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D r . KADIC OTTOKÁRtÓl.

Az 1907. évben részletes geológiai fölvételeimet a Maros völgyében
folytatva a következő lapokon az alábbi részeket vettem föl. A 22. zóna,
XXVII. rovat, ÉNy-i lap délkeleti szögletén a Dobra jobb partján Hunyaddobra és Mihalesd között még visszamaradt részt, a 22. zóna, XXVII.
rovat, ÉK jelű lap déli peremén a Maros balpartját Hunyaddobra és
Szakamás között, a 22. zóna, XXVII. rovat, DNy-i lapon az északkeleti
és dél-keleti szögletet a Dobra völgyében és végre a 22. zóna, XXVII.
rovat, DK jelű lap észak-nyugati részét a Dobra völgye és a Valea
Zlastilor közötti vízválasztó gerinczig.
A fönt körülírt határok keretében Hunyad vármegyében a követ
kező községekben dolgoztam: Hunyaddobra, Lapusnyák, Briznik, Sza
kamás, Mihalesd, Roskány, Fazacsel, Radulesd, Sztregonya, Stancsesdohaba, Ohaba, Bojabirz, Nagymuncsel, Kismuncsel, Merisor, Pojenicatomi és Feresd.
A szóban forgó terület javarészben középhegység, mely délre a
magasabb hegységbe, északra pedig dombságba megy át. Legfontosabbak
a következő gerinczek és magaslatok. Első sorban a múlt évi és idei
területem határgerincze említendő, mely a Capul Dealului (871 m)
magaslaton ered s északi irányban menve Roskány határában végződik.
A Dobra völgy balpartján még a következő három nagyobb gerincz
található. Valea Casaguluí és Valea Cornuluí közötti Fata Rosa nevű
gerincz a Culmea Rechiteí (861 m) háromszögelési ponttal, a Valea
Cornuluí és a Valea Dobrisora között levő gerincz a La Peatrá (761 m)
ponttal és a Valea Dobrisora és a Dobra mellékvölgyei között dél
nyugatról északkeleti irányban haladó batrinai hegygerincz, a melyen
Batrina község (982 m) épült. Ezeknél sokkal fontosabb a Dobra és a
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Maros közötti gerincz, a mely először délkeleti irányban Hunyaddobrától
Nagymuncselig halad és a Dobra völgye és a Yalea Badulesei között
képezi a vízválasztót, azután Nagymuncseltől Pojanarekiczelig délnyugati
irányban a Dobra völgye és a Valea Zlastilor közötti vízválasztót alkotja.
E gerincz nevezetesebb pontjai alulról fölfelé menve a Yrf. Plaiuluí
(684 m) nevű háromszögelési pont, a D. Bruscanuluí (810 m) Nagymuncsel mellett, a D. Furcilor (879 m) Pojenicatomi mellett és a D.
Ivanului (947 m).
Területem legnagyobb völgye a Dobra völgy, melynek felső, a
paleozoós palákba mélyen bevágódott, része főképpen délnyugatról észak
keletre megy, a Vrf. Plaiuluí alatt a völgy hatalmas kanyarulatban
nyugatra fordul és Boskánytól kezdve Hunyaddobráig északi irányban
kiszélesedett völgy alakjában a fiatalabb harmadkorú képződményeket
átszeli és a Marosba torkol. A Marosba ömlenek még a többé -kevésbbé
északi irányban haladó V. Badulesei Lapusnyáknál, a V. Bancia Brizniknál, a V. Plaiuluí Szakamásnál; a V. Trelenge pedig Lesnyeknél
torkol.
A vázolt terület geológiai alkotásában a következő képződmények
vesznek részt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Phyllit.
Paleozoós üledékek.
Krétakorú üledékek.
Mediterrán üledékek.
Szármátikorú üledékek.
Negyedkorú üledékek.
Andesitek és andesittufa.

1. P h y llit.
Fölvett területemnek legrégibb és legelterjedtebb kőzete a phyllit.
Minőségére nézve azonos a Págyes környékén észlelt szericzites és
chloritos kőzettel. Bétegzése erősen gyürődött úgy kicsiben, mint nagyban.
A kőzet haránttöréseit vizsgálva azt találjuk, hogy a phyllit anyagával
vékony quarczszalagok váltakoznak, de vannak olyan helyek is, a hol
a quarcz mint vastagabb betelepülés is jelentkezik.
A phyllit területemnek magasabb hegységét uralja. Délre Stregonya
és Ohába községekben a krétakorú üledékkel határos, nyugatra a Vrf.
Cornicel és Vrf. Casagului hegykúpok jelzik azt a vonalat, a melyen a
phyllit a paleozóos üledékekkel találkozik. Batrina vidékén a phyllit
csupán a szurdokszerűen bevágódott Dobra völgyének mélyebb part-
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részein fordul elő, míg a magasabban fekvő partrészeket és a hegy
hátakat a paleozoós üledékek alkotják. Északra és keletre, mindenütt a
merre csak jártam, a magasabb hegységet kizárólag a phyllit uralja.
2. P a le o z o ó s ü le d é k e k .
A múlt évben Felsőlapugy vidékén észlelt paleozoi képződmé
nyekkel az idén is találkoztam. Az ide tartózó kőzetek: a mészkő,
quarczit és agyagpala, minőségükre nézve teljesen azonosak a tavaly
gyűjtött anyaggal, a melylyel a múlt évi jelentésemben ismerkedtünk
meg. Az idén is azt tapasztaltam, hogy a mészkő leginkább a mély
völgyek alsó partrészein fordul elő, míg a magaslatokat vagy a phyllit,
vagy az agyagpala a quarczittal uralja.
A paleozoós mészkő kisebb-nagyobb foltok alakjában a következő
helyeken fordul elő. Eoskány község határában a Yalea Lovojka alsó
részében és a Dobra völgy mindkét oldalán a 243 m magassági pont
táján. A pánki Yalea Maré mészkőcomplexuma átmenve a batrinai út
gerinczén, a 805 m magassági pontnál szalag alakban délkeleti irányban
a Yalea Casagului völgybe húzódik, melyben a balparton a völgy nagy
kanyarulatáig szakadatlanul tart; a kanyarulat előtt a Vrf. Seragului
mellett haladva ismét a part magasabb részét foglalja el, azután kiszé
lesedve újból délkeleti irányban a Culmea Eéchiteí felé húzódó völgyek
alsó részét szelve a 797 m magassági pont által jelzett hegy kúpon
végződik. Egy további nagyobb mészkőcomplexus a Eiul Batrinei völgy
mélyebb partrészein fut végig némi megszakítással; két helyen azonban
a mészkő magasabbra is száll és pedig a La Peatra és a D. Orlií hegy
kúpokra, a melyek tisztán mészkőből állanak. Egy utolsó összefüggő
mészkőszalag a Dobra völgyében, a Valea Ivenacului torkolatától egészen
a batrinai Valea Budile nyílásáig, főképpen a jobb part mélyebb részén
a phyllitben terjed. E nagyobb mészkőcomplexumokon kívül úgy a
paleozoós palák, mint a phyllit területén is, kisebb mészkőfoltok for
dulnak elő.
A paleozoós sorozat felső tagjai, az agyagpala és quarczitpala, a
vármegyei határgerinczet átlépve, területemen keletre a phyllit határáig
tart. A Dobra jobb partjára e képződmények nem mennek át, kivéve a
Merisor melletti 844 m magas La Petrarí nevű kúpot, a melyen lydiai
kő alakban quarczitpalát gyűjtöttem. A paleozoós képződmények zöme
Batrina vidékén van, a hol még arról is fontosak, hogy helyenként
mangánérczet is vezetnek. Mangánérczet a következő pontokon találtam.
A Eiul Batrinei völgyben a La Peatra hegykúppal szemben levő Subraz
nevű partrészen, közel a patak medréhez és e völgy egyik végárkában,
A m. kir. Földtani Intézet Évijelentése. 1907.
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a Valea Strezi végső pontján, közel a vármegye határához. Batrina
község határában a Pár. Latoka nevű árokban és Roskány vidékén a
Yalea Álba végén levő hegyoldalon, úgymint a Roskány és Batrina
közötti területen mindvégig egyes pontokon, szintén érczkibukkanásokat
észleltem. Kisebbszerű kutatások csupán a Roskány határában levő
Drageu nevű helyen történtek. E vasérczek főképpen a quarczitpalában
fordulnak elő.
3. K réta k o rú ü led ék ek .
Szakamásról Hunyaddobra felé menve, az itteni Maros balpartjába
vágódott völgyek és árkok padokban elvált homokkövet, márgát, homok
és agyagpalát tárnak fel. A homokkövek leginkább csekély fok alatt
dűlő fehér, finom, csillámos homokból állanak, helyenként azonban
meglehetősen durvaszemű conglomerátumok váltják fel. A conglomerátum szemei a közeli magasabb hegység kőzeteiből, nevezetesen quarczitból és phyllitből állanak. Míg Szakamá3 vidékén a homokkövek
egyedül fordulnak elő, Briznik és Radulesd felé a homokkövek közé
márgapadok és levelesen elváló kékes csillámos homok és agyagrétegek
vegyülnek. Az utóbbiak Fazacsel vidékén túlsúlyba jutnak és a szom
szédos mihalesdi mediterránkorú üledékektől alig különböznek. A határt
azonban mégis Fazacsel táján gondolom meghúzhatni. Délre ezen
homokköves üledékek Stregonya és Ohába községekben a phyllittel
határosak.
A szóban forgó rétegekben kövületeket seholsem találtam. S tur
D ionys azonban, 1860-ban Déva vidékét átnézetesen felvéve,1 Szakamás
község határában a homokkőből, H alaváts G yula pedig Kérges vidékén
gyűjtött kövületeket/12 a melyek arról tanúskodnak, hogy a fennebb
leírt üledékek a felső krétakorú cenomani emeletet képviselik.
4. M e d ite r r á n ü le d é k e k .
A mihalesdi árkokban, nevezetesen a Yalea Marhaltuluíban ugyan
azon kék homokos agyag van feltárva, a melyet a pánki és lapugyi
mediterrán üledékek jellemzik. Ugyanezt a képződményt még a fazacseli
1 S t u r D. Bericht über die geolog. Uebersichtsaufnahme des südwestlichen
Siebenbürgen im Soromer 1860. (Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien,
Bd. XIII. pag. 33—120.).
2 H a l a v á t s G-y. Déva környékének földtani alkotása. (A m. kir. Földtani
Intézet Évijelentése 1903-ról, pag. 102—111.). Budapest, 1904.

(5)

67

FÖLVÉTELI JELENTÉS.

völgy délnyugati mellékágában, a Yalea Cseretuluiban is megtaláljuk,
míg magában a fővölgyben a kék homokos agyaghoz már a homokkő
padok és márgarétegek sorakoznak. Mint említettem, valószínű, hogy a
mediterrán és krétakorú üledékek határát itt kell meghúznunk.
5. S zá rm á tik o rú k a v ics.
Területem magasabb hegységében a gerinczeken haladva, meg
lepetésemre több helyen kisebb-nagyobb összefüggő durva kavics elő
fordulásokra akadtam. Egy ilyen nagyobb összefüggő kavics complexust
a Dobra balpartján a Fata Eosa nevű hegygerinczen, a 7B5 m magas
sági pont körül találtam. A Dobra jobb partján hasonló kavicselőfor
dulás van a Vrf. Plaiuluí hegykúptól délre eső szomszédos 700 m magas
kiemelkedés körül és a nagymuncseli hegygerinczen a Vrf. Bráduteluí
és Vrf. Gruniuluí között.
H alaváts G yula n ézete
n án d ori szárm átikorú ü ledékek

szerin t

ez a kavics a közeli

erdőháti és

tagja.

6. N e g y e d k o r ú ü led ék ek .
A negyedkorú üledékek területemen egészen alárendelten fordulnak
elő. A hegységben a diluvium csupán a lankásabb hegyoldalokon, mint
felhalmozott törmelék található, a dombos vidéken pedig sárga agyag
alakban födi az egyes képződményeket. Az diluvium a völgyek kiszéle
sedett alsó szakaszára és az árkok mellékeire szorítkozik, a hol lerako
dásai összehordott kavicsból, homokból és agyagból állanak.
7. A n d e site k és a n d esittu fa.
Ide tartoznak a területemen gyéren található andesittelérek és
andesittufák, illetőleg konglomerátok.
Az andesitek fekete, tömött alapanyagában rendesen pyroxén vagy
biotit lemezek váltak ki. Érdekes, hogy ez a kőzet ezen a vidéken
gömbösen m állik; ott, a hol ilyen andesittelérek vannak vagy voltak,
a közelebbi környéket az ilyen andesit-gömbök egészen ellepik. Eltér
jedésükre nézve megjegyzendő, hogy nemcsak a fiatalabb harmadkoru
krétakorú területen, hanem a paleozoós palák és phyllit területén is
találhatók.
E szerint az említett andesitkitöréseket a következő helyeken talál
juk. A pánki Valea Maré völgy felső szakaszában a Fata Abucí északnyugati lejtőjén, a Culmea Rechiceí délkeleti oldalán és Bojabirz hatá*
5*
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rában a D. Fontaní hegygerinczen és a Yalea Braduteluluí végárkainak
több pontján. A dombos területen Radulesd határában Piaiul Sztancsesdilor domb és környezete majdnem kizárólag felhalmozott andesit*
gömbökből áll. Szálban levő és gömbösen elvált andesitet még Sztregonya, Fazacsel és Mihalesd vidékén kisebb foltok alakjában észleltem.
Az andesittufából és conglomerátumból az idén Hunyaddobra és
Mihalesd között, a Dobra völgyének jobb partján, egy nagyobb összefüggő
complexust térképezhettem.
*

A fölvételi idő első szakaszában dr. G aál I svtán dévai főreáliskolai
tanár barátom több héten át részt vett kirándulásaimon és geológiai
tanulmányaihoz adatokat gyűjtött.
Fölvételi területemen M untyán J ános körjegyző úr Roskányon és
H ádán P etek lelkész úr Radulesden felvételi működésemben kezemre
jártak, miért is a nevezett uraknak ezen a helyen is legjobb köszönetemet nyilvánítom.

