
6 Geológiai tanulmányok, Krassó-Szörénymegyében, Kor- 
nya, Mehadika és Pervova környékén,

(Jelentés az 1894. évi részletes földtani felvételről.)

A dda Kálmán-tói.

Földművelésügyi m. k. Miniszter Ur 0  Nagyméltósága rendelete ér
telmében, az 1894. évi országos geológiai felvételek alkalmára, azt a meg
bízást nyertem, hogy a felvételi időszak első felében, dr. Schafarzik F erencz 
osztálygeologus úr vezetése alatt, Kornya-Domasnián és Kornyaréván 
vegyek részt a felvételekben; utóbb pedig, az időszak második felében, a 

z6r°',at jelű lap keleti szegélyén önállóan folytassam a munkát. Midőn 
kiküldetésem eredményéről jelentésemet előterjesztem, első kötelességem
nek ismerem, hogy dr. S chafarzik F erencz úrnak hálára kötelező tanítá
saiért és útbaigazításaiért, melyekkel engem a munkálkodás ezen ágába 
bevezetett, legforróbb köszönetemet kifejezzem.

*

Felvételemnek területe a z““ yt DK jelű 1 :25,000 méretarányú 
táborkari térképen tűzetett elém, melyről a felvételt Kornya, Kuptyore, 
Mehadika, Verendin, Lunkavieza és Pervova községek határaiban vé
geztem.

Idézett lapnak nyugoti részén, 1882. évben telegdi R oth L ajos, déli. 
részében H alaváts Gyula , keleti oldalán dr. S chafarzik F erencz urak 
kartirozlak és így felvett területemnek határai a következők : északról a 
Kampu-Petrilor, Verendin község, Dupa-Goruni, Lazu Belentinuluj, Poj. 
Dovicza, Tilva-Iírajova és a Tarnieza gerinczpontokon vont egyenes; keletről 
a m. kir. államvasut pályateste; délről, eltekintve a Pagyina larga, Gyalu- 
Krajova és a Sieremlu mediterrán beszögeléseitől, a lap széle; nyugatról 
a Czerova-patak és az ettől északnak, Tarniczáig vont egyenes.
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Oro-hidrografiai viszonyok.

Oro-hidrografiai szempontból tekintve a fentebbi határaim kereté
ben kitüntetett területet, azt látjuk, hogy az két hidrografiai-, azaz két 
elsőrangú vízterület térszínének helye. Táplálják pedig, az ezen terület 
regényességét megalkotott vad futású patakok, egyrészt és főképen a Csor
nát, másrészt és alárendelten a Nérát.

Ha a Hornyától keletre fekvő Fekete-hegység 1200 ’T'-nél magasabb 
gerinczéről letekintünk e területre, akkor a Mehádiától E-nak terjeszkedő 
és a Kornya-patak völgyéből, Ny-nak fokozatosan emelkedő hullámos 
előhegység párhuzamos gerinezeit ENy-on összeolvadni látjuk. ■—• Ezen és 
a Mehadikánál ENy felől összefutó gerinczek, a krassó-szörényi közép- 
hegység Szemenik hegycsoportjának egy részét képezik és a Szemenik 
főgerinczéből, mint mellékgerinczek ágaznak ki. Az elsőrangú gerineze- 
ket képezi a : Tilva Nerganicza máre és miku, Trekatore, Flamunda, Kul- 
mea Brezovi és Kapu Gyaluluj, mely egyúttal a Néra vízterületének víz
választója is. Belőle másodrangú gerinczek ágaznak el, melyek ismét 
harmad-, negyedrangú gerinczekké oszolva, e térszín keleti részét alkotó 
előhegység halomvidékén, mint további elágazások tárulnak elénk. ■— 
Ezen előhegység egy másodrangú gerincz kiágazásának tekintendő. A most 
említett másodrangú gerincz kiágazásától délre következő másodrangú 
gerincz, azon a főgerinczről délkeleti irányba kiágazó hegyhát, mely 
csakhamar két harmadrangú gerinczre oszlik. Ezek az EK, majd átlag 
DDK-nek irányuló Kulmea-Eosuluj és a DK-nek vonuló Kraku Bruniso- 
rilor; az utóbbi még egyszer oszlik két ágra és képez további negyedrangú 
gerinezeket. A fővízválasztó végül délkelet felé fordulva, az Ozojná mellék
ágát bocsátja még ki.

A felsorolt többé-kevésbbé párhuzamos gerinczvonulat alakját, főleg 
három vízbő patak romboló hatásának köszöni; nevezetesen a Meha- 
dika, a Belentin és a Krajovának. Ezek és apró társpatakjai, addig még a 
kristályos palák területén futnak át, szurdokszerű természetet mutatnak, 
kilépve azonban a lankásabb területre, kiszélesednek és az átszelt szedi- 
mentek rétegeit hatalmas feltárásokban teszik szemlélhetőkké.
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Földtani viszonyok.

Jelentésemnek már elején kiemelt azon körülmény, hogy vizsgálatom 
tárgyává tett területen, illetőleg közvetlen szomszédságában, geológiai 
kutatások már foganatosíttattak, nagyban hozzájárult feladatom könnyeb- 
bítéséhez.

Az 1869. évben Reichsberichte* czimén —  dr. F oetterle, különö
sen azonban dr. Schloenbach —  tesznek rövid vonatkozásokat ezen terület 
geológiájára nézve; szomszédságomban azonban részletes felvétel folyt, 
mely támpontja volt kutatásaimnak. Dr. Schafarzik F. ** A  jablonicza- 
plugovai neogen öböl czimén írja le és a Globu-Krajova-Krusoveczen át 
fektetett profillal tüntette fel a területemmel kapcsolatos neogen öblöt; 
H alaváts Gt . lapom déli szélén, a mediterránt kartirozta és irta le jelenté
sében f; végül pedig területemnek szomszédos nyugoti részén elterülő csil
lámpalák karakterét, telegdi Roth Lajos ismertette.ft

Felvételi területem következő geológiai képződményekből alakult:
I. Kristályos palák, metamorf és eruptív kőzetek:

1. A kristályos palák középső
2. felső csoportja.

3. Szerpentin-zsirkő.
4. Daczit.

II. Üledékes kőzetek:
5. Mediterránkorú konglomerát, homok és mészkő.
6. Szarmatakorú homok, agyag és mészkő.
7. Pliocén-diluviális kavics.
8. Alluviális lerakódások.

I. K r is tá ly o s  p a la k ő z e te k .

A krassó-szörényi Középhegység Szemenik hegységének déli határá
tól az Almástól, a Szemenik csúcs felé vonuló kristályos palák zónájának, 
telegdi R oth Lajos úrtól ismertetett vonulatához kapcsolom hozzá, a —  
területem egy részében dr. Schafarzik Ferencz úr társaságában — bejárt és 
tanulmányozott térszín őskőzeteinek tektonikai viszonyait.

* Verhandlungen dér k. k. geol. Beichsanstalt 1869. pag. 212. és 265.
** A m. k. Földtani Intézet évi jelentése 1888. év, pag. 109. 

f  Földtani Közlöny X. köt., pag. 131. 
f f  A m, k. Földtani Intézet évi jelentése 1882. év, pag. 52.
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A felvett, —  kristályos palák képezte —  területnek határai kelet, 
észak és délfelől, a jelentésem elején, felvételi területemnek leirt határ
vonulataival azonosak és csak nyugaton szenvednek változást, a mennyi
ben Mehádika községétől úgy észak, mint délnek vont egyenes irányának 
övében, látjuk a kristályos palákat szedimentektől elfedve.

Területünk tektonikáját illetőleg, a mellékelt ábra tünteti fel a talált 
viszonyokat.

Ha a Krajova- és a Lazu-patakok egybeömlésétől É-ra, az ezen tér
szín középső csoport kristályos palái között felfelé haladunk a völgyben,, 
akkor abban csakhamar a felső csoport kristályos pala típusos kőzeteinek 
zónájába lépünk, melyet a patak mentén egészen a Pár. Tiesu máre be- 
ömléséig követhetünk.

A Krajova-völgy mentén és a körülzárta Dosu-máre gerinczágán át, 
az ábrán kitüntetett határvonal szerint, vonulnak a felső csoport kristályos 
palái; ezek azután a Tilva Kaczeli gerinczén is feltalálhatok még, de azon 
túl csakhamar kiékelődnek. Ezen felső csoport kristályos palái tehát, —  
mint azt a rajz kitünteti, —  körülzárva és beékelődve a középső csoport 
kristályos palái közé, egy rétegránczolat jelenlétét teszik nyilvánvalóvá, 
mi megerősítést nyer akkor, ha a rétegek dőléseit veszszük figyelembe.

Az ENy felől vonuló felső csoportbeli kristályos palasáv rétegei, 
meredek, 60— 70° és 14— 16 hóra közötti dőlés mellett, ékelődnek be, az 
ugyancsak hasonló dőlést és meredek állást feltüntető középső csoport
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kristályos palái közé; csapásuk irányában folytonosan szűkülve EK-nek 
fordulnak, hol rétegeik függélyes állásba helyezkednek, majd 21 bora alatt 
megdőlve, kiékelődnek.

Azt látjuk tehát, hogy kristályos paláink, a feltüntetett rétegránczolat 
mellett, egyúttal horizontális elhajlást is szenvedtek.

Ha már most megfigyeljük, miként viselkednek csapásuk irányában a 
szomszédos középső csoport kristályos palái, a begy űrt, felső csoport kristá
lyos paláknak horizontális elhajlásához képest, azt látjuk, hogy azok hozzá 
simulva utóbb említett palákhoz, követik azok irányát azaz a térszín nyu
gati részében ENy— DK-nek csapnak, a keletiben, DNy— EK-i, az Almás 
felől uralkodó csapást és 21 horai dőlést mutatnak.

Mint az fentebb, tektonikai szempontból történt ismertetéséből is 
kivehető volt, a felvett területen uralkodóan a középső, alárendelten a 
felső csoport kristályos palái lépnek fel.

Utóbbiaknak, területem határán túl, nyűgöt felé való tovavonulata, a 
mennyiben az feltüntetve nem lett, ismeretlen előttem. Utalva azonban 
telegdi Roth Lajos főgeolog úr szóbeli kijelentésére, ki a vízválasztó 
gerinczén, a Poj.-Elamunda táján, a felső csoport kristályos paláival még 
találkozott, területemnek azonos palái összefüggésben látszanak állani 
azokkal, a melyeket telegdi Roth L ajos, a Bozovicstól északra vonuló és 
a Pojána Scaloge táján, az Ogasu Alibeg torkolatától D-re eső partokon, a 
középső csoportbeli kristályos paláktól körülzárva talált. Ha ezen nézet, 
mely a vízválasztó gerinczén és a Nerganiczában történendő tüzetesebb 
kutatás által fel lesz derítve, valónak bizonyul: akkor fentebb említett, 
telegdi Roth Lajos úr szerint, körül bezártnak vélt felső csoportbeli kris
tályos palavonulat, a területemen kitüntetett felső csoport kristályos palák 
szüli sávjában folytatását, egyúttal kiókülését leli. Ha a kristályos palák 
felső csoportjának, ezen horizontálisan meghajolt sávjában kitüntetett 
dőlés irányaihoz, a középső csoport kristályos pala rétegeinek dőlésirányait 
viszonyítjuk, akkor azt látjuk, hogy a felvett terület K-i részében, az 
Almás felől uralkodó, egyenlejtes dőléssel szemben, területem nyugati 
részében a rétegek közel 90°-al forgattattak el DNy-nak.

A felső csoport kristályos palái alárendelten, függetlenül emlí
tett felső csoport kristályos pala sávjától, feltalálhatok m ég: az Ozoina, 
a Kuciula és a Spatarea völgyeiben is. Ezek, az említett palasávval össze
függésbe nem hozhatók, jóllehet típusai teljesen megegyeznek.

Területem kristályos paláinak petrografiai értékét vizsgálva, eltekin
tek az azokban megfigyelhető sokszoros átmenetelektől és csak a követ
kező főbb típusokat csoportosítom össze:

(5)

A m . k. földtani int. évi jelentése 1894-ről. 7
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1 . A kristályos palák középső csoportja. Ezen csoport
ban előforduló legtipusosabb kőzetek a következők :

a) Biotitgnájsz. Mehádika község É-i árkaiban és a Facza-patakban. 
Szerkezetük durván réteges. Fő elegye, gyűrődött biotit-csillám és a túl
súlyra vergődő, néha diónagyságú ortoklász. A földpát szemek, a biotit- 
lapok közé ékelve, majd pedig azok között, mint tömör réteglapok figyel
hetők meg. Kvarcz igen alárendelt.

b) Biotit-muszkovit-gnájsz. Mehádika községétől E-ra Verendin felé; 
ENy-nak a Mehádika-patak kulcsában ; a Kraku Gurguluj és Kraku Pauluj 
árkaiban.

Béteges, finoman rétegzett, majd szemcsés szövetű; az elegyet ké
pezi : a leveles, néha gyűrődött biotit és muszkovit-csillám, a földpát és a 
kvarcz; utóbbi erecskék, helyenként újnyi vastag rétegek, majd szemcsés, 
szorosan össze nem függő lencsék alakjában, van kifejlődve.

Előfordul még Pervova, Gy.-Cracosa, Kapu-Gyalulujról a Czerova- 
patak felé és a Czerova-patak mentén, mint a biotit, muszkovitgnájsznak 
szemcsés, aprószemű, rétegzést kézi példányon nem mutató, majd igen 
finoman rétegzett kifejlődése. A földpát a szemcsés példányoknál rendesen 
túlsúlyra vergődik és a kőzetnek fehér színt kölcsönöz. A rétegesnél, a 
csillámrétegecskéket igen apró, úgy muszkovit mint biotitpikkelyecskék 
képviselik. Az aprószemű gnájsznál, a földpát mikroszkóp alatt ortoklász 
m. p. mikroklinnak, és plagioklásznak bizonyult. A kvarcz, valamint a 
biotit, túlnyomó a kőzetben. Esetleges elegyrészek ritkák, néha gránát.

c) Gránátos biotit-muszkovit-gnájsz. Uralkodóan Pervova községé
től DK-re, és az Ozoina, K. Gyaluluj gerinczén és árkaiban fordul elő.

A kőzet szövete megegyezik az előbb leírt biotit-muszkovit-gnájsz 
szövetével és attól csak annyiban tér el, hogy a rétegek közé apró, majd 
mogyorónagyságú gránátok vannak behintve. A gránátok majd a csillám- 
lemezecskék között, de gyakran a földpát által körülzárva, fordulnak elő ; 
helyenkint azokon a rhombtizenkettős alakja vehető ki. Színre nézve a 
gránátok legtöbbnyire barnaveresszínűek; a D.-Daila völgyében levő grá
nátok jáczintpiros színt mutatnak. Esetleges elegyrészei: a turmalin és a 
staurolit. Ezen kőzet sok tekintetben képez, a földpátnak helyenkénti teljes 
hiánya által, átmenetet a csillámpalákba.

d) Kvarezitos biotit-muszkovit-gnájsz. Mehádika község mellett, 
a Mehádika-, a Belentin- és a Slatinik-patak völgyében.

Szemcsés biotit-muszkovit csillám és szemcsés kvarcz, alárendelten 
szemcsés földpát, finoman réteges, tömött elegye.

A kvarcz néha fészkek- vagy erekben is jelentkezik. E kőzet habitusá
ban uralkodó kvarcz elegy, annak kemény és szívós karaktert kölcsönöz.
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e) Kvarczit. Mehádika határában, főleg Tilva Kaczelli gerinczpont
körül.

Gyenge rózsaszínű és igen aprószemű tömött kvarczitos alapanyag, 
mely a mikroszkóp alatt hematit picmenteket mutat, melytől a kőzet színét 
is vette. A réteglapokon gyéren észlelhető parányi muszkovitlemezecské- 
ken kívül, apró piros gránátot találunk az alapanyagban elhintve, úgy mint 
az a granulitoknál előfordulni szokott. A földpát teljesen hiányzik.

Ezen kőzet, ismétlődő rétegezésben, egyes kúpok alakjában tűnik fel, 
és a csillámpalák és gnájszok közé van betelepülve. Hasonló gránáttartalmú 
kvarczitokra, melyek szintén csillámpalák között fordulnak elő, történik 
Z irkel «Lehrbuch dér Petrographie» 1894. III. k. 536. 1. alatt, hivatkozás.

f) Csillámpala. Mehádika és Pervova határaiban: Kapu-Gyaluluj és 
Tilva-Kaczellin.

A biotit- és gyakrabban muszkovitcsillám sokszorosan meghajlott 
lemezei és pikkelyei között, helyenkint újjnyi vastag szemcsés kvarczerek, 
vagy kvarczfószkek észlelhetők.

A csillám lemezei közé majdnem mindig, néha a borsó nagyságát 
meghaladó gránátok vannak beágyazva.

Esetlegesen előfordul e kőzetben, nagyobb kristályokban is, a tur- 
malin, és finom tűk alakjában a sztauralit.

Alárendelten, a kristályos palák középső csojtortja közé települve 
találtam m ég:

g) aplit-
h) pegmatitot és mint, a hogy már erről említés történt:
i) amfibolitot. Ezen réteges kőzet az amfibol tűcskék tömör elegyé- 

ből áll és minden más elegyrésztől m ent; így azonban igen alárendelten —  
és inkább, az alábbiban ismertetett felső csoport kristályos palák karak
terével teljesen azonosan, jóllehet csak egyes összefüggésbe nem hozható 
beágyazások alakjában, fordul elő.

Megemlítendő szerepet játszanak a tárgyalt kristályos palák csoport
jában, mint metamorf képződmények:

k) A kristályos mészkövek. Ezen metamorf kőzetek tiszta fehér vagy 
kékesszürkeszínűek, apró vagy középszemű kalczit-kristályok összetömörü- 
léséből állanak rígy, hogy a kőzet meghasítva, a mészpát rhomboéder hasa
dási lapjait igen szépen mutatja; néha málnaczukorszerű szövezetet vesz 
fel és apró rhomboederekké hull széjjel. Helyenkint e kőzet sárgás, majd 
barnaszínü, nagy vastartalmáról tesz tanúságot, sósavval alig pezseg és 
átmenetet képez a szomszédos anyakőzetbe.

Ezen kristályos meszek helyenkint apró pirit-kristályok által vannak 
át és áthatva és a szomszédos határoló kőzet rétegeinek érintkezésénél 
rostos szövezetet vesznek fel. Vállapjaikon gyakori a tremolit kiképződés.

7*
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Tekintettel ezer középső csoportbeli kristályos palák típusainak, a 
felvett területen való elosztására, azt látjuk, hogy azon uralkodóan a 
biotit-muszkovit-gnájsz lép fel; az majd az egyik, majd a másik elegynek 
szaporodása, vagy csökkenése által, némi átmeneteket mutat, de jellege 
egy marad.

A gerinczek mentén, a rétegek fejein, rendesen a pegmatitot találtam 
meg; így a mehádika-lunkaviczai út és a Facza-patak közötti gerinczen. 
A Tilva-Krasu és Lazu-Marén pegmatitot és aplitot gyűjtöttem.

AFacza-patakban, abiotit-gnájsz gyűjthető; aMehádikaés aBelentin 
patakok völgyeiben inkább a finom szemcsés biotit-muszkovit-gnájsz kvar- 
czitos változványa, a Mehádika és Pervova községek közvetlen közelében 
pedig, típusos és igen szép biotit-muszkovit-gnájsz gyűjthető.

Pervovától EK-nek, csapásukban harántolja a középső csoport kris
tályos paláit, a Slatinik patak és azok változványainak egész sorozatát tün
teti fel.

Uralkodóan itt is a biotit-muszkovit-gnájsz lép fel, mely pegmatittal, 
de különösen a gnájsz finomszemű kvarczitos változványával ismétlődik; 
ez utóbbi piritben igen gazdag és mint azt a szláv származású «Slato», 
azaz arany szóból származó «Slatinik» elnevezés is bizonyítja, az aranynak 
vélt pirít bőséges előfordulása után, nyerte az egész völgy elnevezését.

Ezen rétegsorozatban nem hiányzik az amfibolit és amíibolitos gnájsz 
sem és a patak délibb völgyében, ott vannak a kristályos mész, hosszúkás 
lencséi is.

Ezen mészkőbeágyazások, 4— 10 mj  vastagságot is elérnek és vonul
nak meredek állás mellett, a Dosu Yinilor, a Dosu Lotrilor és a Padini 
dűlő felé, hol a vízmosások által feltárva, a gerincz oldalain feltalálhatok.

Hasonló mészkőlencsék betelepülését találtam, a középső csoport 
kristályos palarétegei között, Pervova délkeleti árkaiban i s ; irányuk az 
előbb említett mészkövek csapásvonalának zónájába esik.

Területem délnyugoti csücskében, a kristályos paláknak inkább 
muszkovitos módosulatai gyűjthetők és azoknak átmenete a csillámpalába 
igen elterjedt. Rétegeik igen gyűrődöttek és gránátban oly gazdagok, 
hogy például a Czerova medrében, marokkal szedhető a gránát a patak 
iszapjából.

2. A kristályos palakőzetek felső csoportja. Felvett terü
leten, a felső csoport kristályos pala típusos kőzetei, kivétel nélkül az 
amfibolitok.

Ha e kőzeteket makroszkoposan vizsgáljuk, akkor azokon nagyobb
részt sötétzöld, ritkábban szürkeszínű, igen finoman rétegezett és selyem
fényt mutató tömött szövetet találunk, petrografiai szempontból tehát
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rendkívül apró amfibolok sűrű halmazaiból állanak, a melyből csak ritkán 
■csillan fel egy-egy nagyobb amfibol-tűcske is.

Mikroszkóp alatt vizsgálva ezen palakőzeteket, Qsakugyan arról győ
ződünk meg, hogy azok túlnyomó részben amfibolból állanak, melyek, 
még pedig és leginkább, az amfibol zöldszínű, részben pedig annak szín
telen, tremolit változatához tartoznak.

A tömegesen fellépő zöld kristálykáknak amfibol természete mellett 
bizonyít egyrészt, a rajtuk észlelhető erős dichroizmus, másrészt azon 
körülmény, hogy hosszmetszetben, párhuzamosan a főtengelylyel menő 
hasadási vonalakat, keresztmetszetben pedig a típusos, egymást rombos 
mezőkben keresztező hasadási irányokat mutatnak.

Az amfibolnak ez esetbeni másik változványát a tremolitot, ugyan
azon szövezeti tulajdonságok jellemzik és csak a dichroizmus hiánya 
árulja el. Ha a tremolit tömegesen lép fel, a kőzet világos szürke szint 
mutat.

Mindkét változvány extinkciója cc, 16— 18°.
Ezen kristályos palákban még kvarczszemecskék, ezek mellett egyes 

albit-kristályok és biotit-esillámlemezkék is mutatkoznak.
Mind ezek között fémszemek, még pedig a magnetit sötét szemecs- 

kéinek eiöíoráuiasa, igen gyakori.
A felső csoport kristályos palái nagyobbrészt erősen vannak ránczo- 

sodva és összegyűrve, mi okát az előbb ismertetett, e kőzetek tektonikai 
kavarodásában leli.

3. Szerpentin-zsirkő. Pervova községétől ÉNy-ra, a Krajova 
patak Ozoina mellékárkának, körülbelül egy harmadában, ezen árok jobb 
partján, van a középső csoport kristályos palái között egy szerpentin, 
illetve zsírkő (steatit) betelepülés, feltárva. A biotit-muszkovit-gnájsz és 
részben amfibolit közé települt szerpentin, csak szegélyezi a telep belse
jében található jó minőségű zsírkövet.

Az előbbeni feltárástól körülbelül 200 ”/  -nyíre nyugat felé, a gerinczen 
ott, hol az a Kapu-Gyalulujról, Pervova felé, keleti irányát, I)DK-vé vál
toztatja meg, ismét rábukkanunk egy steatit kibúvásra. A fekvő réteget e 
helyütt, a muszkovitgnajsz, a fedőt gránátos csillámpala képezi. A zsírkövet 
mely kékes, majd sárgásfehér színű, a mellékkőzet úgy fedő, mint fekü 
lapjai mentén, —  leveles smaragdzöldszínü klorit kíséri.

Ezen utóbbi betelepülés, előbbinél valamivel vastagabb.
Ezen metamorf kőzetek elterjedésüket illetőleg, alárendelt fontosság- 

guak, mert telepvastagságuk alig haladja meg a 10 mj - 1.
A mennyiben ezen most ismertetett metamorf kőzeteknek határoló, 

illetve fedő és fekü rétegei nem azonosak, dőlésre nézve pedig, párhuza

\9)
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mosat egymáshoz, összefüggésbe nem hozhatók; településük értéke pedig 
csakis a kristályos palák között jelentkező kisebb lencsékre redukálandó.

II. Eruptív közétek.

4. Daczitok.

Mehádika község környékén, egymástól elszigetelve, —  hasonlóan mint 
az a szomszédos DDNy és DNy területen is észleltetett, —  figyeltem meg a 
középső csoport kristályos palái között, eruptív kőzetekkisebb-nagyobb dykeit.

Ezen erupciók nyomait, az említett község felé északról beszakadó 
árkokban, továbbá innen EENy-ra aMehádika-patak és annak folytatásaként, 
a Facza-patak partjain, végül a Slatiniku patak völgyében is megtaláltam.

Dr. Schafakzik Fekencz osztálygeologus úr szíves támogatása mellett, 
mikroszkopiailag megvizsgált ezen eruptív kőzetekről, következőket jegyez
hetem fel.

Ha az említett erupcióknak kőzeteit közelebbről szemügyre veszszük, 
azt látjuk, hogy azok nagyobbrészt egészen üde, közép, majd durvaszemű 
szövetűek.

Ezen kőzetek szövetüket, valamint petrografiai összetételüket illető
leg, teljesen azonosak a krassó-szörényi középhegység egyéb helyein fel
lépő eruptív kőzeteivel, azokkal, a melyeket eddig az irodalomban mint 
kvarczdioritokat, részint mint daczitokat ismertettek.

Ezen kőzeteknek főelegyei közé, első sorban üde plagioklász tartozik, 
am ely egyik előjövetelből sem hiányzik; mint ásványos társelegyrészek 
járulnak hozzá azután a legtöbb esetben, az amfibol, az esetek kisebb szá
mában pedig, megtaláljuk a fekete csillámot, a biotitot és végre, a kézi pél
dányok egy részében, változó mennyiségben, a kvarczot is.

A mi kőzeteink szövetbeli viszonyait illeti, úgy azokat két csoportba 
sorozhatjuk; az egyik csoportot, alapanyag nélkül, gránitosan szemcsés
nek, a másodikat pedig, egy finom szemű felsites alapanyagú, porfiros szö
vetűnek kell tartanunk.

Már ezen elmondottakból is kitűnik, hogy ezen kőzetek, úgy az össze
tételre, mint a szövet alapján, sokféle módosulathoz tartoznak, így például :

A Mehádika és Verendin községek határán folyó Facza-patak völ
gyében, egy hatalmasabb erupciót találtam, melyen, az abból gyűjtött kézi 
kőzetpéldányokon a következő észleleteket tehetjük :

1. példány: holokristályos alapanyag; áll plagioklász, zöld amfibol, kevés
fekete csillám és kevés kvarczból.
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2. példány: holokristalinos; plagioklász, sok kvarcz és biotit; —
3. példány: szintén szemcsés; túlnyomó részben plagioklász, kevés zöld

amfibol, biotit és kevés kvarczból áll.

Mekádikától É-ra, a 392 ”)  ponttól ÉK-re, az árokban, továbbá az 
ettől K levő dykokból vett példányok: Felsites alapanyagúak; a plagioklászt, 
az amfibolt és a kvarcznak csak nyomait tartalmazzák.

Mebádika-patak és aGerlistye micuárok összeérése melletti dykokból 
gyűjtöttem: Felzites alapanyagú, plagioklászt és kevesebb zöld amfibolt tar
talmazó kőzetet.

A Slatinik-patak völgyében, a Facza Kuciu felé vonuló vízmosások 
első árkában: A kőzet felzites alapanyagú és mállott plagioklászokat, 
továbbá néhány elváltozásban levő augitszemet enged észlelni.

Végre a Slatinik völgyébe, a D.-Lotrilorról lefutó vízmosás, beszögelése 
mellett: Felzites alapanyagú, nagy, porfirosan kivált plagioklászokat és az 
elmálás nagyon előrehaladott stádiumában levő amfibolokat feltüntető 
kőzetet találtam.

Az alapanyagot mészkarbonát, klorit-pikkelyek és az epidot kiválásai 
sűrűén lepik e l; mint új képződések még muszkovit-pikkelykék is jelent
keznek. A kőzetben kevés kvarcz is van. Atalában valamennyi fentebb 
ismertetett kőzetben, észlelhető nagy számban mint járulékos elegyrész, az 
apatit, szórványosan egyes magnetit és pirit-szemek.

Ezen kőzeteknek korára nézve, területemen eddigelé hiába kerestem 
támpontot, a mennyiben, mint említve volt, az erupciókat csak is, csupán 
a kristályos palakőzeteken találtam feltörve, a nélkül, hogy az öbölben 
előforduló harmadkori rétegeket érintették volna; azért, továbbá azon kö
rülmény folytán, miszerint, mint az fentebb, ezen kőzetek egyes előfor
dulásainak leírásánál is feltűnik, egy és ugyanazon dykből gyűjtött kőzet
példányok is eltérő petrografiai viszonyokat mutatnak, nem is lehettem 
egyelőre azon helyzetben, hogy a szóban levő kőzetek «Daczit» vagy «Dio- 
rit» voltukról, végérvényesen nyilatkozzam. Ha fentebbi leírásban mégis 
mint daczitokat említem azokat, azt csakis a nyugaton észlelt hasonló 
előfordulásokra való tekintettel tettem.

III . A  neogen öböl üledékei.

Ha a Porta Orientalis alagútját elhagyva, Kornya felé, a m. kir. 
államvasutak pályatestén végigrobogunk, akkor ennek nyugati oldalán levő, 
nagyobbrészt meredeken feltárt, fluviatilis karaktert feltüntető partjai, első 
pillanatra elárulják, egy hajdani tenger üledékeit.
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Követve ezen szedimenteket nyűgöt és délnyugoti irányban, azok 
határvonalát az ismertetett kristályos palákon, mint valódi fekün, egy
részt, —  Mehádika községétől ÉBK, -— Verendin helység irányában vonuló 
gerincz 600 méterjében, másrészt Mehádikától D, DK irányában találjuk, 
hol mint határpontot az 573 ‘mj  magos Vinilort jelölhetem meg; ezentúl 
nyugatra, még csak egy, de előbbi rétegekkel összefüggésben már nem levő 
üledékfoszlány tárul elénk és arról tanúskodik, hogy a hajdani tenger
partjai, jóval mélyebben húzódtak be a kristályos palák övébe.

Ismerve ezen öböl nyugati határát, a keletit, —- dr. Schafabzik Febencz 
úr társaságában foganatosított megfigyeléseink alapján, —  a Fekete-hegység 
töve képezi, megmérhető az öböl szélessége, mely Mehádika-Kornya vona
lában közel tiz kilométert teszen.

Ha ezen öböl szedimentjeinek kora után kutatunk, a feltárások, a 
miocén két emeletét tüntetik napfényre, úgymint a mediterránt és annak 
fedőjében a szarmata emeletet. Ezt fedik azután lielyenkint kavicsré
tegek, melyekről jelentésem végén szólok.

5. Felső mediterrán. A mikor területem előhegységének lanká- 
sabb halmait elhagytam és a kristályos palák meredekebb gerinczlejtőit 
elértem, azokra meszes rétegeket találtam települve, melyek Mehádikától 
úgy északnak, mint délnek vont szelvényvonalában lelik keleti határukat; 
nyugotnak fiatalabb rétegek által fedvék, de helyenkint, különösen mélyebb 
vízmosások helyein, még pedig nagyobbrészt igen gazdag faunával, ismét 
feltárulnak. Ezek mediterrán rétegeknek bizonyultak.

Csapásirányuk D— E és észleleteim alapján, vonatkozással H alaváts 
délibb megfigyeléseire, kimondhatom, hogy területemen ezen mediterrán 
rétegek, a szarmata emelet rétegeinek előnyére igen alárendelten tárattak 
fel és az erodált szarmata rétegek alatt, inkább egyes foltok kibukkanásaira 
szorul. Ezen emelet rétegeinek, helyenkinti gazdag faunája, a mediterrán 
felső emeletére vall; petrografiai kiképződése pedig, annak határozottan 
parti karakterét árulja el. Területemen megfigyelt mediterrán rétegei: a 
homok, —  benne, a Mehádikáról Lunkavicza felé vezető út mentén, a 
445 mj  ponttól DK eső kőbányában, Conus sp. homokmagját találtam, —  
de főleg meszeli, —  még pedig lajta- és lithotamnium-meszekre szorítkoz
nak, holott délen ezeken kívül leginkább konglomerátok, murvás kavi
csok, csillám és mállott földpát szemecskékben dús, sárga homokot, figyel
tem meg.

Ezen emeletnek települése transgressiv az ős gnajsz csillámdús pad
jaira, azokon majd konkordáns, majd diskordáns elhelyezéssel, átalában 
véve zavartalan, normális.

A rétegek átalános csapása, mint már említém, D— E -i ; egyes bul-
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lámzásoktól eltekintve, mint azt például Mehádikától délnek eső feltárá
sokban figyelhettem meg, hol a rétegek dőlése 3— 4 hóra közt ingadozik, az 
átalános dőlés keleti, 6 hóra alatt és 5— 15° lejtszögű.

Területemen a mediterrán, főleg a Mehádika községétől délnek volt 
kartirozható, hol kiterjedése nagyobb és mészkövei bányásztatnak is.

Kisebb kiterjedésben és helyenkint szintén lefejtés alatt állanak, 
Mehádika községétől északra eső mediterrán jó minőségű meszei is.

Ha paleontologiai szempontból tekintjük ez emeletet, annak rétegei
ben különösen a lajtameszekben, nagyobb kövületek bőségesen tárulnak 
elénk, nem úgy a finomszemű, oolitos kinézésű foraminiferákban dús litho- 
tamnium meszekben.

A  m i u tóbb iakat illeti, m ás k övü let n y o m  h ián ya  és a  foram in iferák  
k özü l, k ü lön ösen  az igen  g yakori A lv e o lin a  m e ló , d ’ORB a lap ján , vagyok  
h a jla n d ó , a V eren d in  k özség étő l D D K -n ek  kartirozott, leg yezőa la k ú  m ész- 
fo lto t  fe lső  m ed iterrán k orú n ak  tek in ten i, an n ál is in k ább , m ive l az Alveo
lina meló, d ’ ORB, ú gy  a m agyar, m in t a b écs i m ed en czék  fe lső  m ed iterrá n  
lerak odása iban , karakterisztikus je le n lé te  tö b b e k  által m egfigyeltetett és is 
m ertetett.*

A lajtameszekben bőséges kövületfeltárásokat találunk, egyrészt a 
Mehádikától délnek levő vízmosások partjain, másrészt a Padini dűlő 
első mély árkának keleti kiágazásában, de különösen gazdag lelőhelyet nyújt, 
a Globukrajovától északi irányban, a 445 "‘j  ponttól DK elterülő meredek 
partú vízmosás; ezen hely a lajtameszek leggazdagabb pontjainak egyike.

K en t em lített le lő h e ly e k rő l, követk ező , jó lle h e t  nagyrészt k őm a gok  
a lak jában  fen m aradt k övü letm aradván yt gyü jth ettem  és h atá rozh a t
ta m  m e g :

Pectunculus pilosus, Lash. tömegesen.
Glycimeris (Panopaea) Menardi, Desh.
Pecten aduncus, E ichw., igen gyakori.

— Leythajanus, Partsch, igen gyakori.
— Sievringensis, F uchs, « «

* D ’Orbigny : Foraminiféres Fossiles clu Basin tertiaire de Vienne. Pag. 147. 
H antken : Az esztergomi bamaszénterület földtani viszonyai. (M. kir. Földtani 

Intézet 1871. évi évkönyve, pag. 25.)
Dr. Schafarzik : A Cserhát Piroxen Andezitjei (M. k. Földtani Intézet évkönyve 

IX  kötet, pag. 271.).
Dr. Szabó J .: «Geológia# pag. 452.
Franzenau A .: Adatok a rákosi felső mediterrán-emelet foraminifera fauná

jához. (Földtani Közlöny XI. köt.)
F ranzenau A .: Bujtur fossil foraminiferái (Természetrajzi füzetek, 1890. XIII. 

köt., 4 füzet, pag. 98) stb.
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Cardium discrepcms, Bast.
« sp.

Arca sp.
Anomia costata, Brocch.
Ostraea digitalina, Dub., igen gyakori.
Ostrea sp.
Cypraea pyrum, Gmelin.
Strombus coronatus, Defr.

— Bonelli, Brong.
Trochus patulus, Bronn.
Ancülaria cfr. obsoleta, Brooch.
Natica cfr. Josephinia, Bisso.
Buccinum (Eburna) Brugadinum, Grat.
Cerithium crenatum, Brocch.
Conus sp. kőmagjai tömegesen.
Turritella sp.
Clypeaster sp.
Scutella sp.
Korai az Astaeacideák családjából.
Calappa Héberti, Brocch.

Említésre méltó a Padini dűlőtől É-ra fekvő gerincznek, ugyancsak 
E-i lejtőjén elterülő felső mediterrán-márga feltárása, egy, pecten és car- 
diumok tömör lumachelje, melynél a czementanyagot a fehér márga 
képezi; a kövületek itten rossz megtartásuak, de a pecten eltérőleg a 
fennti kőzet pectenjeitől, simahéjú és apró.

Azon felső mediterrán foszlány, mely Mehádika községtől ÉEK, a 
Kosice dűlőn tárul elénk, azonos kövületeire nézve az először említettnek 
kövületeivel, csakhogy belsejében, borsárgaszínü kalczitok váltak ki.

6. Szarmata emelet. A 2. és 3. ábra adja felvételi területemnek 
egyrészt Mehádika községétől E-ra, a Musniku és a kornyai vasúti állomás 
között, másrészt Mehádikától D-re, a D.-Vinilor gerinczpont és a Kornya 
községétől délre fekvő Drajova árok irányában vont egyenesek mentén 
fektetett profil képét.

Ezen rajzokból, a szarmata emelet zavartalan településének megfele
lően dűlő rétegeknek képét látjuk, azaz a rétegek az öböl medenczéjébe 
dőlnek.

Tekintve a térszín hullámzatos voltát, egyes helyi értékű zavargá
sok konstatálhatok ugyan, de ezen jelenség az átalános települést nem 
alterálja.
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Dr. Schafarzik Feeencz által, a Globukrajova-Krusoveczen vont profil
ban kitüntetett vetődést,* területemen már nem figyelhettem meg, mi e térszín, 
—aporta-orientalisi hágó felé való— fokozatos emelkedésének róható fel, mely
nek irányában a rétegek rendes egymásutánisága természetszerűen jött létre.

A rétegek átalános csapása D— E -i; dőlésük 6 hóra és 5— 15° között 
ingadozik.

Az öböl fenekét a szarmata üledékei töltik ki, melyek ott, hol 
erodálva lettek, a mediterrán rétegeit juttatják napfényre és egészen 600 mj  
magasságig követhetők.

A rétegek petrografiai szempontból, átalánosan két csoportba oszt
hatók, úgymint: valamivel mélyebb tengeri és tengerparti üledékekre, 
melyek elsejéhez, a finomszemű tályagot, agyagot, homokkövet és homokot; 
utóbbihoz, a konglomerát-, murvás kavicsot és mészkövet osztom.

Ezen rétegeknek úgy agyagja mint homokköve és homokja igen meszes.
A mi ezen törmelékes kőzet alkotó-elemeit illeti, azok főleg, a szom

szédos, kristályos palák bomlásából származó alkatrészek, úgymint: a 
kvarcz, a földpátszemek és a mindenütt kirívó csillámpikkelyek.

Paleontologiai szempontból fentebb említett rétegek, helyenkint igen 
gazdagok kövületekben, melyek azonban átalában igen rossz, sokszor meg 
nem határozható állapotban vannak meg. A cerithiumrétegek, —  úgy 
meszek, homokok és konglomerátok alakjában, —  uralkodók. Az agya
gokban foraminiferákat nem találtam, de uralkodóan lépnek fel ezekben 
bivalvák.

Feltárásokban a térszín gazdag, melyek különösen a patakok mentén 
érvényesülnek hatalmasan. A Kornya-patak következő rétegsorozatot 
tárt fe l :

1. Humus.
2. Durva és finom sárga kavics, homokkő-padokkal.
3. Finom kavics.
4. Durva, murvás kavics.
5. Finom homok.
6. Durvább kavics, homokkő-padokkal.
7. Homok.
8. Finom homok.
9. Homokkőpadok.

10. Tályog.

Kövületeket leginkább a homokban találni és pedig gyűjtöttem a 
kornyamenti árkokban:

*  A m. k. Földtani Intézet 1888. évi jelentése 119. lapján.



(17) FELVÉTELI JELENTÉS. 109

Cerithium pictum, Bast.
—  rubiginosum, E ichw.
— nodoso-plicatum, Bast.

Buccinum duplicatum, Sow.
Bulla Lajonkaireana, Bast.
Tapes gregaria, Partsch.
Ervilia podolica, E ichw.
Cardium obsoletum, E ichw.

A Kuptore községmenti Mehádika-patak, hatalmas feltárásaiban, a 
szarmata lerakodások főleg agyag, alárendelten homokrétegekből állanak, 
úgymint: murvás kavics alatt közvetlenül települt egy csillámdús kemény, 
meszes homokkőpad; ez alatt körülbelül 6 ”/  vastagságban fekszik finom 
sárga homok, majd kék, csillámdús meszes tályag, mely alatt ismét két 
méter vastag homoklerakodás észlelhető.

Ezen túl kék tályag, kékesfekete, zsíros tapintatú meszes agyaggal 
váltakozik. Előbbi 0‘04— 0'08 mf , utóbbi benne 0'03 mj  -nél vastagabb 
beágyazást nem képez, néha sárgás agyag által helyettesíttetik, mely kövü
leteket tartalmaz.

A világosabb kék, kemény, csillámdús padok, kövületeket ritkán tar
talmaznak.

A Mehádika községétől ÉEK-nek fekvő «Sest» dűlő vízárkának feltá
rásában, egy az előbb említett agyagokhoz hasonló kék tályagban, —- mely 
helyenkint boltív alakjában van meggörbítve és melyben egy alig 0'25 mj  
vastag lignit települést figyelhettem meg, —  halnak csigolyamaradványait 
és egy Syndosmia sp. lenyomatát találtam. Ezen rétegek egyes padjai e 
helyütt Serpula sp. csőhálózatával át és át vannak szőve.

Ezen palás ágyak Kalecsinszky Sándor, m. k. Földtani Intézet vegyésze 
szerint, tűzállóságát illetőleg, következőképen viseltetik: Az agyagot porrá 
törve és vízzel összegyúrva, a belőle készített és lassan megszáradt kísérleti 
gúla körülbelül 1000° C-nál világos téglaveresre ég ki, körülbelül 1200° 
G-nál barnaszínű lesz és felülete kezd hólyagosodni. Magasabb hőnél teljesen 
megolvad. Tűzállósági fokozata =  6.

Ezen kék agyag helyenkint, így Kuptore község nyugoti oldalán, a 
patak jobb partja mentén, Ostrea sp. lumacbel padjait foglalja magában, 
mely növénymaradékok egész telepeivel váltakozik.

A fentebb tárgyalt, —  Mehádika-patak menti —  szarmatarétegek kövü
letei a következők :

A sárga homokokban gyűjtöttem :
Tapes gregaria, Partsch.
Cerithium pictum, Bast.
Ostrea gingensis, Schl., 2 példány.
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A feketéskék agyagban:

Cerithium pictum, B ast.
—  sp.

Nerita picta, Fék.
Modiola marginata, Eichw.

-— volhynica, E ichw.
Cardium obsoletum, E ichw.
Cardium plicatum, Eichw.
Syndosmya sarmatica, Eichw.
Tapes gregaria, Partsch.

A térszín egyes magasabban fekvő feltárásaiban, az agyaglerakódások, 
majd kékes, majd sárgásak; előbbiek csillámpikkelyekkel telve, utóbbiak 
finoman levelesek és helyenkint igen gazdagon, de nagyobbrészt igen rossz 
megtartású kövületeket foglalnak magukban.

Ezen kövületek főleg:

Cardium plicatum, E ichw.
— obsoletum, E ichw.

Modiola marginata, E ichw.
Syndosmya sarmatica, F uchs.
Tapes gregaria, Partsch.

A mi ezen emelet tengerparti kiképződését illeti, azt főleg a Mehádika 
községtől E-nak fekvő gerinczen lehet tanulmányozni.

A Dosu Bronisoruluj 521 mj  pontjától E-nak és EK-nek elterülő és 
még nem erodált szarmata emelet takarója, a falu felől, sáv alakjában 
húzódik fel a Musnicura. Ezen mészkőtakaró a

Cerithium pictum, Bast.
— rubiginosum, E ichw.

és meg nem határozható bivalva héjak kemény és tömör lumachelje és az 
említett gastropódák fölénye miatt, cerithium-meszeknek nevezhető el. 
Ezen meszek rétegeiben nyitott kőbánya, az ide mellékelt profilt nyújtja, 
melyben a következő települést figyelhettem m eg:

a) kemény mészkő, benne főleg:

Cerithiumok.
Trochus pictus, Eichw.
Trochus sp.
Macira sp.
Cardium sp.
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b) egy beékelt, 42° alatt dűlő, fehér csillámos márga, alig meghatározható
bivalva-héjakkal; ez alatt:

c) egy zöldesszürke, csillámos, lágy, levelesen elváló agyagréteg, körül
belül 1 mj  vastagságban, telve kövületekkel;

d) fejtés alatt álló tömött szarmata korú meszek ;

b) rétegből meghatároztam :

Cardium obsoletum, E ichw .
Modiola marginata, E ichw.
Trochus sp.

A

c) rétegben pedig:

Cardium obsoletum, E ichw.
— sp.

Modiola marginata, E ichw.
Ervilia podolica, E ichw.
Syndosmya sp. és 
Trochus pictus, E ichw.

találtam.
Ezen ív alakjában meghajlott rétegcsoportozat, alig követhető 8 mf  

hosszban, a mikor ismét rendes, DDNy— ÉÉK csapás és 7 hóra alatti dő
léssel települt és említett rétegek alatt fejtett tömör meszeknek a fedőjét 
képezi.

Ehhez hasonló rétegtelepülést figyeltem még meg, a Mehádika közsé
gétől D-re, a Dosu Cimesi dűlő vízmosásaiban észlelhető szarmata, a medi
terránra rakódott rétegcsoportnál.

Egy a fentebb c-vel jelzett réteghez hasonló agyag bukkan elő a víz
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mosásban, melynek színe majd zöldes, majd sárgás, sárga finom homokkal 
váltakozik és átmenetet mutat, egy fehér, előbb márgás, majd tömör mész
kőbe, melynek faunája teljesen megegyezik, a felette települt agyag fauná
jával, m. p . :

Cardium obsoletum, Eichw.
Cardium sp.
Ervilia podolica, E ichw.
Syndosmya sp.

A sárga homokban:

Cerithium pictum, Bast. és a
Tapes gregaria, Paetsch.

rossz megtartású héjai találhatók.
A szarmata-agyag, a Lotrilortólnyugotra az 550 mj  jelzett ponton is 

megvan; ott is mediterrán rétegeken nyugszik és fentebb említett kövüle
teken kívül, benne meg nem határozható csontnyomokat is találtam.

Yégül egy, jóllehet csak igen csekély elterjedést mutató

Cerithium pictum, Bast. és
Cardium sp.

tartalmazó kovagos homokkő másodlagos kifejlődésű cerithium-réteget kell 
felemlítenem, a Mehadikától EK levő árokban.

Szarmata korú rétegeim fossil flóráját dr. Staub M. úr volt szíves meg
határozni, mely szívességéért e helyütt is őszinte köszönetemet fejezem ki.

A nagyon rossz megtartású anyaghói meg volt határozható :
Kemény kék meszes ágyagban, a Kuptore melletti, Mehádika-patak 

jobb partjáról :
Populus latior, Braun.-

nak levélroncsai; hiányos voltuknál fogva közelebbről meg nem határoz
hatók.

Paleo Campestrea csoporthoz tartozó levéltöredék, mely igen hasonlít 
a különben sokalakú Acer Gaudini, Schimp. ; ez eddig csak a Gaville 
(Olaszország) melletti pliocén-rétegekből ismeretes. Alnus Kefersteinii, 
Goepp. sp. sikerült abból még meghatározni.

A Kornyáról Mehádikára vezető dülőút 457 mf  magas pontján talált 
növénymaradék, egy az épszélú levelekkel biró Myrica töredék, mely fo
gyatékos voltának daczára, úgylátszik, inkább a Myrica solicina, Ung., 
mint a Myrica integrifolia, Ung.

A Mehádikától keletre a 357 jelzett ponton talált agyagokban levő 
n ö v é n y ni ar a d vá n y o k b ó 1 egy
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Tyha laüosima, A l . B e .

volt meghatározható.

7. Pliocén-diluviális kavics. A szarmatarétegeken helyen- 
kint hatalmas kavicstakaró nyugszik, melyből területemen fossiliákat ugyan 
nem gyüjthettem, de a szomszédos hasonló és korát ismert előfordulása 
alapján, én, szintén pliocén-diluviáliskorúnak tartok.

8. Allaviális lerakódások. Ezen kort területemen, a patakok 
völgyeiben folytonosan képződő lerakodások képviselik.

T V . Ipari czélokra használható kőzetanyagok.

A jelentésemben ismertetett területnek kristályos palaövéből, a je 
lenleg parlagon heverő, de ipari czélokra felhasználható anyagok közül 
említésre méltó első sorban a zsirkő és a kristályos meszek.

Első, a Pervova községétől ENy-ra, az Ozoina völgyében van feltárva, 
de a gerinczen is felbukkan. Kiterjedése nem nagy, a lefejtés költségeit 
mind a mellett megérdemelné.

Ugyancsak fel volnának használhatók a Pervovától K-re fekvő árkok
ban található kristályos meszek, lencsealakú foltjai is. Tekintve, hogy 
mondott község körül más, mészégetésre alkalmas anyag nincsen, annak 
lefejtése ajánlható.

Pervova község északi végében, a kristályos palák bomlási termé
nyeit, a gnájsztörmeléket téglaégetésre használják fel jó  eredménnyel, ezen 
és az említett község déli végén felállított téglavetők üzeménél használt 
gnájsztörmelékes, homokos áradmánylerakódás, tűzállóságra nézve, K ale- 
csinszky Sándor m. k. geológiai intézet vegyésze szerint, következőképen 
viselkedik:

I. A pervovai agyag, mely a falu alatt levő téglavető mellől való, 
sárga alapszínű, helyenkint azonban szürke pontokkal van behintve és 
sok csillámot tartalmaz, sósavval leöntve, nem pezseg.

Körülbelül 1000 C foknál kiégetve, téglaveresszínű lesz és a sok 
csillám jól látható.

Körülbelül 1200 C foknál barnaszínűvé válik és kezd lassan olva- 
dozni, magasabb hőnél pedig teljesen megolvad.

Csupán közönséges téglagyártásra alkalmas. Tűzállósági fokozata =  7.
II. Pervovai agyag, a falu felett levő téglaégető mellől való.
A nyers agyag színe barnássárga, helyenkint szürke foltokkal, gnájsz

törmelékes, igen sok csillámmal. Sósavval nem pezseg.
A m . k. földtan i in t. évi jelentés© 1894-ről. 8
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A körülbelül 1000 C fokos kemenczében tégla veresre ég ki, a mely
ben a sok csillám szépen látható.

1200 foknál barnaszinü és fényes felületű lesz.
1500 foknál teljesen megolvad.
Tűzállósági fokozata =  6.
A neogen szedimentjei közűi Verendin és Mehádika határában, úgy 

a felső mediterrán, valamint a szarmata emelet mészei építőanyagul hasz
náltatnak fel. Különösen fejtettek nagy mennyiségben, a porta-orientalisi 
alagút és kornyai vasúttest építése alkalmával a Verendintől délnyugatra 
elterjedő lajtameszet.

Ezek jelenleg is fejtés alatt állanak és hidak, átereszek építéséhez 
szükséges kvaderek és keresztek kivésésére használtatnak. A lajtameszek 
Mehádika községétől délre levő kőbányákból is nyeretnek építészeti czélokra.

A lignit, melyet a Mehádika községe feletti Musnicum, egy aknácská- 
val megütöttek, nem bizonyult lefejtésre érdemesnek.

Kornya árkaiban a cerithium rétegek közé települt hatalmas homokkő
padokat keresztek készítésére fejtik.


