7 . Jelentés a horvát Karsztban 1911. évben végzett geológiai
felvételekről.
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A m. kir. Földtani Intézet igazgatósága 1910-ben országos részletes
geológiai felvételeit Horvátország és Szlavónia területére is kiterjesz
tette. Felvételeinket a tengerpart tanulmányozásával kezdtük, minthogy
Horvátországnak ez a része az osztrák geológusok átnézetes térképezése
óta geológiai szempontból a legkevésbbé volt átkutatva. A z én feladatom
az volt, hogy Fiume vidékének részletes felvételével kezdjem a munkát
és a szűkebb értelemben vett tengerpart tanulmányozásának befejezése
után az országhatár mentén X felé haladjak.
Feladatom teljesítéséhez hozzálátva, a felvételi idény első felét arra
használtam, hogy a régibb felvételek nyomán területem geológiai alaku
lását nagy vonásokban megismerjem, nevezetesen, hogy az itt kifejlődött
képződményeknek petrografiai és paleontologiai természetével tisztába
jöjjek. E tájékozódó tanulmányok befejezése után a felvételi idény másik
felét Fiume környékének részletes térképezésére fordítottam.
A részletesen felvett terület a 24. öv, X I. rovat jelű lap S W nenegyedére, a következő határok közé esik: W -re a Fiume és Isztria közötti
országhatár, S-re a tengerpart Cantrida és Urinj között, E-re a Kukuljanovo községen át haladó XS-irányú egyenes vonal, N-ra a lap széle a
felvett terület határai. A z 1910. évi tanulmányaimnak nyoma az itt dol
gozó kartársaimmal írt közös jelentésünkben található.1)
Részletes geológiai felvételeimet 1911-ben X felé folytatva, a fent
jelzett lap N W negyedén a Grobnicko polje-t környező hegységet jártam
be. A felvett terület a következő határok közé esik: S-re a lap széle, W-re
a Horvátország és Isztria közötti országhatár, X-ra az Obruc, E-re pedig
a Grles csúcsán át vezető XS egyenes vonal.
Ezek szerint az utolsó két évben Modrus— Fiume vármegye terü-*)

*) K a d i c 0 . ; K o r m o s T. és V o g l V.: A m agyar-korvát tengerp art földtani
viszonyai Fium e és N övi között. (A m. kir. F öldtani Intézet évi jelentése 1910-ről.)
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létén a következő városok, községek -és helységek határában jártam:
Fiume, Drenova, Skurinje, Grohovo, Poclbug, Lopaca, Susak, Trsat, Orehovica, Podvezica, Martinscica, Draga. Kostrena sv. Lucija, Kukuljanovo, Cernik primorski, Cavle, Svilno, Pasac, Grobnik, Podrvanj, Podéudnic, Zastenice, Soboli Kacani, Ilovik, Yalici, Drastin, Drazice, Lukezi, Jelenje, Ratulje, Martinovo selo, Lubarsko selo, Brnelici, Zoretiéi,
Podkilavac és Podhum.
Az itt vázolt terület geológiai felépítésében a következő megkülön
böztethető képződmények vesznek részt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dolomitos breccsás mészkő
Kalciteres szürkés mészkő
Kristályos világos mészkő
Cliarás mészkő
Alveolinás és nummiliteses mészkő
Márga és homokkő
Negyedkori üledékek

Kréta

Eocén

1. Dolomitos breccsás mészkő.
Területem legidősebb képződménye sárga vagy szürke, cukorszerű,
bitumenes, dolomitos, helyenként breccsás mészkő, mely könnyen mállik,
szinteket nem alkot s ennélfogva mint lapos, rendesen fűvel benőtt vagy
kopár terület a szirtes meszek közül kiválik. Kövületeket ebben a kőzet
ben mindeddig nem találtam. W a a g e x L . szerint Dalmácia N részében
hasonló kőzetben az Ostrea (Chondrodonta) Joannae C o f f . fordul elő,
amely kövület a cenoman végére és a túron elejére utal.
iV dolomitos mészkő elterjedése területemen meglehetősen nagy.
Az első foltra a Drenova és a Proslop közötti völgy szerűen elnyúló doli
nák lejtőin találtam a kalciteres mészkő vonulatában. A z itt fellépő
dolomitos breccsás közét dűlése 17h 60".
A szóbanlevő képződmény főelterjedése a Grobnicko polje északi
hegységében van. ahol a dolomitos breccsás mészkő hatalmas, összefüggő
vonulatokban és foltokban fordul elő. Az első vonulat Jelenje-től N-ra
kezdődik és N W irányban az ország határáig terjed. E gy másik vonulat
Podkilavac NE végén kezdődik és ugyancsak N W irányban a Susica
patak medrét kisérve az előbbi vonulattal egyesül.
A dolomitos breccsás mészkőnek leghatalmasabb foltja a Borova
draga és a Mudni jarak közötti területre esik, ahol az Obruc kristályos
mészkő területébe ékelődve, annak SE előhegységét alkotja. E hatalmas
A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1911.
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dolomitos mészkőfoltot több vastagabb-vékonyabb kalciteres szürke mész
kővonulat kisebb-nagyobb zónákra és foltokra osztja, úgy hogy az itt
elterjedt két mészkőféleség váltakozó vonulatokban fordul elő.

2. Kalciteres szürkés mészkő.

Területem egy további képződménye a kalciteres, szürkés, helyenkint dolomitos és breccsás mészkő. Ez az előbbi mészkőtől abban is kü
lönbözik, hogy szirteket alkot és az ottani vidék elkarsztosodásában is
részt vesz. A felülijében levő dolomitos és breccsás mészkő felé szintén
dolomitos és breccsás szokott lenni s ebben az esetben a két képződményt
alig lehet egymástól megkülönböztetni. Rudista nyomokan kívül ebben a
képződményben egyéb kövületeket nem találtam. W aagen ezt a mész
követ helyzeténél fogva alsó rudista mésznek nevezi és a turonba helyezi.
A kalciteres szürkés mészkő mindenekelőtt Fiume és Isztria hatá
rán Cantrida és Skurinje között fordul elő s innen a skurinjei gerincen,
a kocsiút mentén egészen a skurinjei völgy torkolatáig terjed. Rétegzése
itt tökéletes, dűlése átlag 4h 40°. E gy második keskeny, hosszú vonulat
Drenova határában kezdődik és SE irányban szakadatlanul a kristályos
mészkő vonulatai között haladva, a Bakari félszigeten végződik. Egy
további vonulat Podkilavac község fölött kezdődik s N W irányban kivé
konyodva és a dolomitos breccsás mészkő közé ékelődve Bergulac és Bergudine között végződik. Ennek a vonulatnak másik vége a Huni nevű
szigetdomb É-i végére is átcsap. Ugyanez a kőzet a Kacjak árokban,
ettől S-re és N-ra is kisebb-nagyobb nyúlványok alakjában a dolomitos
mészkő közé ékelődik. Ez a kőzet itt is tökéletesen réteges, átlagos dű
lése 23h 30°.

3 . Kristályos világos mészkő.

Területem legelterjedtebb képződménye a kristályos, illetőleg
szubkristályos, tömött, világos, rendszerint fehér, ritkábban vöröses
mészkő. Ez a kőzet a fekíijében levő kalciteres szürkés mészkő felé szin
tén szürkés szokott lenni, amely esetben a két kőzet különválasztása
eléggé nehéz. Mindazonáltal a két képződmény között van némi szer
kezeti különbség, úgy, hogy szétválasztásukat, ahol az csak lehetséges
volt, keresztül is vittem. A különbség első sorban a kőzet szerkezetében
áll; míg az idősebb mészkő rendszerint breccsás szövetű és törése egye
netlen, addig a fiatalabb mészkő szövete tömött vagy kristályos, törése
pedig kagylós. A különválasztásnál mindenkor elsősorban a szerkezetre és
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a kőzet kalciteres voltára ügyeltem, míg a színre a legkevesebb súlyt
fektettem. A kristályos világos mészkő rendszerint rudistanyomokat tar
talmaz, miért is W aag en ezt a képződményt felső rudista més&nek
nevezi és a senonba helyezi.
A kristályos világos mészkőterületemen a legelterjedtebb képződ
mény. Az első vonulat Fiume és Isztria határán Skurinje fölött kezdő
dik és széles sáv alakjában Fiume és Susak városokon át a Martinscica
-öblöt szelve, a Bakari félszigetre terjed. Ennélfogva a tengerpartot a
fiumei Skurinje völgy torkolatától kezdve a Bakari félsziget végéig
ez a kőzet alkotja. A másik ennélfogva jóval keskenyebb sáv ezzel párvonalosan a kalciteres szürkés mészkő vonulaton túl halad, N W vége az
országos határon az előbbivel egyesül, SE vége pedig a Bakari félszi
getre nyúlik. A harmadik vonulat Grobnik vidékén kezdődik és széles
sáv alakjában Buzdohanjon át Kukuljanovo felé terjed. E vonulat N W
felé Jelenjen át a Rjecina forrásáig s innen tovább Isztria határáig fo ly 
tatódik. A kristályos világos mészkőnek leghatalmasabb elterjedése
végre a Grobnicko polje-tól N-ra a Bergudine, Pozarina és az Obruc
területén van. A z itteni kőzet tökéletes rétegzésű s átlagos dűlése
18h 10— 70°.
4. C húr ás mészkő.
Területem kristályos világos mészkőredőit helyenként harmadkori
üledékek töltik ki. Ilyen teknőszerű kitöltés mindössze két vonulatban
észlelhető, az egyik a skurinjei völgyben fekszik és a Cosala felé, majd
Susak fölött Martinscicánál végződik. A másik, sokkal hatalmasabb
vonulat a Rjecina és a Draga patak völgyében fekszik.
A harmadkori üledékek sorozata rendszerint eocén korú alveolinás
és nummuliteses mészkővel kezdődik, mely közvetlenül a kristályos
mészkövön fekszik; helyenként azonban a két képződmény közé vé
kony breccsás réteg ékelődik. Területemen ezt a breccsás réteget szür
késbarna mészkő helyettesíti, melyben charamaradványok mutatkoznak.
Ez a charás mészkő területemen csupán egy helyen fordúl elő és pedig
vékony sáv alakjában a Rjecina bal partján Jelenje és a Rjecina forrása
közötti oldalon a kristályos mészkő és az alveolinás-nummuliteses
mészkő vonulatai között, ü g y a breccsás, mint a chárás mészkő is a
Cosina rétegek közé tartozik.
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5. Alveolinás és nummuliteses mészkő.

A kristályos világos mészkőre, mint már említettem, rendszerint
aloeolinás és nummuliteses mészkő következik, mely a kristályos mészkő
vonulatokban párvonalas vékony sávok alakjában a harmadkori üledékek
teknőjét szegi be. A z üde sárgás-szürke kőzet rendszerint tömérdek
alveolinát, nummulitest és egyéb kövületet tartalmaz.
A z első harmadkori vonulatban fellépő alveolinás és nummulite
ses mészkő a skurinjei völgy mindkét oldalán, a kápolnánál kezdődik és
a cosalai temetőnél végződik. A Rjecina és a Draga völgyében elterjedt
alveolinás és nummuliteses mészkő a harmadkori vonulatban N W — SE
irányban hol vékonyabb, hol vastagabb sáv alakjában a kristályos mész
kőben fekvő teknő meredek partjait szegi be. Svilno vidékén ez a mészkőszéles folttá alakul.
6 . Márga és homokkő.

A z alveolinás és nummuliteses mészkőtől szegélyezett teknőt
lágy ab b összeállású kékes-szürke, egymással váltakozó homokos, márgás
és agyagos üledékek töltik ki. E fiatalabb képződmények erősen gyűröt
tek, csapásuk, dűlésük ennélfogva minduntalan változik. Kövületeket
ezekben az üledékekben több ponton találtam. Jelentékenyebb lelőhelyek
Grohovo és Draga határában vannak, ahol a kövületek konglomerátum
szerű márgás pádhoz vannak kötve. E lelőhelyek faunája V ogl V iktor
barátom szerint, aki a vinodoli eocén márgák faunájával tüzetesen fog
lalkozott,1) a felső nummulites-rétegek faunájának felel meg.
1. Negyedkori üledékek.

Ide számítom a Rjecina felső folyásában található pataklerakodá
sokat, a Grobnicko polje tavi lerakodását, a dolinákat kitöltő terrarossaszerű vörös agyagot és a hegyomlásokat.
A Grobnicko polje síkját kitöltő lerakodásokat egyrészt a Rjecina,
másrészt pedig az északi patakok, nevezetesen a Susica és a Kacjak patak
időszakos vizei hordták össze az egykori tóba. A tónak lecsapolója és az
északi patakok vizeinek levezetőjeként a Susica alsó folyását kell tekin
tenünk, mely Drastinnál a Rjecinába torkollik. A tavi lerakodás anyaga
kavics, homok és agyag, mely váltakozva meglehetősen vízszintesen
Ü Y ogl V .: A Yinodol eocén m árgáinak faunája. (A in. kir. F öldtani Intézet
évkönyve XX. köt., 2. füzet.) Budapest, 1912.
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települt. Míg a Grobnicko polje N W részében a kavics az uralkodó, addig
a SE részben a homok és agyaglerakodások kerülnek túlsúlyba. Jelenje
és Drazice környékén a kavics túlnyomóan homokkőből, a mező északi
részében majdnem kizárólag mészkőszemekből áll.
A dolinákban összegyűlt terrarossa-szerű vörös, vasas agyagfel
halmozások alárendelt szerepet játszanak. Nagyobb dolinakitöltéseket a
Skurinje völgyben, a cosali és drenovai dolinákban találunk. Nagyobbszerű hegyomlást Grohovo határában a Proslop E lejtőjén és a Kacani
házcsoporttól W -re eső meredek parton észleltem.
Mint már bevezetőleg jeleztem, a horvát Karsztra vonatkozó tanul
mányaim eddig főként a sztratigrafiai viszonyok tisztázására szorítkoz
tak. Az eddig felvett terület felette érdekes tektonikai és hidrografiai vi
szonyainak ismertetését más alkalomra tartom fenn magamnak.

