3. A Č abranka völgye és a R isnjak hegység földtani viszonyai.
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(Két szövegközti ábrával.)

Az 1916. évben azzal a feladattal utaztam a horvátországi. Karsztba,
hogy a megelőző években Cabar, Gerovo és Platak vidékén eszközölt
földtani felvételeimet DK-re folytassam s a éabari és fiumei térképlapok
reám eső részeit véglegesen befejezzem.
E feladathoz képest mindenekelőtt a 23. öv, X I. rovat D K jelű
lapra eső, Plešce, Smrečje és Gerovo közé eső vidéket térképeztem egészen
a Cabrankáig és a felső Ivulpáig. Ezt befejezve, a 24. öv. X I. rovat ÉK
jelű lap nyugati peremére eső Risnjak hegységet jártam be Gerovo és
Jelenje között.
Felvételeim befejeztével a Mrzlavodica vidékén feltárt ércelőfordu
lásokat és kőszénnyomokat kerestem fel V ó g l V ik t o r dr. geológustársam
területén. Utóbbiakra F o d r ó c z y M á r k A u r é l bánhelyettes, belügyi osz
tályfőnök úr volt szíves figyelmeztetni és többszörös szóbeli útbaigazí
tásai mellett e vidék bányászatára vonatkozó összes adatait és szakvéle
ményeit rendelkezésemre bocsátani. F o d r ó c z y bánhelyettes úr ezen ki
tüntető szívességét ezen a helyen is a legjobban köszönöm. Hálás köszö
nettel tartozom még G h y c z y K á l m á n dr. čabari földbirtokos úrnak is,
aki, a múlt évekhez hasonlóan, felvételi munkámat ezidén is minden
tekintetben könnyíteni és elősegíteni szíveskedett.

I. A Čabranka völgyének földtani viszonyai*
A Cabranka-patak Čabar község É X y-i határában levő dolomitszirtek tövében, kb. 550 m. t. sz. f. magasságban, vaucluse-forrás alak
jában fakad. A kb. 50 km hosszú patak, folyásának irányát többször
változtatva, előbb nagyjában délkeletnek halad, Žagari dolnji tájékán
délre fordul s ebben az irányban Plešcen át Zamostig folyik. Zamostnál
hirtelen keletre hajlik s rövid szakasz után Osivnicánál 287 m magas
ságban a Kulpába torkollik.
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A Cabranka egész vízrendszerével főleg az itt kifejlődött paleodiász
homokkő- és palarétegekbe vágódott, mellékpatakjai ennek következtében
sűrű hálózatúak. A vízrendszerhez tartozó források részben közvetlenül
a paleodiász üledékekből fakadnak, részben pedig a nyugati karsztterü
letből származnak s először az itt kialakult poljék medencéibe folynak,
melyekből földalatti utakon, tehát közvetve, a homokkő- és palaterületre
jutnak. íg y tehát a Cabranka nyugati mellékágainak legnagyobb forrá
sai, bár a paleodiászban fakadnak, mégis magukon viselik a karsztos
jelleget: vízhozamuk szárazabb időszakban erősen csökken, vagy teljesen
elapad, esős időszakban ellenben hirtelen növekszik.
Felvett területemhez tartozik még a Kulpa felső melléke is. A
Kulpa is hatalmas vaucluse-forrás alakjában fakad kb. 360 m t. sz. f.
magasságban, meredek mészkőszirtek alján, Razloge község É N y-i hatá
rában. Forrásától Yulcinig ÉK -i irányban, innen azután Osivnicáig, a
Cabranka torkolatáig, É felé folyik. A Kulpa ezen rövid felső szakaszát,
saját forrásain kívül, a Hrib vidékéről érkező patakok táplálják. Két
ségtelen, hogy a Kulpa forrásaiban az innen délre elterülő karsztvidék
vize jut napvilágra. íg y az ottani lakosok állítása szerint a kupari mal
moknál fakadó Studenci nevű nagy kettős forrás vize a Črni lúg vidéken,
a 682 m pontnál eltűnő Leska-patak. Bjela voda és Velika voda vize jut
napvilágra. Állításuk igazolásául azt mondják, hogy az említett Studenci
források időnként fűrészport hoznak felszinre, mely csakis az említett
hosszú pataknak a črni lugi vízeltünés helyén működő fűrészmalomból
eredhet.
A szóban levő paleodiász terület orográfiai szempontból két részre
oszlik: egy északi vidékre (Okrivje vidéke), melynek legmagasabb pontja
a 950 m magas Kraljev vrh és egy déli vidékre (Skednari [H rib] vidéke),
mely a 728 m magasan fekvő hribi templom dombjában kulminál. A
Kraljev vrhtól É-ra és K-re a Cabranka felé, Ny-ra a Tršcansko polje
és D-re a Smrečje polje felé futnak le a mellékgerincek és patakok; a
hribi magaslatról viszont ÉK-re és K-re a Kulpába, Ny-ra a Gferovsko
poljéba, D-re pedig a Sušica árokba s ezzel ismét a Kulpába folynak
a hribi patakok. Ugyanezen irányokat követik a hribi mellékgerincek is.
A) A vidék rétegtani viszonyai.
A fentebb vázolt vidék földtani felépítésében a paleodiász, raibli
rétegek, a triász-dolomit és a liász-mészkő vesznek részt. Ezek közül itt
a paleodiász az uralkodó képződmény, miért is ezzel behatóbban kell fog
lalkoznom.
Területünk paleodiász-vonulata É-on Cabarig terjed, N y-i határa
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Trice és Gferovo, D-re Podšišjeig és a Kulpa forrásáig jut, míg a K -i
határ a Cabranka- és Kulpa-völgy krajnai oldalán van.
A z itteni paleodiász kőzettani elemei szürke és sötét palákból, leme
zesen és padosán elváló homokkövekből és helyenként finomabbszemű
konglomerátumokból állnak. A rétegzés hullámos, helyenként gyűrődések
és kisebb vetődések is észlelhetők, ennek következtében a rétegek csapásdiilése lépésről-lépésre változik.
A körülírt paleodiász-terület kőzettani változatait területi elterje
désük szerint a következőkben közlöm.
Cabar község határában, a temető fölötti hegyoldalon padokban
elváló homokkövet találunk; innen a régi kocsiútra térve s ezen a Vrhovci
nevű gerincre menet egész utunkon ismét főleg a homokkövet látjuk
részben pados, részben pedig lemezes rétegekben feltárva. A nevezett
gerincen levő erdei kocsi úton tovább a paleodiász végződéséhez, a raibli
rétegek határához jutunk. Loknaritól Vrhovcin át Petriniig menve, állan
dóan e két képződmény határán haladunk: a nyugati rövidebb hegyoldal
vörös raibli palából áll. míg a gerinc hosszabb keleti lejtője homokkőből
és sötét palából épült fel. A homokkő és a vörös pala rétegei Vrhovci
környékén 24h felé 60° alatt dűlnek. Petrinitől Žumpri felé ismét a ho
mokkő uralkodik.
Cabarról Osivniki felé a hegyoldalba vágott kocsiút mentén eleinte
megint csak a homokkövet látjuk feltárva, innen délre Vrhovci felé a
homokkő közé azonban sötét palarétegek is ékelődnek. Zumpritól Jazbinen
át Klukov laz felé a hegygerincen mindenütt homokkövet és konglome
rátumot észlelünk; ellenben e hegygerinctől Žagari gornji felé a sötét
pala jut túlsúlyba. A Jazbine fölötti hegygerincen 2h felé 65° alatt dűlő
homokkövet jegyeztem fel.
Cabarról a régi kocsiúton Mandli felé a paleodiász következő vál
tozatait találjuk: a megyei útról a régi kocsiútra térve, Žagari gornji
alatt l l h felé 60° alatt dűlő homokkő váltakozik sötét palával, az út első
nagy kanyarulatában, az 561 m pont tájékán, a homokkő finomszemű
konglomerátumnak ad helyet, amelyet újból homokkő és sötét pala vált
fel. Žagari dolnji és Mandli környékén 15h felé 40° dűlő sötét pala ural
kodik.
Mandlitól a kocsiúton az Okrivje nevű magaslatra menve, felváltva
sötét palát és homokkövet látunk, Mikule házcsoportnál kimarad a sötét
pala, a homokkő pedig Zdonjci felé durvaszemű konglomerátumnak ad
helyet; Na konci tájékán még mindig a homokkő az uralkodó, de innen
nyugatra, a Kraljev vrhon a homokkő és konglomerátum ismét sötét palarétegekkel váltakozik. Kraljev vrhról a kocsiúton Trsée felé először kizá
rólag homokkövet és konglomerátumot észlelünk. Trsée közelében ezeket
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sötét pala váltja fel. mely végre a raibli vörös palába olvad. A vörös pala
a trscei kocsiút 35-ös kilométeroszlopánál 5h felé 20° alatt clül.
Plesceről a Kamenski hriben át vezető kocsiúton Kraljev vrli felé
főleg homokkövet észleltem, melyet azonban szakaszonként sötét pala
vált fel. Kraljev vrh alatt a homokkő 23h felé 60° alatt dűl.
Plesceről a kocsiúton Pozarnicán át Smrečje felé a paleodiász követ
kező változatait jegyeztem fel: az út elején homokkövet találtam, ezzel
Starinci felé 24h felé 30° alatt dűlő sötét és szürke pala váltakozik, majd
Smrečje felé ismét a homokkő kerül túlsúlyba. Smrečje környéken a 30-as
kilométeroszlop fölötti kocsiút kanyarulatában a homokkő 23h felé 45°
alatt dűl.
Kraljev vrhról a délkeleti gerincen vezető kocsiúton le Požarnica
felé egész utunkon főleg 23h felé 60° alatt dűlő homokkövet látunk, me
lyet csak Suhor tájékán és a požarnicai kocsiút közelében vált fel sötét
pala. Innen a 793 m magas Sv. Gorá-ra kapaszkodva, felváltva sötét és
szürke palát, finomszemű és konglomerátumszerű homokkövet találunk.
Közvetlenül a Sv. Gora teteje alatt a paleodiászt egy vörös és zöld palák
ból álló igen keskeny raibli-sáv váltja fel, mely után szintén keskeny
dolomitsáv következik. A hegy tetején a templom és az ezt környező épü
letek körül már a sötét liász-mészkő uralkodik.
Trsceról a kocsiúton Smrečje felé főleg homokkövet találunk, me
lyet csak ritkán vált fel sötét pala; utóbbi azonban Prhci és Smrečje
között túlsúlyba jut. Prhci alatt a 32-es kilométer-oszlop közelében levő
pala 15h felé 50° alatt dűl.
Gerovoról a kocsiúton Skednari felé az út elején kevés fekete palát,
innen tovább kizárólag homokkövet és konglomerátumot észlelünk. Az
út közepetáján a homokkő 21h felé 20° alatt dűl. A 728 m magasságban
épült hribi templom dombja szintén homokkőből épült. Innen Brezovcin
át Zamost felé ismét csak homokkövet találunk, mely helyenként durva
szeművé változik, különösen Zamost vidékén. Skednari-ról Srednji hri
ben át Kupari felé a Kulpa völgyébe ereszkedve, egymással váltakozó
homokkövet és sötét palát észlelünk. Ugyanezt a viszonyt tapasztaljuk,
ha Skednariról a gerincen Putari, Steklice és Konjci házcsoportokon át
a Kupari előtti malmokhoz ereszkedünk le.
A paleodiász-tertiletet Ny-ra egy Cabartól Trséen át Gerovoig
húzódó vékony, szabálytalan raibli-szalag szegi be, mely ezen a vidéken
váltakozva vörös és zöld palából, vörös homokkőből és sárgás mészmárgából áll. E képződmény területi változásait és kőzettani részleteit régebbi
jelentéseimben ismertettem tüzetesen.1) A raibli rétegek fölött, mint tud
i) A ni. kir. földtani intézet évi jelentése 1913-ról, 53. old.; 1915-ről 74. old.
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juk, a triász-dolomit meredek szirtjei emelkednek, ezt azután tovább
Ny-ra a liász-mészkőterület követi.
Mint újabban térképezett liász-mészkőrög a Sv. Gora mészköve és
a Susica-árok mészkőterülete szerepelnek.
A Sv. Gora liász-mészköve Gerovo, Lúg mali, Pintari, Zarnost és
Brezovci közé esik. Ez egy ÉK-ről DNy-ra húzódó szabálytalan hosszú
kás folt, melyhez Ny-on a Smrečje polje síkja simul, egyébként pedig
köröskörül a paleodiász övezi. E szabálytalan mészkőrögöt K — N y-i
irányban mély bevágás, az ú. n. Sedlo (nyereg), egy északi és egy déli
részre osztja, a déli részt tovább a Gerovoróí jövő Gerovcica-patak újból
D N y— É K -i irányban szurdokszerűen metszi és több darabra tagolja.
A szóban levő mészkőrög gerovoi csücske világos mészkővel kezdő
dik, mely a Szt. Rókus-kápolna és a 28-ik kilométeroszlop közt levő híd
nál 23h felé 20° alatt dűl. Mali lúg vidékén a Gerovcica-patak hídja mel
lett sötét, erősen kalciteres mészkő van, ellenben a mali lugi templom
kicsi dombja sötét, bitumenes dolomitból áll; ugyanezen kőzet a prezidi
liászban nagyobb foltokban fordul elő. A községgel szemben levő K -i
sziklás hegyoldal, valamint a Sv. Gora-liegy egyáltalában, fekete mészkő
ből épült, melynek helyenként padosán elváló rétegei a templom alatt
22h felé 15° alatt dűlnek. A Mali lúgról a Sedlon át vezető ösvényen
Zarnost felé 18h irányban 20° alatt dűlő sötét mészkövet jegyeztem fel.
A zamosti Gerovcica-forrás fölötti sötét mészkőszirtek rétegei szintén
18h felé 25° alatt dűlnek.
A leírt liász-szigettől D-re Skednari és Podšišje között egy máso
dik liászfolt kezdődik, mely D-re a Sušica és a Kulpa vidékén elterülő
nagyobb liászfoltba olvad. E folt ÉK-i, Skednari felé fordított nyúl
ványa, világos és szürke mészkőből áll, ellenben a Sušica árkaiban fel
tárt mészkő főleg sötét és kalciteres. A Sušica szurdokszerű völgyében
jól feltárt liász-mészkő padjai 19h felé 30° alatt dűlnek. A Kulpa forrása
és balpartja mentén, Kupári tájékán húzódó mészkőrögök szintén főleg
a sötét féleséghez tartoznak; rétegei itt is 19h felé 40° alatt dűlnek.
B) A vidék földtani kialakulása.
A megelőző fejezetben vázolt vidék legidősebb képződménye, mint
láttuk, a paleodiász. Ennek feltáródása olyként magyarázható, hogy egy
hatalmas rétegboltozat, melynek nyugati szárnya a horvátországi, keleti
szárnya pedig a krajnai (kulpamelléki) oldalon van. ezen a területen
beszakadt. E boltozat mészkő- és dolomitelemeit először a korrózió dara
bolta fel, a feldarabolt, összetörött és felmorzsolt részeket pedig az erózió
takarította el. A mészkő- és dolomitrétegek helyben maradt részei jelen
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lég úgy a horvátországi, valamint a krajnai oldalon is megtalálhatók.
Ily módon itt is, úgymint Fužine, Mrzla-vodica, Crni-lug és Delnice
vidékén, hatalmas ablak keletkezett, melynek dolomitból és mészkőből
épült meredek N y-i és K i peremei É-on Cabarnál, D-en pedig a Kulpa
forrásánál összeérnek.
Ebbe a homokkő- és palaterületbe vájta a Cabranka-patak mostani
medrét és vízrendszerét. Kétségtelen, hogy a Cabrankának e vidék föld
tani kialakulásában nagy szerepe volt. Abban az időben, mikor a fentemlített dolomit- és mészkőboltozat még megvolt, ez a vidék is éppen
úgy, mint a legközelebbi hegység még ma is. karszt volt. A csapadékvíz
itt is dolinákban és ravaszlyukakban tűnt el a liász-mészkő repedéseiben
s eleinte a mészkő és dolomit határán földalatti járatban mint búvópatak
folyt a Kulpa felé. Idővel a liász-mészkő elkarsztosodásának előrehalad
tával, ennek elaggottsága következtében az elkarsztosodás az alatta levő
nehezebben korrodálható dolomitban folytatódott, úgy hogy a Čabránka
medre egész rejtett vízrendszerével mélyebbre sülyedt a dolomit és a
raibli ill. paleodiász képződmények határára. Ebben az időben ezen a
vidéken olyan földtani viszonyok uralkodhattak, mint amilyeneket jelen
leg a Cabartól ÉjSTy-ra találunk: a liász-mészkő eltűnt s helyét a dolomit
foglalta el szárazmedrű, látható vízrendszerével, az egykori Cabranka
földalatti vízrendszerének ma látható maradványaival. A kialakulásnak
utolsó aktusa a Cabranka-patak és vízrendszerének erózió útján való be
vágása és a homokkő- és palaterület lehordása volt.
Kétségtelen, hogy a Cabranka-patak medrének bemélyesztése maga
után vonta egész vízrendszerének sülyedését is, a főpatakot mellékágai
is követték: ezeknek is a mészkő és dolomit közötti határt idővel a dolo
mit és raibli ill. paleodiász határral kellett felcserélniük. Ez a folyamat
azonban nem ment mindenütt egyformán végbe, hanem egyik-másik he
lyen más-más módon történt. Bár a korrózió és erózió mint erő mindenütt
egyformán hat, különböző területeken különböző eredményeket válthat ki;
hogy milyen alakulatokat eredményez, az mindig főleg az illető terület
tektonikai szerkezetétől függ. Hogy karsztterületeken egyes karsztjelen
ségek kialakulása mennyire függ az illető vidék geotektonikájától. azt
felvett területemen három polje kialakulása is bizonyítja, ez a három
polje: a Tršcansko, a Smrečje és a Gerovsko polje.
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A Trščansko polje kialakulása.
A Trščansko polje keletkezését már az 1915. évi felvételi jelenté
semben1) ismertettem. Ott kifejtettem, hogy a Trščansko polje kialaku
lását egy mélyebbre sülyedt hatalmas dolomitrög idézte elő, miáltal
a fennmaradt dolomitvidék és a paleodiász között medenceszerű mélyedés
fejlődött. Ez a körülmény megváltoztatta nemcsak az illető környék külső
arculatát, hanem annak egész vízrendszerét is. Míg e terület patakjainak
és csermelyeinek forrásai valószínűleg a még épségben levő egységes
dolomithegység alján, a dolomit- és liomokkő-palaterület határán fakad
tak, addig a megváltozott viszonyok következtében a források egy része
a dolomitterületen belül keletkezett törési vonalra vagy a dolomit és a
liászmészkő közötti határra húzódott vissza. E gy második változás to
vábbá abban rejlik, hogy a sülyedés következtében keletkezett medence
magához ragadta az egész vidék folyóvizeit. A z itteni karsztterületekről
érkező vizek egy része most már nem a homokkő- és palaterület határán
fakad, hanem minden oldalról először a medencébe folyik, ott lerakja
hordalékát s azután apró dolinákban és ravaszlyukakban tűnik el a mély
ségbe, hogy azután a lesülyedt dolomitrög alól a Vrhovci nevű határgerinc keleti lejtőin a paleodiászban ismét napfényre kerüljön s felszini
vízfolyás alakjában a Cabrankába jusson. H ogy ezen források vize tény
leg a közeli karsztterületről jön, azt. mint fentebb említettem, e fúrások
karsztos jellege is bizonyítja.
A Sm rečje polje kialakulása.
Nem kevésbbé érdekes a Smrečje polje kialakulása is. melyről rövi
den már 1913. évi felvételi jelentésemben megemlékeztem.2)
Smrečje vidéke főleg homokkőből és agyagpalából épült fel. A köz
ségtől Ny-ra ezeket a képződményeket keskeny raibli sáv övezi, mely
fölött a triászdolomit meredek sziklafalai emelkednek s ezt végül a liász
mészkő nagy területe követi. A liászmészkő területétől vagy 5 km távol
ságban K-re Smrečje, Gerovo és Zamost között van a már említett nagy
liász-mészkőfolt. melynek tetején a Sv. Gora búcsujáró-temploma épült.
Ez a liász-mészkőfolt az egykori mészkőboltozatnak elszigetelt és mé
lyebbre süppedt maradványa, melyet az erózió megkímélt. Ez a liász-*)
*) K adic O.: Čabar. Prezid és Tršce vidékének földtani viszonyai. (A m. kir.
Földt. Int. évi jelentése 1915-ről. pag. 74.) Budapest. 1916.
2) K adtc 0 .: A Piaiak és Gerovo közötti vidék geológiai viszonyai. (A rn. kir.
Földt. Intézet évi jelentése 1913-ról. pag. 52.) Budapest, 1914.
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mészkőrög gátszerűen hatott a Vode, Sokoli és Trsée vidékéről jövő folyó
vizek szabad lefutására olyannyira, hogy azokat Smrečje környékén tóvá
duzzasztotta s így a Smrečje polje kialakulásához vezetett. E tó vizének
fölöslege eleinte a Zamost felé vezető ú. n. Sedlon át a Cabrankába folyt.
Hogy ez tényleg így volt, arról a Sedlo völgyszerű bemélyedésének alján
még ma is található pleisztocén homok- és kavicstelepek tanúskodnak.
Mikor azután a Oabranka eróziós bázisa sülyedt, akkor a smrečjei vizek
is mélyebb szintű lefolyást kerestek s a liász-mészkőrög földalatti bar
langjárataiban az utat meg is találták.
A Kramarčin, Sokolica és Smrekarčica patakok Lúg mali alatt
egyesülő vizei a híd melletti N y-i mészkőrög É-i szélén levő sziklafal
tövében több ravaszlyukban tűnnek el. A z ide tóduló vizet rendszerint
csak egy ravaszlyuk nyeli, nagyobb áradások alkalmával azonban a többi

Magyarázat:

1 = holoeén; 2 = pleistocén; 3 = liász mészkő;

4 = triász dolomit;

5 = raibli rétegek, G = paleodiász.

lyuk és a hídtól Élv-re fekvő mészkőszirtek mentén levő ravaszlyukak
is akcióba lépnek.
A Smrečje polje egykori tavának lecsapolása után az eróziós bázis
sülyedése következtében a nevezett patakok medrüket most már a pleisz
tocén tavi lerakódás anyagába kezdték mélyíteni s mélyítették mind
addig, míg a ravaszlyukak szintjét el nem érték. íg y jött létre a Smrečje
polje tagozott síkja és mai ártere.
A Lúg mali melletti mészkőszirtek alján eltűnő vizek földalatti
útjuk után Zamostnál ugyancsak hatalmas mészkőszirtek tövében kisebb
vaucluse-forrás alakjában ismét napfényre jutnak. Ezt a feltevést az
ottani lakosság is vallja, azt állítván, hogy nagyobb esőzések alkalmával,
amikor Smrečje vidékén a vizek megzavarosodva sárgás színt nyernek,
a zamosti nagy forrás megdagadt vize is megzavarodik és ugyanolyan
színt kap. Az eltűnő és ismét felbukkanó víznek kontinuitását a nép még
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abban is kifejezésre juttatja, hogy a Gerovoról és a Smrečje vidéké
ről jövő vizekkel az eltűnés helyén egyesülő patakot és a zamosti forrás
ból fakadó patakot ugyanazon néven: Gerovéica-nak nevezi.
A G erov sk o polje kialakulása.
Gerovo község É K -i része homokkő és agyagpala változatokból
épült, míg D N y-i vidéke triászdolomitból áll. A község főpatakja a Cermažni lug felől érkező és a dolomit és palaterület határán fakadó Gerovčica-patak. Ehhez csatlakozik a Šišje hegyoldalairól lefolyó és Gerovo
alatt egyesülő vízmosások és csermelyek vize is, melynek egy része a
Szt. Rókus-kápolnánál lévő ravaszlyukakba folyik, fölöslege ellenben
ugyanott a Gerovéicába ömlik. A Cermažni lúg felől érkező Gerovčica
dolomitot, kvarchomokot és kavicsot visz magával, míg a Šišje vidékéről
jövő víz ezeken kívül régebben még glaciális görgeteget is hozott. A
Gerovčica-patak jelenleg a Gerovoi szurdokon át a Smrečje poljeval függ
össze; medre rendszerint száraz, nagyobb esőzések alkalmával azonban
csakhamar megtelik vízzel, mely a Smrečje poljeba folyva Lúg mali
vidékén az ottani patakok vizével egyesülve, az ismert ravaszlyukakban
tűnik el.
A Gerovsko és Smrečje polje összefüggése bizonyára újabb keletű;
régebben a Gerovsko polje magába zárt katlan, illetőleg tó, a gerovoi
szurdok pedig akkoriban földalatti barlangjárat volt, melyen a tó fölös
leges vize lefolyt s az alacsonyabban fekvő Smrečje poljeba, majd innen
tovább rejtett utakon a Sedlo alatt a Cabrankába folyt. Ebből az időből
származik a Podšišje vidékén lerakodott durva pleisztocén kavics is, mely
annak idején 600 m átlagos magasságban az egész Gerovsko poljet k i
töltötte. A kavics anyaga főleg triász-mészkő s a lividragai és šeginei
glaciális területről, vagyis a risnjaki gleccserekből származik. Idővel a
Gerovčica barlangjárata beomlott s helyén a mai szurdok keletkezett;
ezzel kapcsolatban a Gerovoi tó lecsapolódott, a Gerovoi-medence kitöl
tését a Gerovčica és a Podšišjerol jövő patak erodálni, elhordani és a
Smrečje polje szintjére nivellálni kezdte, mindaddig, míg a mai állapot
ki nem alakult.

II. A Rísnjak hegység földtani viszonyai.
Az 1528 m magasságban kulmináló Risnjak-hegység hegyrajzilag
és földtanilag a Snijeznik-hegvség D K -i folytatása; e két hegységet tulaj
donképen csak a lazaci depresszió választja el. Míg tehát a Rísnjak Ny-on
szorosan a Sniježnikkel függ össze, addig D-i nyúlványa a tengermelléki
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alacsonyabb Karsztba olvad, É-i környékét pedig' a hegység közé ékelő
dött glaciális depressziók hullámos síkjai foglalják el, míg K felé észre
vétlenül a Črni lúg vidékén elterjedt alacsonyabb karsztos hegységbe
megy át.
A Risnjak zömét, épúgy mint a Sniježnik tömegét is, a liász-mészkő
alkotja. Ez nem egyéb, mint a Húsz-mészkőnek egy, a magasban maradt
hatalmas röge, mely eléggé erős volt arra, hogy úgy a víz erodáló hatá
sának, mint a glecserek jegének is ellentálljon. Egyedül a korrózió az az
erő, melynek a Risnjak sem tudott ellenállni. Üde és tiszta mészköve
csakhamar a víz chemiai hatásának martaléka lett s ezért a Risnjak
épúgy. mint a Sniježnik is, a legvadabb karszt mintaképe.
A Risnjak kőzete üde, sötét, helyenként kalciteres és rendszerint
padokban elváló liász-mészkő. A liász világos és szürke mészkő-elemei
itt ritkábban fordulnak elő. A jól rétegzett kőzet rétegei és padjai majd
nem állandóan 21h felé 20° alatt dűlnek. E sötét liász-mészkő területe
D-re a Suha Recináig terjed, É-ra a Šeginčekben végződik. ÉK felé
a Snijeznik-hegységben és D K felé a Veliki Pliš hegycsoportjában foly 
tatódik.
A fent leírt Részterület egyöntetűségét más képződmények, neve
zetesen a triászdolomit és a glaciális üledékek, helyenként változatossá
teszik. Íg y a hegység peremein köröskörül a liász alatt mindenütt a triász
dolomit kerül napfényre. A legnagyobb dolomitfolt a Risnjak, a Sniježnik
és a Pliš hegycsoport között, V ilje vidékén terül el. Lazacról a kocsiúton
Jelenje felé a dolomittal először az út első nagyobb kanyarulatánál,
Pušina vidékén találkozunk. Innen a dolomit szabálytalan folt alakjában
D K -i irányban egészen Mrzla-vodica községig terjed. A Pušina és Za
kotna környékén kezdődő dolomitfolt a Zeitnig alatt összeszűkül, majd
ismét mindjobban kiszélesedve É K -i irányban a Medveda vrata és Levurdica között a dolomit majdnem 3 km szélességben van feltárva. A Suba
Recina. völgyében fellépő raibli és paleodiász rétegek éles beszögellése
a dolomit egységét megzavarja. A Recina jobbpartján elterülő dolomit
Gornje Jelenje vidékén egészen a Pliš hegycsoport aljáig jut, míg a Recina balpartján feltárt dolomit a Tisovac-hegy felé folytatódik. A körül
írt dolomitterület kőzete helyenként jól rétegzett, rétegei majdnem min
denütt állandóan 19h felé 20° alatt dűlnek.
A Risnjak É-i lábán — Šegine és Lividraga vidékén — a triászdolomit váltja fel a liász-mészkövet. A dolomitot ezen a területen, épúgy,
mint a mészkövet is, nagyobbrészt glaciális lerakódás födi. Dolomitból
állanak itt a Zalinski lúg nevű depressziót környező hegyek, a Kraj fölötti
Sisje-hegy és a lividragai depresszió É-i hegyvidéke, nevezetesen az Ortošhegv. Mindezen dolomithegyek rétegei állandóan 19h felé 20° alatt dűlnek.
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Raibli rétegeket és paleodiász üledékeket a Risnjak vidékén csak
a hegység D-i aljába ékelődő mrzlavodicai Suha Rečina-volgvben talá3mik. A Suha Rečina mindkét partjának magasabb részeit triász-dolomit
foglalja el, melynek feküjében a raibli rétegek jelentkeznek és pedig oly
sorrendben, hogy közvetlenül a dolomit alatt sárgás mészmárga-padok
és ezek után mélyebben a vörös és zöldes palák és vörös homokkövek
következnek. A Suha Reéina jobbpartjának dolomitja 17h felé 30° alatt,
a balparti dolomit 18h felé 30° alatt dűl. Osoj vidékén, Mrzlavodica előtt,
a dolomit és az alatta levő raibli rétegek 15h felé 30° alatt dűlnek. A
Suha Rečina balpartjának mélyebb lapos peremét már a paleodiász palaés homokkő rétegei foglalják el.
A z itt feltárt raibli és paleodiász rétegek már a mrzlavodicai agyag
pala és homokkő területhez tartoznak s feltárásukat egy ÉlSTy-ról DIv felé
terjedő törési vonalnak köszönhetik. E törési vonal mentén fejlődött ki
a Suha Rečina völgye is, melynek folytatásában a Risnjak alatti dolomit
területen a dolomitrétegek között itt-ott még márgapadokat és vörös ho
mokkőrögöket is találunk.
Kisebb, ÉK -ről DisTy felé terjedő törést még a Risnjak alatti Vilje
vidékén is észleltem. A lazac— jelenjei kocsiút és a Medveda vrata nevű
sziklacsoporthoz vezető kocsiút találkozásánál, az itt uralkodó dolomit
rétegei közé raibli rétegek: sárgás mészmárga, vörös homokkő és vörös
meg zöld agyagpala ékelődnek. Az itt felbukkanó raibli rétegeket a neve
zett útkeresztezéstől DNy-ra, a Levurdica felé vezető kocsiút mentéh
egészen a Rude nevű tisztásig követhetjük. E felszinre jutott raibli réte
gek, valamint az ezeket környező dolomit padjai is 18h felé 30° alatt
dűlnek. Kétségtelen, hogy a szóban levő raibli rétegek csak törés mentén
juthattak felszinre.
A Risnjak É-i mészkő- és dolomit-magaslatai közé tágas medencék
ékelődnek, melyeknek 950— 1100 m t. sz. felett elterülő hullámos tér
színét glaciális üledék borítja. Közvetlenül a Risnjak alatt a Sniježnik
és Prokop hegyek között van a Lazaci-medence. Ez É-ról D-re húzódó,
hosszúkás szabálytalan körvonalú hullámos, lapos mező, melytől E-ra
az ennél sokkal nagyobb, ugyancsak szabálytalan körvonalú Lividragaimélyedés terül el a Jelenac, Prokop, Šeginček és Ortoš hegyek között.
Utóbbi K -i nyúlványával D-re összefügg a Šeginei depreseszióval, mely
től ÉK-re végül a Zalinski lúg glaciális területe foglal helyet.
E medencék hatalmas törmeléke arról tanúskodik, hogy a Risnjak
környéke a pleisztocénben elfirnesedett vidék volt, melyről E felé egy
jégár 600 m-ig lenyúlt Gerovo felé. Ezt az elfirnesedést illusztrálja a
Risnjak és a Lazaci-medence közötti lapos liász-mészkőterület, amelyen
nagy mészkőtömbök hirdetik a leolvadt jeges hótömeget, amelynek hátán
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a sziklatömbök hajdan pihentek. Hasonló óriástömbökkel Lividraga vidé
kén is gyakran találkozunk.
A szóban levő depressziókat kitöltő glaciális lerakódás főleg sötét,
legömbölyített liász-mészkő görgetegből áll, ezért itt, a liász-mészkő terü
letén, kevésbbé szembetűnő. Lividragától É-ra és a Zalniski lúg tájékán,
ahol a lerakódás dolomitterületen történt, a glaciális görgeteg élesebben
válik ki a környező kőzetterületből.
Az alluviumot területemen csak a Suha R.ecina ártere képviseli.

