
7. Teregova DNy-i vidékének, valamint Temes-Kövesd kör
nyékének geológiai viszonyairól.

(Jelentés az 1895. é v i részletes fö ld tan i felvételekről.)

Adda Kálmán-tói.

Az 1895. év nyarán két különálló területen, úgymint Krassó-Szörény- 
megyének délkeleti, majd Temesmegyének északi részében eszközöltem a 
részletes földtani felvételeket.

Krassó-Szörénymegyében ezen felvételeim, a jelű 75,000-es
mértékű osztálylapra esnek és kiterjedtek Mehadika, Verendin, Lunkavicza 
és Teregova községek határaira; Temesmegyében ellenben a -XXYz°r°̂  - jelű 
1 : 75'000-es méretarányú lap azon részén foganatosíttattak, mely a Maros 
menti felvételekkel kapcsolatos és észak felől folytatólagosan Kövesd község 
és környékén nyert kartirozás útján kifejezést.

-x *  *

Tekintettel a 1: 25,000-es mértékű táborkari térképre, krassó-Szörény - 
megyei felvételeim a ĵ viTov jelű DK és ÉK-i eredeti lapokra esnek és kap
csolatosan a tavalyi felvételeimhez, azoktól B, ÉK irányban terjednek.

Határaik a következők: B-ról a Temes-folyó és a Teregova-patak kö
zötti vízválasztó gerincz, Ny-ról a Tilva és Kulmea Katkonie között vonuló 
gerincz és ennek déli folytatásában a Prislopuluj -Juón, továbbá a Mehadika- 
patak forrásvidéke, végre a Kraku Brunisorilor, ennek a Tarniczia gerincz- 
pontjáig, mely vonallal egyúttal a telegdi R óth L ajos úrtól, az 1881. év
ben végezett felvételeknek keleti határa éretett el.

A múlt évben végzett felvételeimnek legészakibb határa képezte az 
ez idén bejárt területnek legdélibb határát; keletről pedig az államvasutak 
pályateste volt határom.

Az 1894. évi felvételi jelentésemben ismertetett terület oro- és hydro- 
gráfiai viszonyainak tárgyalásánál elősorolt gerinczek ÉNy felé meghosz- 
szabbítva, képezték az ez idei kutatásaimnak színterét. Azon gerinczeket
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ÉK felől egy hatalmas elsőrendű főgerincz koszorúzza, mely a Szemenik 
14 4 7  mj magas csúcsától terjed le DK-nek és fokozatos magasság-csökke
néssel, területemen, a Kulmea Katkonie (1250 mf), a Petrila-Albe (1099 mf), 
a Chersobetiu (922 mj), a Kapu-Gyalulni (802 mj), a Turcii morti (604 ™f) 
gerinczpontok mentén vonul Je a völgybe, illetve a Porta-Orientalis-hágóra, 
hol végződik.

Ezen gerincz vízválasztója, a Cserna és a Temes folyók vízterületé
nek. Tőle délre két hatalmas hegyi patak, a Mehadika és ennek mellék
patakja a Belentin között, ugyancsak egy, az 1000 métert meghaladó gerincz 
vonul, mely a tavalyi jelentésemben tárgyalt másodrangú gerinczek egyiké
nek, a Eosului gerincznek ENy szárnya.

Az említett vízválasztó gerincz É-i lejtője alján folyik a szurdokokat 
képező Teregova-patak, mely forrásvidékétől félkör alakjában megkanyaro
dott és a vízválasztó É-i, a Puseariua mellékgerinczét képezi.

E vidéknek geológiai alakulása hasonló a múlt évi jelentésemben 
leirt terület geológiai alakulásához.

E területen a kristályos palák, a harmadkori lerakódások rovására 
mindinkább előnyt nyernek terjedelemre nézve.

A harmadkori szedimentek már csak vékony foszlányok alakjában 
jelentkeznek izoláltan, parti karakterrel, a mint az a kristályos palák zónájá
nak magasabb pontjain, Yerendin és Lunkavicza községektől ÉNy-ra ész
lelhető ; Teregovától É-ra azonban már kizárólagosan a kristályos palák az 
uralkodók.

Eelvett területemen a következő geológiai korokhoz tartozó képződ
ményeket ismertem meg :

I. Kristályos palákat.
II. Mediterrán korú képződményeket.

III. Szarmata-korú «
VI. Plioczén-diluviális «
V. Alluviális «

VI. Eruptív kőzeteket, közelebbről meg nem határozható korból.

I. K ristályos palák.

A kristályos palák az ez idén bejárt területen egyetlenegy, még pedig 
:a középső csoporthoz tartozó kristályos palák alakjában és ezeknek típusos 
változványaival jelentkeznek, hatalmas elterjedésben.

A terület tektonikai viszonyait uraló kristályos palák e csoportjá
nak, —  a tavalyi jelentésemben Pervova vidékéről kitüntetett és illusztrált 
felső csoport kristályos palák réteglánczolatának horizontális elhajlásához
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simulva, —  ez idei területemen —  ’a Temes-folyó és a Teregova-patak közti 
vízválasztó gerinczéig követhető a félköralakú ránéz rétegelhajlása. Csak e 
gerinczen túl lehet, fokozatosan, a rétegeknek eredeti, az Almás felől ural
kodó, DNy— EK csapásvonalba való átmenetét kimutatni.

A vízszintes eliptikus meghajlásnak nagy tengelye a Tilva Kaczeli, a 
Lazu Belentinului, a Tilva és a Lunkavicza községétől ÉÉNy-ra eső, Kapu- 
Gyalului-n át húzható, mely nagytengely irányának leg-ÉK-ibb pontjain, 
a Kapu-Gyalului gerinczén, a Lunkavicza-patakban, az ettől Ny elterülő 
E— D-i árokban, de a Mehadika-patakban is, mint a ráncz legigénybevett 
pontjain, a rétegek mind merőleges állásba belyezkedvék el, sőt egyes 
helyeken át is buknak.

ÉNy irányban a rétegek, különösen a felső csoport paláihoz közelebb 
eső részeken, tehát a Belentin-patakok vidékén KDK— NyÉNy-i csapást mu
tatnak 13— 14 bora között, nagyobbrészt 55— 75 fokú dőléssel, tehát itt is 
hozzá simulnak, fentemlített felső csoportbeli palák zónájához és csak terü- 
tem EK részén, a Teregova-patak forrásvidéke és annak szurdokszerű KDK 
folyásában tüntethető ki, a csapásnak fokozatosan E-i, majd ÉÉNy irányba 
való átmenete.

Némileg részletezve említett kristályos palák zónájának csapás és dő
lési viszonyait, azokra nézve a következőket jegyezhetem fel.

Felvett területem déli és nyugati részében, mint azt már kiemeltem, a
Belentin-patakok vidékén, acsapás, illetve dőlés 13— J 4 hóra, 55-—75°;
ettől K-re, Verendin és Lunkavicza felett, azaz e községektől É-ra, 

15— 19 hóra 85— 90°;
még inkább É-ra, Teregova községétől kissé Ny-ra és ÉNy-ra, a réte

gek 19— 21 hóra, átlag 50° dőlést mutatnak;
végre területem legnyugatibb részében, a Mehadika-patak K— Ny .fo

lyása vidék, énldhora 60°, ettől É-ra a Puscariú-n 17— 18 hóra és 35— 45° 
dőléseket olvashattam le.

A mi az ismertetett területen előfordult kristályos palák középső cso
portjának petrografiai jellemét illeti, az a következő.

Uralkodóan előfordul:
a) biotit-muszkovitgnájsz. Ismertetett területen csaknem mindenütt 

megtalálható. Helyenként igen szépen kifejlődött turmalin, sztaurolit és 
cicroif-kristály okkal, de főleg —  és ez uralkodóan jelentkezik, — gránátok
kal van telve. A biotit-muszkovitgnájszok rétegei között sok esetben, a

b) muszkovit-biolitgnájsz válik uralkodóvá, valamint a
c) muszkovitgnájsz és
d) biotitgnájsz is gyakori, helyenként majdnem mindenütt gránát

tal telve;
e) a csillámpalák, leggyakrabban mint muszkovit-csillámpalák isme
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rétesek, néha borsó nagyságú gránáttal. Előfordulnak különösen a Teregova- 
folyó középső és felső folyásának feltárásában. Helyenként a gnájszok, kü
lönösen azok finom szemcsés módosulatai, pirit-szemekkel vannak telve, 
mint azt például a Lunkavicza-patak feltárásaiban és az Izvoru Lazului-ban 
észleltem. A gerinczeken a

f) pegmatű-iétegek fejei bukkanak elő és megemlítendő azon hatal
mas, biotit-csillámban igen szegény földpát-ér, melyet az Izvoru Lazului 
közepétől E felé való vonulatban az Ogasu Leó, a Teregova és a Cserbului- 
patak legkeletibb részében észleltem és a Temes-folyó és Teregova-patak 
vízválasztóján is, annak 860 méter jelzett pontjától, a 851 méter jelzett pont
jáig megfigyelhettem.

Meg kell végül említenem azon, a Kulmea Rosuluin egyes kúpok 
alakjában felbukkanó rétegfejeket, melyek telve apró gránáttal, alapanyag
ban igen kvarczitosak és a vállapokon némi muszkovit-csillámot árulnak eb

Hyen alakban már a csillámpalák csoportjához kell őket sorolnom, de 
igen hasonló jellemet mutatnak, az 1894. évi jelentésemben, a Tilva Ka- 
ezelliről leirt kvarczitokkal.

II . M editerrán-korú ülledékek.

Jelentésem elején ismertetett terület határai között a mediterrán-korú 
ülledékeit képviselve találtam és azokban a mediterrán felső emeletét, azaz 
a felső mediterrán-rétegeket sikerült felismernem.

Ezen rétegek azok, melyek a szedimentek közül területemen a legmaga
sabb helyeken — jóllehet csak foszlányok alakjában — tűnnek fel a kris
tályos palák alkotta gerinczeken és azok lejtőin.

Csapásirányuk D— E és foltjaik nagyobbrészt közvetlenül a kristályos- 
palákra vannak vékony réteg alakjában rátelepedve.

Verendintől DK, K és attól E-ra, nagyobb terjedelemben találtam meg, 
őket Lunkavicza község mellett; attól Ny-ra és E-ra azonban már csak 
mint igen apró, izolált egyes foltokat.

A Csertiesului ároknak azon helyén, hol az az országútat átmetszi,, 
találtam meg végre a mediterrán ülledékeinek legészakibb határát.

A felső mediterránnak területemen előforduló rétegei petrografiailag: 
négyfélék:

1. durva mészkövek,
2. finom szemű mészkövek,
3. márgák, és
4. homok.
Jellemük határozottan parti kiképződésre vall és paleontologiai szem

pontból vizsgálva azokat, megkülönböztettem:
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1. nagyobb kövületeket bőségesen tartalmazó lajtamészköveket, és
2. finom szemű oolitos kinézésű foraminifera mészköveket.
A márgák, —  melyek ismertetett területen csak egyes pontokon, ott is 

igen alárendelt elterjedéssel figyelhettem meg, —  meszes márgák, át és át
járva kaleziterekkel, a vállapokon kalczit-kristálykákkal.

Ilynemű feltárások egy részét, a Lunkaviczaközségtől Ny-ra, a gnájszon 
nyugvó mediterrán rétegösszletben figyelhettem meg a hegység keleti lejtő
jének egyik szakadékában, következő sorrendben:

A gerinczen legfelől lajtamészkövek a kristályos palákra közetlenül 
rajtanyugodva fordulnak elő és egyes sziklákat képeznek. Ezen lajtamész
kövek később foraminiferadús, tömött mészkövekkel váltakoznak, majd 
K-re és alattuk, a meszes rétegek erodálva lettek és csak a szakadékokban 
található meg a felső rétegeknek folytatásaként a következő rétegösszlet:

a) 0 5  mj  vastagságban meszes márga
b) 0 3  « « egy mészkőpad
c) 3 « « márgapad
d) 1'5 <( ti szürke csillámdús homok

és laza homokkőpadok, telve kövületek törmelékeivel.
Az ezen feltárástól -— mely nem egyéb, mint egy igen szűk határok 

között elterülő szediment-foszlány —  E-ra fellelt mediterránkorú szediment- 
jeinek nyomai, finom szemű, kövületdús lajtamészkövek alakjában nyil
vánulnak.

A Verendin községétől É-ra a falu E-i részét koszorúzta mészkő- 
rétegek, szintén mediterrán korbeliek. A falu feletti gerinczen lajtamészkövek 
fordulnak elő kristályos palákra települve, melyek lehúzódnak a falu É ré
szétől K-re, a Yerendin-Lunkavicza felé vezető kocsiút majdnem 481 " /  
jelzett pontjáig, de itt, jóllehet igen vékony rétegösszlet alakjában, kristályos 
palák, 16 hóra, 45° dőléssel elvágják és elválasztják ezen mészkő zónát 
ama szedimentektől, melyek a 481.®/ jelzett ponton túl ismét feltalálhatok.

Ez annyiban fontos, mert a falu felett egy körülbelől 3 '"/vastag
ságú barnaszén telep bukkan elő a vízmosásokban, mely a fentebbiek szerint 
teljesen izoláltnak mondható, mivel minden oldaláról kristályos palák 
által határoltatik.

A barnaszén-rétegek felett, a fentebb ismertetett rétegsorozathoz né
mileg hasonló rétegösszlet figyelhető meg.

A barnaszén alatt észlelhető, legalsóbb rétegtől felfelé, a következő 
rétegösszletet ismertem fe l:

a) egy kékes, igen csillámos, kvarczszemekben gazdag agyagos kép
let; ezen

b) 0'3 mj  vastag, rozsdabarna színű agyag, melyen a
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c) 3‘ 10 m]  vastag barnaszén települt. Ezt fedi
d) egy a b)-bez hasonló kék agyag, melyet
e) sárga homok vékony rétege fed el.
Ezen rétegsor helyenként, különösen a falu EENy részén levő fel

tárásnál, annyiban szenved változást, hogy az e) homokréteg hiányzik és a 
d) kék agyagra meszes márga települt, melyet a lajtamészkövek elfednek.

A barnaszén 11 hóra, 10— 15° dőlést mutat és igen jó  minőségű, de 
kiterjedésének térfogata alig 0-35 □  'Mnl. Verendintől DK még egynéhány, 
a mediterrán igen alárendelt foltjait találtam meg, melyek kizárólag lajta- 
mészkő és finom szemű nullipora-mészkövekből állanak.

A kövület gazdagságáról csak röviden megemlékezve, egy pár uralkodó 
és a rossz megtartású anyagból felismerhető fajt említek fel.

A  finom szemű mészkövekben igen gyakori és szabad szemmel is ki
vehető foraminifera, az Alveolina meló, d’OitB.

A lajtamészkövekben gyakori: a Pecten, különösen

Pecten Leythajanus, Partsch.
—  aduncus, E ichw .
—  Sievringensis, F uchs.

Pedunculus pilosus, L ash.
Cardium discrepans, Bast.
Cardium sp.
Ostrea digitalina, Dub.

. Ostrea sp.
Trochus patulus, B ronn.
Trochus sp.
Conus sp.
Buccinum (Eburna) Brugadinum, Grat.
Cerithium crenatum, B roch.
Arca sp.
Strombus coronatus, Defr.

—  Bonelli, B rouq.
Turitella sp.
Clypeaster sp. töredékei nagy mennyiségben.
Scutella sp. « « «
Koraiok töredékei.

A kövületek nagyobbrészt csak kőmagvak alakjában fordulnak elő és 
átalában, a lelőhelyek közelségénél fogva is, a tavalyi meghatározásaimmal 
majdnem teljesen megegyeznek.

E területen a finomabb szemű mészkövek fejtés tárgyát képezik és az 
anyag részint építő, részint kövezési czélokra használtatik fel.

A ru. k. földtani int. évi jelentése 1895-ről. 6
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XII. Szarm ata-korú ülledékek.

A múlt 1894. évi jelentésemben tárgyalt szarmata ülledékek által ké
pezett öböl É felé folytatódik és területemen nyugati határát, a Kampu 
Petrilor 520 méternél nem magasabb halmai, tovább É-ra pedig a Lunka- 
vicza felé vezető út képezik, mely útnak nyugati szélén már a gnájsz 
fellép, keleti szélén pedig, a helyenként feltűnő szarmata-kövületeket tar
talmazó mészkövek, ezen kor ülledékeinek is, itt már partjait árulják el.

Teregova vidékén a szarmata-kor ülledékei a Teregovicza árok bal
partján is észlelhetők a csillámpalákra rátelepülve és követhetők a faluban 
és ennek nyugati oldalára átvonulva, a Cheriku és Kolniku nevű hegy
oldalokon, körülbelől 550 mj  magasságig. A felvettem területnek keleti 
határszéle az egész öbölnek a legmélyebb részét képezi.

A szarmata-rétegeknek dőlése itt is az öböl felé irányult és átalában 
5— 10° között ingadozik.

Ismertetett területnek szarmata ülledékei mélyebb tenger és tenger
part ülledékeit árulják el.

A mélyebb tenger ülledékei közül főleg kékes színű tályagok vannak 
feltárva, melyekben rossz megtartású kövületeknek nagy mennyisége van 
meg. Ilyen pont első sorban a Lunkavicza-patak, ott hol a falun keresztül 
folyik és hol a faluból kilép.

A padosán elváló tályagban gyűjtöttem :

Tapes gregaria, Partsch.
Ervilia podolica, E ichw .
Cardium absoletum, E ichw .
Cardium plicatum, E ichw .
Syndosmia sarmatica, E ichw .
Modiola marginata, E ichw .
Macira sp.

Ezen feltárástól délre, a vasúti test mellett levő homokban gyűjtöttem :

Cerithium pictum, B ast.
Cerithium nodosa-plicatum, H orn.
Cerithium rubiginosum, E ichw . és
Cardium absoletum, E ichw . jó  megtartású példányait.

A Porta-Orientalis-alagút D és E szájánál kék zsíros tapintatú tályag- 
ból, m. p. az É -ból dr. B. H oernes :*

* Verhandlungen dér k. k. geologischen Reiehsanstalt 1876. Dr. B. H oernes 
«Beitráge zűr Kenntniss dér Neogen-Ablagerungen im Bánáti). 203. lap.

(7)
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Cardium plicatum, E ichw .
—  obsoletum, E ichw .

Modiola navicula, D ubois.

a tűnél D oldaláról:

Cardium plicatum, E ichw .
—• obsoletum, E ichw .
—■ cf. Barboti, R. H oern.

Modiola navicula, D ubois

talált, tehát azon kövületeket, melyeket én a tavalyi, 1894. évi jelentésemben  
is közöltem, hasonló tályagokból. F élix  K abbeb az alagút E -i szájánál levő 
kék agyagból meghatározott következő foraminiferákat :

Nonionina grandosa, d’ORis.
Polystomella subumbilicta, Cziz.

A déli oldalról:

Nonionina grandosa, d ’ OBB.

Az előbb említett kék, meszes agyagok feltárását a Teregovától K és 
DK elterült szarmata-ülledékek legmélyebb árkaiban is sikerült fellelnem, 
valamint a Teregova felé vezető út Mikota-dülőtől E-ra futó árok mélyebb 
pontjain is, hol csillámos, .helyenként levelesen elváló meszes agyag-réte
gekkel váltakozó plasztikus agyag telve van főleg :

Cardium obsoletum, E ichw . és
Cardium plicatum, EiCHw.-teknőkkl.

Ezen utóbb említett rétegsoron, az előbb mondott területen, mindenütt 
finom sárga homok terül el, melyből azonban kövületet nem sikerült talál
nom. Ilyen sárga homoktelepüléseket fluviatilis karakterrel a Teregovától 
D-re lefutó Teregovicza árokban és annak partjain is találtam.

A szarmata-kor ülledékeinek tengerparti képviselőit, területemen a 
Turki mortii dűlőjén, a lunkavicza-teregovai út 575 mj  jelzett pontja és az 
itt levő híd alatt szakadó árok mindkét partján típusos szarmata-kövületek
ben dús mészkövek alakjában találtam.

A mészkövek közvetlenül a kristályos palákon nyugosznak itten. 
Az egész takaró vékony és kövületeinek nagyobb részt csak kőmagvai van
nak meg.

Kövületei közül, makroszkoposan főlég:

6 *
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Cerithium sp.
Tapes gregaria, Partsch.
Cardiumok sp.-ei.
Modiola sp.
Macira sp.

fordulnak elő.
Hasonló mészköveket találtam a Teregova községétől nyugatra elterülő

szarmata-korú ülledékek rétegsorozatában is.
A szarmata-korú rétegek Teregovától Ny-ra ellenlejtes dőlést mu

tatnak a fekü rétegeiket képező kristályos palákkal, a mennyiben a gnáj- 
szok 18 hóra 20°, a szarmata-ülledékek ellenben rajtuk 6— 7 hóra és 25°-kai 
települtek le.

A most ismertetett térszín legmélyebb pontján agyag és homok van 
feltárva; ezeken, különösen a kristályos palák közvetlen közelében, mész
köveket találni, melyek a kristályos palák zónájába, az 500 méteres magas
sági körig felhúzódnak.

Típusos kövületei az előbb leirt mészköveknél megemlített kövületek
kel azonosak.

Ezen, egyes rétegekben szívós és finom szemű mészkő-változványok 
épületkövek czéljaira fejtetnek.

IV . P lioczén -d iluv iá lis  képződm ények.

Ezek, főleg a teknő közepéhez közelebb eső részekben, váltakozó vas
tagságú kavics-lerakodások alakjában észlelhetők. Ez idén sem sikerült azok
ban kövületeket találnom és csak a délibb hasonló képződményekhez való 
nagy rokonságuknál fogva sorolom őket a plioczén-diluviális ülledékekhez. 
Teregova állomása mellett levő erdészlak kertje egy diluviális kavics-terrasz. 
által kópeztetik.

V. AlTirviális hordalék.

A folyók, patakok és csermelyek vizeinek örökös romboló hatása alatt 
létrejött, és a medrekben felgyűlt kőtörmelék, homok és iszap, mint a 
jelenkor szemünk előtt képződött (üledékének, területemen, —- a sebes fo
lyású hegyi patakok természetének megfelelően, —  tág tere nyílt.
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V I. E ru ptív  kőzetek.

Ismertetett területen, a múlt 1894. évi jelentésem keretében tárgyalt 
daczitokhoz hasonló eruptív kőzeteket, a Verendin községétől E-ra és a Lun- 
kavicza községétől Ny-ra elterülő azon árok balpartján találtam meg egyes 
dykok alakjában feltörve, mely árok a Tilvellétől É— D-i irányban fut le, 
és folytatólag az Ogasu-Kucsiului-val egyesül.

Yerendin községétől E-ra, közvetlenül a mediterrán rétegek határa 
mellett, a kristályos palák rétegösszletében, szintén feltört egy dyk.

Ezen feltörésekből sem lehet ez erupeiók korát meghatározni és tám
pont hiányában, csak a múlt 1894. évi jelentésemben közölt, e kőzetekre 
vonatkozó megjegyzésemet kell ismételnem.

A kőzet anyagának petrografiai vizsgálata plagioklász, amfibol, fekete 
csillám és kvarczot tüntetett ki.

Szövetbeli viselkedésre nézve az majd gránitosan szemcsés, majd fel- 
sites és porfiros.

* * *

Temesmegyében, a jelű, 25,000 méretű EK eredeti lap nyugati 
felében folytattam az 1885-ik évben L óczy L ajos úrtól Komjáth és részint 
Kövesd község határaiban eszközölt felvételeket oly módon,, hogy első 
állomásomul Kövesd-et választottam. Felvett területem határai a követke
zők : E-ról Liehtenwald község és a lap E széle, Ny-ról a lap Ny széle, K-ről 
a Gyalu-Dobi’uslavac, a Gyalu-Dragomila, a Gyalu-Stephanisiu, Gyalu- 
Komasnika, Kizdia község D-i széléig, majd a Kizdia-völgy Aga községéig. 
D-i határom végül, a déli lap széle.

Ezen határok között felvettem Kövesd, egyrészt Kizdia, Aga, Sztan- 
csova, Mély-Nádas és egészen Hódos községek határait.

Említett terület halomvidék, melyet széles medrű patakok baráz
dálnak át. Felvételi területemnek északi szélén, akövesdi Répás-patak ered, 
mely belészakad az ENy felől eredő Kizdia hatalmas völgyébe, még ezektől 
nyugatra, —  ugyancsak a Kizdia-patakba belészakadva, —  a Hódos-patak 
vonul E felől D-nek.

Mindezen halom vidék szedimentjeit mosó patakok a Béga-folyót táp
lálják, melybe Sziklás közelében szakadnak. Területem nyugati szegélyén 
látható forrásvidék részint a Sume, másrészt a Gyertyámos patakok forrásá
nak a helye; első a Beregszó völgye, az utóbbi, a Béga völgye felé fut és így 
területem hidrografiailag a Temes vízterülete.

E halomvidék átalános tengerszín feletti magassága 150— 290 mj  kö
zött ingadozik.
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Földtani tekintetből, e terület kizárólag szedimentekből alakult és föl
építésében részt vesznek:

I. Pontusi rétegek: homok, laza homokkő és márgás agyag.
II. Diluviális vörösbarna és sárga mészmárga konkrécziós, bab- 

ércZes agyag.
III. Alluviális képződmények.

I. Pontusi rétegek.

Szerves maradványokat az egész felvett területen nem találtam és e 
szedimentek pontusi korát kizárólag a délkeletnek közel fekvő pontusi ten
ger szedimentjeit oly szépen bizonyító radmanyesti faunára állapítom.

E szedimentek uralkodó rétegösszletét a homok és laza homokkő ké
pezi. Ezen homokkőképletek színre nézve túlnyomólag világos-szürke szí
nűek, de néha sárga és sárga-barna színt mutatnak. A homokban helyenként 
gömbalakú homokkő-konkrécziók fordulnak elő, melyek a dió nagyságától 
a fejnél nagyobb nagyságot is felveszik és ikreket is képeznek.

A homokkő igen laza és' meszes kötőszerű, melytől a homokban elő
forduló konkrécziók is erednek.

A homok és homokkő alkatrészei kvarcz, lwarczit, földpát és mag- 
netű-szemek.

A homok és homokkő sokszor fluviatilis karaktert mutat, közötte 
kavicspadok és márgarétegek települvék, utóbbiak dendritesek és vastagsá
guk igen változó. Ezen márgák meszesek, vállapjukon helyenként igen apró 
muszkovit-szemecskékkel.

A pontusi rétegösszlet települését tekintve, az vízszintesnek mondható.

II . D iluviá lis  képződm ények.

Az előbb tárgyalt pontusi képleteken nyugszik a diluviális agyag.
Egy barna-sárga, majd sötét barna-vörös agyag, telve mogyoró-nagy

ságú limonit-konkrécziókkal és mészmárga-gümők és zárványokkal, mely 
utóbbiak a mogyoró nagyságától, az ököl nagyságáig váltakoznak.

Ezen márga-gümők, anyaguknak belülről kifelé való száradása és ké
sőbb a belsejükben megszáradt anyag elválása által csörgő köveket képez
nek (Kizdián). Az agyag meszes, zsíros tapintatú és összeszáradva össze
vissza repedezik, mi által felvételi területemen helyenként hatalmas szaka
dásoknak lesz előfeltétele.

A limonitos, úgynevezett babérczes agyag helyenként kavicsrétegek
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által boríttatik, mely kavicsrétegek kavicsai, néha a dió nagyságánál nagyob
bak és főleg kvarczból állanak.

Ezen kavicspadok előfordulása alárendelt és csak egyes gerinczek és 
azok oldalain észlelhető. (Kizdiától Ny-ra a Tuzován, Hódostól K-re Dosu- 
Petrovecz.)

Az egész területet, előbb említett két korbeli üledékeknek terrasz-alakú 
kifejlődése jellemzi.

A halomvidék völgyeiből azok oldalain a gerincz felé haladva, válta
kozva észlelhetjük a homokképletek, márgalépcsők és a diluviális babérczes 
agyagok fellépését és a szerint, mint az agyagréteg vastagsága változott, an
nak nagyobb vagy kevesebb mennyiségben való erodálása, a homok hatal
masabb vagy alárendeltebb felbukkanását teszi szembetűnővé.

Alábbiban bemutatok egy, a területemet jellemző réteg összletet.

10 m.

0’2 m 
1'5 m. 
2-7 m.

8 m. 

3 m 

1'5 m.

Humusz 

babérczes agyag

meszes koiikrécziókból álló pad 
sötét színű vasas agyag konkréciókka 
szürke dendrites márga 
iszapos fehér szürke homok 
kavics padokkal
agyag barna színű fekete erekkel 
szürke színű dendrites márga

szürke homok.

I I I . A lluvium .

Alárendelt fontosságú és képletei, mivel hasonló anyag rakódott le, 
mint a minő lemosatott, nehezen választhatók el az előbb tárgyalt ülle- 
dékektől.

Felvételeim közben azon szerencsében részesültem, hogy B öckh János 
min. osztálytanácsos és igazgató úr területemen felkeresett.

Összehasonlító tanulmányozás szempontjából, első sorban is Radma- 
ny estre rándultunk, hol a pontusi emelet puhatestű faunájának e klasszikus
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lelőhelyén, a rétegek összletét tanulmányoztuk, és a kövületekből gyűjtve, 
a rétegsort meghatároztuk.

Ezen rétegsor némileg eltér a Lóczv L ajos 1882. évi Geológiai jegy
zetek Krassómegye északi részéből czímű értekezésében illusztrált és leirt 
rétegsortól.

Ezen rétegsor profilja a következő :

1. Béteg, 80 %, fehér-szürke, igen 
finom szemű homok kövületekkel, ural- 
kodóan melanopsisszal.

2. Kemény, sötét homokkőpad, kö
vületekkel.

3. Szürke színű homok, benne ke
mény homokkő-konkrécziókkal, héjas kö
vületekkel, különösen a mélyebb szintben, 
uralkodó congériák-kal.

4. Homokkő, laza kövületekkel; a 
kövületek héjtól mentek, főleg mint kő
magok fordulnak elő. A kövületek e ré
teg felső részében gazdagabban fordul
nak elő.

5. Halvány szürke-sárga leveles márgapad; homokos kövületekkel és 
növény-lenyomatokkal, mely utóbbiak vasoxidhidrattól vannak megfestve.

6. Laza homok. Feljebb a laza homok és márga vékony padjai vál
takozva jelentkeznek.

A lukareczi bazalt elterjedésének és előfordulásának megtekintése ké
pezte egy további kirándulásunk czélját.

Ezen, mint folytatólagos felvételeimnek előfordulásai, annak idejében 
kerülnek részletes tanulmányozás és leírás alá.

¥ * *

Évi jelentésemnek végével el nem mulaszthatom mindazon uraknak, 
kik felvételem idejében feladatom megkönnyítésén fáradoztak és munkála
taim mellett hathatósan támogattak, úgymint Teregován I ssekutcz A urél 
főszolgabíró, Hódoson Hemmen M átyás uradalmi tiszttartó, Agán G óvjuk 
Lajos földbirtokos és postamester uraknak leghálásabb szívvel mondani 
köszönetét.


