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(Két szövegközti ábrával.)

Mielőtt 1915. nyarán rendes felvételi munkámat megkezdtem volna, 
gyakorlati kérdések Mrzla Vodica környékére és a Risnjak aljára szólí
tottak. ahol réz- és vasércek, valamint szénelőfordulás ügyében kellett 
véleményt mondanom. A  kérdés gyakorlati oldala nem tartozik e jelentés 
keretébe, annál inkább azok a földtani, rétegtani megfigyelések, amelyeket 
ez alkalommal Mrzla Yodioa közelebbi és távolabbi környékén tehettem.

A  szén- és a vasércek —  piritek, limonitok. néha hematitok —  Mrzla 
Yodica környékén azokkal a sötét homokkövekkel és palákkal kapcsola
tosak, melyeket a régi kutatók egységesen karbonkorúaknak tekintettek, 
amelyek azonban újabb időben bizonyos alsóbb szintájukban paleodiász- 
kövületeket szolgáltattak. A z  a körülmény, hogy a paleodiászpaláktól fel
felé a vörös és zöld raibli palákig folytonos, megszakítatlan rétegsor 
vezet, sőt, hogy ez utóbbi palák, s az alattuk fekvő sötétebb kőzetek között 
néhol csak lassú átmenetet észlelhetünk, azt gyaníttatja, hogy a réteg
csoport a kövületek alapján kimutatott paleodiászon kívül fiatalabb kép
ződményeket, nevezetesen permkorú. valamint alsó- és középső-triászréte- 
geket is foglal magában. Ebbéli sejtelmeimet nem első Ízben fejtem ki 
most, erre vonatkozó többé-kevésbbé határozott utalások már legutóbbi 
felvételi jelentéseimben is foglaltatnak.1)

Újabban vasérc- és szénkutatások indultak meg Mrzla Yodica kör
nyékén, amelyek a szóban levő képződmények igen jó feltárására vezettek. 
Az a számos kutatótáró és gödör, amelyet a hegységtől délre emelkedő 
Sik nevű oldalon, aztán a Suba Recinában Mrzla Vodkától északnyugatra, 
továbbá Mrzla Yodica és Crnilug között Raukari tájékán, sőt Mrzla Yodi- 
cától jóval délre a Kostajnovica vrh déli lejtőin nyitottak, jó bepillantást 
enged nemcsak a rétegek sorrendjébe, hanem a települési viszonyokat is 
megvilágítja.

A  kövületes paleodiász rétegek fölött csakhamar fekete, zsíros tapin- *)

*) M. kir. Földt. Intézet évi jelentése 1913-ról és 1914-ről.
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tátír szenes palák következnek, amelyekben itt-ott kevéssé vastag kőszén
telepek s elég gyakran rossz megtartású növényi maradványok fordulnak 
elő. Kéthány évvel ezelőtt Fuzine környékén ugyanezekben a rétegekben 
növényi szárat gyűjtöttem, melyről L ászló Gábor osztálygeológus meg
állapította, hogy valami zsurlóféle növénytől származik. Mivel pedig a 
zsurlófélék a permben jelennek meg először, fel kell tennünk, hogy ezek a 
szenes rétegek permnél idősebbek nem lehetnek. Ezzel a feltevéssel telje
sen egybehangzik településük is.

A  fekete, szenes palák fölött vékony, finomabbszemü kvarckonglo
merátum fekszik, melyet felfelé csakhamar homokkövek váltanak fel; 
ezeknek alsó részében aránylag tetemes vastagságú piritesedés lép fel, 
míg feljebb a piritek oxidációja folytán limonitok és néha hematitok mu
tatkoznak. Ezek a vasérces rétegek felfelé közvetlenül a vörös és zöld 
raibli palákban folytatódnak.

A  vázolt rétegsor nemcsak Mrzla Yodiea közelebbi környékére érvé
nyes, hanem megállapítható a Kostajnovica voda környékén, s még dé
lebbre Fuzine közelében is. sőt egyes tagjai a mrzla vodicai tapasztalatok 
alapján teljes biztossággal Skrad és Brod na Kupi között is felismerhetők 
voltak, bár a. feltárási viszonyok itt távolról sem oly kedvezőek, mint 
Mrzla Yodiea vidékén, vagy a Kostajnovica voda mentén.

Mrzla Yodiea környékén végzett bejárásaim azonban nemcsak a 
homokos-palás csoport rétegsorának tisztázására vezettek, hanem hozzá
segítettek a települési viszonyok kibogozásához is. A  Mrzla Yodicától délre 
emelkedő oldalon levő feltárások, a helység temploma mellett, levő paleo- 
diaszkorú kövületlelőhely, aztán a Crni lúg felé vezető országút mentén 
Bankárinál hajtott kutatótárnák közelítőleg egyenes vonal mentén helyez
kednek el. s ezen az észak-déli irányú vonalon most már úgyszólván lépés- 
ről-lépésre ki lehetett mutatni, hogy ezek a rétegek itt lapos antiklinális- 
ban települnek, amint azt a mellékelt szelvény jobb oldala mutatja. Egé
szen hasonló települési viszonyokat találunk délebbre, a Kostajnovica- 
patak vidékén, ahol a homokkő-palacsoport, fedőjében a raibli rétegekkel, 
szintén lapos antiklinálisba gyúródott fel. A  legmélyebb feltárt tag itt 
a iszénfartalmú pala. a paleodiász ezen a területen nem jut a felszínre. Ezt 
a vidéket a szelvény baloldala ábrázolja.

Bányageológiai vizsgálataim végeztével Mrzla Yodicáról Delnicére 
mentem, hogy készülő liásztanulmányomhoz gyűjteményemet a lehetőség 
szerint kiegészítsem. Jelinek K ároly, delnicei gyógyszerész úr, akinek 
lelkes közreműködéséről már múlt évi jelentésemben is alkalmam volt 
megemlékezni, az elmúlt télen át szorgosan gyűjtött és sok igen érdekes 
dolgot engedhetett át feldolgozásra. Rövid delnicei tartózkodásom további 
gyűjtéssel telt el. többnyire Jelinek úr társaságában.
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Gyűjtéseink eredményéről részletesebben most nem kívánok beszá
molni, mert liásztanulmányom munkában van, s ha gátló körülmény közbe 
nem jön, nemsokára elkészül, s úgy hiszem, legkésőbben 1916. őszén meg
jelenhetik. Rövidesen csak annyit akarok megemlíteni, hogy az újabb gyűj
tések a delnicei liászfaunát még közelebbi vonatkozásba hozták az alpesi 
szürke meszek faunájával.

Á  rendszeres térképezést ezek után Delnice— Kulpa-Brod— Brod- 
Moravica között folytattam oly területen, melynek Skrad község körül
belül középpontja volt.

Uj rétegtani elemekkel itt egyáltalában nem találkoztam. A  terület 
legnagyobb részét sötét palák és homokkövek építik fel, melyek a Mrzla 
Vodica és Fuzine tájékáról már eléggé jól ismert homokkövekkel és pa
lákkal azonosak. Ezeket a kőzeteket itt javarészt nagykiterjedésű, össze
függő erdőségek borítják, úgy, hogy csak annyit sikerült megállapítanom,

1. ábra. Szelvény Vradisovo (Fuzinétől Ny-ra) és Mrzla-Vodica között. 
Mérték: 1:50,000. alap: magasság = 1 : 1 .

1. Mészkő bracbiopoda-nyomokkal (paleodiász); 2. homokos agyagpala cefalopodákkal, 
brackiopodákkal stb. (paleodiász) ; 3. szenes pala növényi maradványokkal (perm) ; 
4 kvarckonglomerátum; 5. homokkő pirittel és vasoxidokkal; 6. vörös és zöld palák 

(raibli rétegek); 7. dolomit (felső triász, noriknm).

hogy dőlésük, csapásuk lépten-nyomon változik, s hogy a Mrzla Vodi- 
cánál kimutatott kőzetféleségek legtöbbje itt is megvan. Oly pontos réteg
sort, mint Mrzla Vodica vidéken, itt a feltárási viszonyok kedvezőtlensége 
és a dőlés, csapás gyakori változása miatt nem állapíthattam meg. Arány
lag tetemes elterjedésűek a szenes palák, nemesek a Ceden nevű erdőrész. 
számos mély, szakadékos árkaiban (Kulpa-Brod és Brod-Monavica között), 
hanem a két Dobra-ág közén és a Skrad vrhtól délre, a Ivicel-hegy tájé
kán is. A  szenes palák fedője, a konglomerátum is elég gyakori; nagyobb 
kiterjedésű előfordulása van Sleme és Zrnovac helységek között (Skradtól 
északkeletre), ahol a 633 m magas kúpot építi fel. Azonban —  különösen 
a Ceden nevű erdőrészben —  egyebütt is elég gyakran megtaláltam és 
Rasohénál (a Kulpa-Brodot és Brod-Moravicát Összekötő egyenes vonal 
közepe táján) a háború kitöréséig az egyik aránylag nehezen hozzáfér
hető, szakadékos árokban fejtették is és malomkövet vágtak belőle. Az  
üzem igen kezdetleges lehetett, a kész áru Cedanj (Kulpa) helység kör

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 6
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nyékén az országút árkában még 1915. nyarán is gazdátlanul bevert. Fel
tűnő gyéren fordulnak elő a csoport legfelső rétegei, a vasérces 'homok
kövek. Ezeket —  erősebb vasas infiltrációkkal —  csak egyetlen egy pon
ton sikerült biztosan felismernem, nevezetesen Tustivrh helységtől észak
nyugatra, a vasúti vonal 610-es magassági pontja felé. A  legmélyebb 
paleodiász rétegek, úgy látszik, nem bukkannak fel, —  kövületeknek leg
alább még csak nyomát sem találtam.

A  vörös és zöld raibli paláknak, mint mindenütt, úgy itt is csak igen 
alárendelt szerepük van. Vékony sáv alakjában kísérik néha a fekvőt a 
dolomit határán, de gyakran ki is martadnak, s ilyenkor a sötét palák és 
homokkövek csoportja a dolomittal közvetlenül érintkezik. Ez a dolomit 
már nagyobb kiterjedésű. Skrad fölött a Skrad-vrhot (1044 m) építi fel, 
s itt Skradtól délkeletre Bukovrh helységig összefüggő foltban terül el, 
melyet több oldalról vörös raibli pala vesz körül vékony, meg-megszakadó 
sáv alakjában. Még nagyobb kiterjedésben találunk dolomitot nyugaton, 
Delniee felé, az Ogulin— Altenmarkt nevű lap nyugati szélén. E  nagy 
folt határait ezideig még nem járhattam be: délen, délkeleten Mrkopalj 
és Ravnagora vidékéig terjed.

A  liászmészkő a dolomithoz képest megint csekélyebb kiterjedésű, 
fellépése a Kupica árokban s ettől nyugatra a Ivupjak tömegében inkább 
a települési viszonyok szempontjából érdekes. Kis folt alakjában Bukovrh 
helységtől délre, a nyugati Dobravölgy mellett a Skradvrh dolomitjának 
fedőjében is jelentkezik.

Miként a képződmények elterjedéséről adott vázlatomból kiderül, 
•az idén bejárt terület túlnyomó részben sötét palákból és homokkövekből 
épült fel, melyek határa nyugaton a delnicei Drgomelj tömege, északon, a 
Kulpán túl, a krajnai mészkő- és dolomithegyek, keleten a Podstene—  
Brod-Moravica között húzódó, szintén triászdolomitból és feljebb liász- 
mészkőből felépült perem, délen pedig a Nagykapela dolomit- és mészkő
láncolatai.

A z  így körülhatárolt, főtömegében palákból és homokkövekből fel
épült igen változó arculatú. Nagyjából északkelet— délnyugati irányban 
a budapest— fiumei vasúti vonal szeli át, s a vasúti vonal egyúttal két 
vízrajzilag és morfológialag különböző félre osztja. A  vasúttól délkeletre 
fekvő rész inkább peneplain jellegű, melyen a magassági különbség leg- 
nagyobb végletében sem tesz ki többet kétszáz méternél. Vízrajzilag ez a 
rész nem egységes, mert vizének egy része a Dobra-folyót táplálja, más 
része délen a Ravnagora— Kúp jaki poljén vész el.

Sokkal egységesebb ebből a szempontból a vasúttól északra, észak
nyugatra elterülő rész, mely teljes egészében a Kulpa felszini vízgyűjtő 
területéhez tartozik. Morfológiailag igen érdekes terület ez. A  Ivupjak-
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lé g y  mészkő- és dolomittömegétől, valamint a liászmészkőbe vágódott 
Kupica-árok környékétől eltekintve, ez a rész teljes egészében palából és 
lágyabb homokkőből áll, tehát oly kőzetekből, melyek az eróziónak többé- 
kevésbbé kedveznek; a Kulpa felől haladó hátráló erózió azonban ma már 
elérte a Skradvrh tömegét, mely dolomitból állván, a további hátrálásnak 
jobban ellentáll; így aztán a Kulpa-völgy eróziós bázisának sűlyedésével 
az erózió hátrálása már nem tud lépést tartani, az árokfejek tája mind 
meredekebbé válik, a palában, lazább homokkőben ezen a tájon úgyszól
ván falak keletkeznek, melyek főleg esős időszakokban meg-megrogynak 
s a vasúti vonalat is veszélyeztetik. Hogy a vasúti vonalat a gyakori ro- 
gyások ellen megvédjék, a palát újabban tárók segítségével víztelenítik, 
ami azonban a rétegeket csak ideig-óráig gátolhatja meg abban, hogy eró-

2. ábra. Szelvény a Skrad vrh és a Zeleni vir (Susica árok) között.
Mérték: 1:50.000, alap: magasság =  1: 1.

1. Paleodiász pala-. 2. raibli pala: 3. f.-triászdolomit: 4. liász mészkő.

zió-megbolygatta egyensúlyi helyzetüket visszanyerjék. Gyökeres orvos
lást ez nem jelenthet, ilyen csak az volna, ha a vasúti vonalat áthelyeznék, 
Kameral-Moravicától Ravnagorán át Delnicébe, vagy még inkább Ravna- 
gorán, Mrkopaljon át Lokvéba vezetnék.1)

A  hegység eddig bejárt részében ez a harmadik, s egyúttal terje
delmében legnagyobb pala- és homokkőterület, mely morfológiájában éle
sen elüt a másik kettőtől, a fűzűiéitől és a mrzla vodica— crnilugitól. Míg 
ugyanis ez a kulpamelléki terület mélyen bevágódott, meredek lejtőjű s 
nagyesésű árkaival, nagy magassági különbségeivel igen fiatalos^ képű, 
addig a másik kettő, de különösen <a fuzinei, már nagyon érett, már szinte *)

*) Ugyanezt javasoltam a M. Á. V. igazgatóságának 1914 évben a belyszini 
bejárás alapján. L ó c z y  L a jo s .

6*
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az aggkor felé közeledő. Eróziós árkai szélesek, sekélyek, az árokoldalak 
menedékesek, magaslatai enyhe körvonalnak, lesimítottak, alacsonyak, 
vizei gyenge esésben igyekeznek a Licanka-patak, illetve a Mala voda 
felé, hogy ezekkel a Licko-polje illetve a Lokvei polje töbreiben eltűnjenek. 
A  karsztos hidrografiájú és a normális lecsapolású térszin ellentéte itt 
közel egymáshoz nagyon szembeötlő.

És mégis: semmi okunk sincs arra a feltevésre, hogy e két terület 
kialakulása régebben kezdődött volna, mint a kulpamentié; az egész kü
lönbség egyszerű, önként kínálkozó magyarázatát leli abban a módban, 
ahogy ezek a területek a végső eróziós bázissal: a tengerrel összefüggnek. 
A  fuzinei és mrzla vodioai terület köröskörül karsztterülettől körülvett, 
vizei ennélfogva nem jutnak el a felszinen ia tengerhez, hanem a homokkő- 
terület szélén földalatti útra terelődnek. Ezáltal —  hogy t. i. a vizek 
töbrökben. ravaszlyukakban tűnnek el —  a terület vizeinek felszini eró
ziós képessége nincsen, a földalatti vízfolyások pedig, amelyek mélyen a 
tenger színében adják le a vizet, alig, vagy csak nagyon lassan nyitnak 
felszini útakat a magas karsztplatókon. A  kulpamenti terület ellenben 
normális felszíni lecsapolású vízrajzi jelleggel bír; eróziós bázisa, a Kulpa 
völgye állandóan mélyed, ami a hátráló eróziót is állandó élénkségben 
tartja. Különleges körülmények, amelyekre fentebb már kitértem, a hát
térben emelkedő dolomittömeg, mely az erózió hátrálásának egy ideig 
ugyan gátat vet, hogy azután nagyobb tömeglerogyásokkal újra felsza
badítsa azt, a bevágódással együtt járó magas dolomitfalak kifejezet
tebbé 'teszik a táj fiatalos arculatát.

A  pala- és homokkő az egész területen igen zavart településű. A  
már említett Ceden nevű erdőrészben a rétegek többnyire észak, északkelet 
vagy északnyugat felé dőlnek, nem ritka azonban a nyugati, keleti vagy 
déli dőlés sem. A  két Dobra-patak közén valamivel állandóbb a déli dőlés; 
a két patak egyesülése táján, a déli Dobra-völgyben így észleltem a szenes 
palákat, tetejükben homokkőpalával, majd igen vastagpados homokkővel. 
Egyéb helyeken (Brezje, Pecisce, Risnatac stb. helységek vidékén elég 
nagy állandósággal délkeletre dőlnek ezek a rétegek. A  Skrad vrh dolo
mitjától délre, egészen Ravnagora vidékéig az általános dőlés a Cedené- 
hez hasonlóan megint inkább észak (É, É K , ÉiSTy) felé fordul.

E  nyugtalan településű palák és homokkövek közepette emelkedik 
ki a Skrad vrh nagyrészt dolomitból álló tömege, délebben a Veliki Kicel 
tájékán egy kisebb dolomitrög s három további kisebb-nagyobb dolomitrög 
s Skrad vrh-tól északra a Lujza-út mentén. Dőlést ezekben a dolomitokban 
csak ritkán látni, még leggyakrabban a Skrad vrh-on, ahol többnyire dél
nyugati. vagy nyugati dőlést észleltem. Kétségtelen azonban, hogy ez a 
hegy összetöredezett tömeg, mely északon, nyugaton és délnyugaton a kör-
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nyező palákon fekszik, míg délkeleten és keleten valószínűleg törés hatá
rolja el őt ezektől.

Legzavartabb településű a terület a Skracl vrh-tól nyugatra a Kup- 
jak vidékén és az ettől keletre eső Ivupica árokban. A  Kupjak hegyen át
haladó Kupjak-alagút Fiume felőli bejárata táján fordított rétegsort lá
tunk. Közel déli, délnyugati dőlésben a hegy tömegét felépítő dolomitra 
vörös raibli pala. erre pedig az alsó sötét homokkő és palacsoport kőzetei 
települnek. Ezen a ponton tehát kétségtelenül átbuktatott redővel van 
dolgunk.

Nagy zavarok jeleit tünteti fel a mély Kupica-jarak is, amely Skrad- 
tól közvetlenül nyugatra —  ezen a tájon liászmészkőbe —  több mint 300 
m-nyire mélyed be. Körülbelül a skradi vasúti állomás alatt, a Kupica 
fővölgyének egyik mellékszakadékában, annak alján magas nyitású bar
lang nyílik, melyből igen erős vaucluse-forrás fakad és az egész barlangot 
tó alakjában kitölti.

A  liászmészkő rétegei itt a barlang fölött szép boltozatban települ
nek, melyre kelet felől pikkelvszerűen triászdolomit tolódott rá. A  bar
lang alján meglehetősen szintes településben, tehát a fedő liászrétegekkel 
némi diszkordanciában szintén dolomit fekszik. Ezt a pontot és keletfelőli 
csatlakozását a Skrad vrh-hoz a 2. sz. szelvény ábrázolja. A  nyugat felőli 
csatlakozását a Radocaj— Buzini vidéki alsó palákon-homokköveken át a 
Kupjak átbuktatott pikkelyéig s onnan tovább a delnicei Drgomelj úgy
szólván szintesen települő dolomit és mészkő-táblájáig az elmúlt nyáron 
nem tudtam kikutatni.


