételesen eléggé széles övben vannak feltárva. A  raibli palák 
után a triászmészkő következik.

Valamely Trsée fölötti magaslatról szemlélve ezt a vidéket, me
denceszerű mélyedést látunk előttünk, melynek keleti és déli peremét 
raibli palák, nyugati és északi szélét pedig a magasabb dolomitterület 
meredek lejtői alkotják. A  medence alját hepe-hupás dolomitdombok fog
lalják el, az ezek közötti térséget pedig sík terület tölti ki. E sík része
ket az agyagpala és homokkő, valamint a raibli pala vidékéről jövő cser
melyek és kisebb patakok szelik, melyek a dolomitra jutva, ravaszlyu
kakban tűnnek el.

A  szóban lévő sík területek keletkezését a tett megfigyelések alap
ján a következőképen vélem magyarázni. A  mélyebbre sülyedt és me
dencealakot nyert trscei depresszióba az oldalakról nagyobb esőzések 
alkalmával számos apró patak folyik le, magával hordva területéről hozott 
kőzettörmelékeit. A  legtöbb csermely a vízben dűsabb homokkő és agyag
pala területről jön s ezért érthető, hogy a trscei síkokat kitöltő anyag 
miért áll főleg palatörmelékből és kvarchomokból. A z ismert dolomitrög 
leszakadása valószínűleg a harmadidőszak végén, vagy a negyedidőszak 
elején történhetett; a medence kitöltése tehát azóta tart, sőt valószínűleg 
még a legfiatalabb holocénben sem szűnt meg teljesen feltöltődni. Na
gyobb esőzések alkalmával a csermelyek annyi vizet hoztak a hegyolda
lakról a medencébe, hog}  ̂ a vizet elnyelő ravaszlyukak nem voltak kéje
sek azt a víztömeget elnyelni, minek következtében a megáradt cser
melyek a dolomitdombok közötti depressziókat vízzel elárasztották és 
időszakos tóvá duzzasztották. A  megáradt csermelyek által hozott agyag 
a tóban lerakodott. Az ilyen tavak tartama természetesen csak rövididejű 
lehetett, mert amint az esőzés megszűnt, a csermelyek vize is csökkent, 
a ravaszlyukak lassacskán lecsapolták a hirtelen keletkezett tó vizét, 
a medence mélyedéseiben pedig ottmaradt a vízhordta törmelék. Az ilyen 
rövid ideig tartó lerakódásból egyszerre nem származhatott ugyan valami 
vastag réteg, de ha feltesszük, hogy ezek a jelenségek a pleisztocén ele
jétől kezdve megismétlődtek, akkor nem nehéz elképzelnünk, hogy a 
mostani trséei sík területek tényleg ilyen módon töltődhettek fel.

Ártéri üledékeknek kell tartanunk továbbá azokat a kisebb sík 
területeket is, melyek a Susica-patak mentén Krizeva draga. Tuzki. Gro- 
hari és Majeri házcsoportok tájékán keletkeztek. Ezek közül különösen 
az utóbbi érdemel nagyobb figyelmet, ahol az állandó feltöltést még ma 
is az időnkint megáradó Susica-patak végzi.
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A  fennebb tárgyalt sík feltöltések gazdasági szempontból is fon
tossággal birnak, amennyiben e sivár karsztvidék szegény lakóinak némi 
termőtalajt nyújtanak. Ez az oka annak, hogy ezen az aránylag szűk 
területen több telepedés van, úgymint: Trsée, Selo, Lázi, Frbezari, Crni 
lúg, Ravnice,1) Srednja draga és Prhutova draga.

Mint már jelentésem elején említettem, az idei területem javarésze 
elkarsztosodott mészkő- és dolomitterület. Az elkarsztosodás mind a két 
kőzet területén észlelhető ugyan, az elkarsztosodás foka azonban nem 
egyforma. Míg a hatalmas liászmészkő kizárólag töbrökből, katlanokból 
és barlangokból álló kopár, legfeljebb fenyővel benőtt víznélküli, lakat
lan vidék, addig a dolomitterületeken itt-ott mégis állandó forrásokat, 
szárazmedrű, nagyon elágazó árkokat és bár kopár, mégis valamelyest 
lakható helyeket találunk. Dolomitterületeimnek legnagyobb része eléggé 
sűrűn lakott vidék, ami legbiztosabb jele annak, hogy a könnyen málló 
dolomit mégis több termőtalajt nyújt, mint a teljesen sivár mészkőterület.

A  legtöbb állandó forrás ott található, ahol a dolomit a liászmészkő- 
vel határos, ahol a két kőzet közötti határ vetődésen van. Ilyen állandó 
forrás elsősorban a Cabranka forrása, mely a dolomit és agyagpala- 
homokkő határán fakad. Állandó vizet szolgáltatnak továbbá a Ivozji vrh, 
Prezid, Frbezari és más helységek közelében levő források, melyek mind 
részben a liászmészkő és triászdolomit, részben pedig a dolomiton belül 
keletkezett vetődések mentén sorakoznak. Mindezen források vize igen 
rövid folyású, néha csak pár lépésnyi felszíni út után törmelékbe szi
várogva a mélységben tűnnek el. A  dolomitvidék patakainak medre rend
szerint teljesen száraz, de ha azután megered az eső, a csermelyek men
tén száz meg száz helyen felbuggyán a víz. a száraz medrek hirtelen 
megáradnak és viszik a zúgó hulámokat a Cabranka felé.

E sajátságos és egyben tanulságos karszthidrografiai jelenségekkel 
a terület monografikus feldolgozása alkalmával behatóbban szándékozom 
foglalkozni.

Ü Ravnice horvát nyelven sík területet jelent.


