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B ene  GÉzÁ-tól.

(Egy táblával).

A Besiczabányától —  Krassó-Szörény megyében —  délre fekvő Arsi- 
czahegy déli dűlője, illetőleg a dománi völgy alatt elterülő, liasz korbeli 
széntelepek a jelen század elejétől kezdve, különösen azonban 1855-től 
fogva — a midőn a jelenlegi Krassó-Szörény megyébe tartozó, hajdan «bán
sági» uradalom, mely 23,4 négyzetmyriaméternyi területet képvisel, a 
bányákkal és koliótelepekkel egyetemben a kincstárról az osztrák-magyar 
államvasúttársaság birtokába származott által —  nevezetes bányászat tár
gyát képezik, a mennyiben kitűnő minőségű, kohászati czélokra előnyösen 
alkalmazott kőszenet szolgáltatnak.

Bégóta azon nézet uralkodik, miszerint ezen széntelepek az anina-stájer- 
laki telepekkel együtt ugyanazon medenczében, mégpedig ennek legészakibb 
öblében telepedtek le. E tekintetben a nézetek igen eltérők, de a tetemes 
kiterjedésű, mindkét helyen tett feltárásoknak daczára, sem teljes meg
egyezést a telepek között, sem azt, hogy ezen két helybeli előfordulás 
egyátalán összefüggésben nincsen, ez időszerűit biztosan állítani nem lehet. 
A dománi szénbányák Igíjdan loképen tárnabányászattal műveltettek, mely 
bányászati módszer a külfelület alakzata és a telepek fekvése mellett igen 
előnyös volt, míg a fejtések nem jutottak a dománi völgy talpa alá. De még 
ezen mozzanat bekövetkezése előtt mélyítettek előrelátó elődeink két aknát, 
ú. m. az Almásy-aknát Domán falu nyugoti és a Szécsen-aknát a falu 
keleti végénél. A nevezetesebb tárnák (Ferdinand, Károly, Herczeg és Caro
lina) szintjei a 60-as években teljes lefejtésre kerültek. 1852-ben a Berzáva-
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völgyből megkezdetett a Ferencz-József-altárna; ezen szintet a Szécsen- 
akna 1855-ben érte el. Később a nevezett altárna egy a Budinik völgyben 
mélyített 68,27 m mély segédaknából két ellen vágattal, a Szécsen-akna 
147 m-nyi mélységből és aresiczai váj véggel, összesen 4 vájvéggel hajtatott. 
Az utóbbi lyukasztás 1864-ben történt, a mióta ezen altárna képezi a szál
lítás útját a dománi aknákból a resiczai vasgyárhoz, mely szállítás 1874 
óta az altárnán közlekedő kis gőzmozdonyok alkalmazása által tetemes 
lendületet nyert. Az altárna hossza a Szécsen-aknáig 2322 m vagy 2,322 km; 
1878-ban az Almásy-akna, 1880-ban pedig a két Lipót-akna köttetett össze 
a Ferencz-József-altárnával. Ma azonban az összes bányaüzem már az 
altárna alatti mélyszinteken folyik.

Kristályos palák.

A Berzava-völgyben, különösen Resicza keleti végénél, kristályos 
palák nagy kiterjedésben és tetemes vastagságban lépnek a külszínre. Itt 
a Berzava mindkét partján több kőbányában és a Szekulba vezető vasút 
bevágásaiban vannak föltárva. A csillámpala és talkpala itt jobbára zavaro
dottan vannak települve. A nevezett vasút mentében, közel a «Lände» neve
zetű faszenítő helyekhez, a csillámpala fekvője, a gnájsz lép fel. A Berzava 
balpartján, Stavila külvároska táján, a csillámpala délfelé rajta fekvő vörös 
homokkő által van határolva, mely szabályosan D felé dől és az Arsiczahegy 
főtömegét képezi. Az említett gnájsz Besiczától EK-re Tirnova, Ohabicza és 
Apádia .községekben mangándús barnavasérczeket tartalmaz, melyekre 
Tirnova községben a Tilfa-Finetului és Tilfa-Galbina táján az osztrák
magyar állam vasúttársaság bányászatot üz.

Diasz, vörös homokkő.

A Ferencz-József-altárna szájának közelében, az igazgatósági park 
bevágott utain és a kastélyhoz vezető vasút bevágásaiban, általában az 
Arsicza északi dűlőjében sötét vörös, vastagon rétegzett, igen csiUámdús 
homokkövek láthatók, melyek több helyen sötétebb, ibolyaszínbe játszó 
pikkelyes szövegű palákkal váltakoznak, és szabályosan D felé dőlnek. Ezen 
rétegek a Ferencz József-altárna által is föl vannak tárva, de megfigyelésük 
a falazat folytán igen nehéz. Az Arsicza-hegy két csúcsa közötti nyereg 
alatt, az északi oldalon egy régi kőbánya van, melyet egy nagy tisztás veéz 
körül. Itt a vörös homokkő circa 10 m vastagságban van feltárva. A kőbá
nya alján durva quarzconglomerat ; ezen finomabb, csillámdúsabb, zöldes 
szürke homokkő látható, melynek repedései rézre erősen reagáló, világos
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zöld táblás kristályokkal (malachit?) vannak kitöltve, sőt helylyel-közzel az 
egész kőzet dúsan van evvel impregnálva. Ezen, D-re 42° alatt dűlő réte
gekre vöröses, majd sárgás és szürkés homokkövek települnek, melyek a 
kőbánya falának felső részében többször váltakoznak époly sötétvörös 
palákkal, mint minők az Arsicza-hegy lábánál találhatók.

A hegygerincz mentében K felé haladva, kényelmesen elérjük az 
Arsicza-csúcsot (571 m teng. mag.), honnan 1) felé ismét kőbányákat 
találunk, melyekből dománi lakosok malomkövet fejtenek.

Az Arsicza-csúcson a quarzconglomerat ökölnagyságú, sőt nagyobb 
quarzgörgetegeket tartalmaz, és D felé (fedő) finomabb szemű homok
kövekkel, majd fehér (csillámdús), szürke (bitumenes) és vörhenyes (vastar
talmú) palákkal váltakozik. Sok helyt igen feltűnően látható a rétegeknek 
minden átmenet nélküli foltozottsága. A fehér palák 0,05— 0,2 m vastag 
padokban lépnek fel, és majdnem tisztán fehér csillámból és kaolinos föld- 
pátanyagból állanak. Mindezen kőzetekben eddig szerves lényeknek nyomait 
sem találtam, daczára annak, hogy ezen kőbányákat Dománból Besiczára 
menve igen gyakran jártam be.

A sötét vörös, palás homokkőben, különösen a váladéklapokon gyak
ran találni babszenmagyságú, a laza, palás kőzetnél keményebb szemeket, 
melyek azonban közelebb vizsgálat mellett ugyancsak az anyakőzet anya
gával megegyezőknek látszanak lenni.

Vasoxydtartalmú homokkövek nemcsak itt, az Arsicza D-i dűlőjén, 
határozottan diasz-korbeli rétegekben, de a liaszban is, a széntelepek köze
lében ismeretesek. így én is tapasztaltam,* hogy a vasoxydtartalom, vagy 
annak hiánya nem lehet kritérium arra, vájjon diasz- vagy liasz-korbeli 
kőzetekkel van-e dolgunk. Legjellemzőbb szerény véleményem és tapasz
talásom szerint az, hogy a diasz-homokkőben többnyire már szabad szemmel 
és dúsan látható a földpát, továbbá igen jellemző a nagy tömegeknek folto
zottsága, míg a liasz-korbeli homokkövekben a földpát legföljebb mint 
kötőszer látható. Az említett kőbányákban D felé leereszkedve, azoknak leg
alján (legfedőbb homokkőrétegek a külszínen), csillámdús, palás váiadékú 
homokkőben oly növénylenyomatokat találtam, minők az Almásy-akna fekü- 
rétegeiben, az 1-ső széntelephez közel is találtattak. Ezen lelőhelytől a 
fekvő felé élénken foltozott, durva conglomeratok és az említett palák lép
nek fel. Én tehát azt vélem, hogy az említett lelőhely (200 m-nyire D-re az 
Arsicza háromszögpontjától) körülbelül a diasz és liasz határán fekszik.

A leírt vörös homokkövek a Berzava-völgytől kezdve egészen felső 
határukig szabályosan D felé dőlnek, dőlési szögüket 26°-^-42°-al mértem. 
Az említett növénylenyomatok lelőhelyétől (diasz fedőhatára), ltb. 50 m-nyire
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* Fölilt. Intézet évi jelentése 1887. T. K o t h  fölvételi jelentése, 110. 1.
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a fekti felé még megemlítendő egy, kevés cm vastag palaréteg, mely finom- 
szemű conglomeratok közé van települve. Ezen pala sötét szürke, pikkelyes, 
finom leveles elválású és fölismerhetetlen növényi maradványoknak bitume
nes agyagos halmazából áll. Megjegyzendő, hogy a Ferencz József-altárna 
1107 m-nyi hosszában sötét szürke palák is voltak föltárva; jelenleg a falazat 
rejti ezeket. A leírt vörös homokköveket a KuDERNATSCH-féle «vörös homok
kövek» alsó emeletébe valóknak tartom.

Liasz.

A diasz és liasz közötti határ az altárnán még nehezebben állapítható 
meg mint a külszínen; mindazonáltal úgy látszik, hogy ezen határ az ú. n. 
2-ik szénteleptől a fekvőbe kb. 300 m-nyire fekszik. A liaszhomokkövek a 
fekvőbb rétegekben csillámdúsabbak. Conglomeratok az ú. n. 2-ik teleptől a 
fedő felé már nem fordulnak elő, és legdurvábbak ott, hol a fönnevezett 
határt gyanítjuk.

A széntelepek száma kettő, de úgy vastagságuk, valamint az egyes 
telepeket képező szénpadok száma igen változatos. Ezen telepek sovány 
szenet szolgáltatnak, mely igen tiszta, hamutartalma 7— 8°/o közt 
ingadozik.

Az első vagy fedőtelep a bányák keleti részében, Lipót-akna területén 
egypadú, 1— 2 m vastag; Szécsen- és Lipótaknák között szintén egypadú, 
de vastagsága némely helyen 2 m-nél is tetemesebb; Szécsen- és Almásy- 
aknák között, úgymint az Almásy-területen kétpadú, 0,7— 1 m vastag fedő- 
paddal és 1,5— 2,2 m vastag fekvőpaddal.

A második telep még több változatosságot mutat. A Lipót-akna táján, 
hol igen közel, 10— 15 m-nyire fekszik az első telep feküjében, ritkán halad 
meg 0,7 m vastagságot és itt nem is miveltetik. Lipót- és Szécsen-aknák 
között 1,5— 3 m vastag, egypadú, néha kétpadú. Szécsen-aknától nyugat 
felé a 2-ik telep nagy kiterjedésben három padban lép fel, mely padok 
összes vastagsága 5 m-t is túlhalad,* rendesen azonban 2— 3 m közt inga
dozik, holott Almásy-akna alatt ezen telep vastagsága 0,7— 1 m-t tesz ki.

A telepek dőlése nagyobbrészt déli, és eddig még a legmélyebb szin
tekben is meredeknek találtatott. Szécsen-akna 4-ik mélyszintjében (324 m 
aknamélység) 50°— 60°-ra dőlnek, míg az altárna fölötti szintekben gyakran 
függőlegesen, sőt felbukva találtattak ezen széntelepek.

Az első vagy fedőtelep fedője palás homokkő, fekvője csekély vastag
ságú palaréteg ; ezt követi egy 30— 70 m közt váltakozó összlete homok
köveknek és kevés paláknak, mire a 2-ik telep következik. A 2-ik telep 
fedőjén egy jellemző, majdnem mindenütt található agyagéS váladóklap

* Néhány méter csapásra 9 m vastag.
(194)
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lép föl, fekvője váltakozva homokkő és pala, túlnyomó azonban itt is, mint 
a két telep között, a homokkő, mely a fekvő felé mindinkább durvábbszemü 
és quarzdúsabb lesz, míg valóságos quarzconglomeratokba megy át.

A Lipót-szállító akna első mélyszintjén az első telep fekvőjében. 
Almásy-akna alatt az altárna szintjén, továbbá a dománi völgyből kelet 
felé hajtott (1885-ben beszüntetett) Szlamina-tárnában igen csillámdús 
homokkőben Zamites-lenyomatok találtattak. A 2-ik telep fekvőjében néha 
találtatnak páfrányfélék, melyek közt nevezetesek ama példányok, melyen a 
fiatal hajtás csigavonalban össze van kunkorodva. Általában véve a dománi 
liasz —  legalább a mostani bányaüzem feltárta részekben —  növényi 
maradványokban fölötte szegény.

Nevezetes itt kétféle vasérczelőfordulás. Az egyik egy, többnyire 
kovanddús blackband, mely az első telep fedőpadjában igen gyakori, de a 
többi teleprészekben is elvétve találtatik, gumókban és szabálytalan, jobbára 
kenyéralakú tömegekben. Ugyanezen vasércz gyakoribb a bitumenes fedő
palákban. A másik vasérczfajta sokkal ritkábban fordúl elő. Ez kékes szürke, 
fehér erekkel átszőtt kőzet, mely calcitkristályok üregeiben helylyel-közzel 
szépen kifejlődött quarzkristályokat tartalmaz. Ezen vasércz szabálytalan, 
lencseforma tömegekben eddig két lelőhelyről ismeretes, ú. m. az Almásy- 
akna alatti legnyugotibb keresztvágatból az altárna szintjén és a Szécsen- 
akna második keleti mélyszintjéről hajtott fedőkeresztvágatból, közel a 
Lipót-szállító aknához. Mindkét helyen ezen vasércz igen szívós, quarzdús 
homokkőben volt betelepülve.

Ez utóbbi vasércz a resiczai kémlészeti intézetben következő össze
tételűnek találtatott :

293

F e .................. ... ... 37,623°/(
SiOj ... ... ... ... 10,600 «
A1A -  - ............... - 4,500 «
CaO ... ... ........... 0,900 «
MgO .................. . ... 0,648 «
P... ... ... ... ... 0,084 «
Izzítási veszteség........... 27, 40 «

A dománi széntelepek rendkívül zavarodottan települtek. A csapás 
irányában előfordulnak rendes elvetések, feltolások, ránczolódások, ránczo- 
lódás okozta feltolások, felhasadások (ez utóbbiak feltolással és anélkül), 
a dőlés irányában pedig rendes lépcsőzetes elvetések a fedő felé, nagy rit
kán a fekvő felé. Mindezen telepzavarások épúgy lépnek fel teljes megsza
kítással, mint átmelietes kiékelődéssel.

A dománi «productiv» liasz felső határa egy 40—60 m vastag, bitu
menes palaréteg, mely az első telep fedőjében szilárd agyagpalával válta
kozva kezdődik ; majd a bitumenes palarétegek mindinkább túlsúlyra ver-
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gőflnek, míg a szilárd padok teljesen megszűnvén, az egész kőzet minden 
összefüggést nélkülöző «futó palába» megy át, mely a levegő és víz befo
lyása alatt óriási nyomás kifejtése mellett duzzad és a mellett ép oly nagy 
mennyiségben ömleszt ki sújtó bányaléget, mint a széntelepeknek gázban 
legdúsabb részei.

Ezen, valószínűleg a felső liaszba sorolandó pala, fekvőrétegeiből, hol 
a pala még szilárd, táblás, szépen hasadó padokban lép föl, még csupán 
egy példány növénymaradványt gyűjthettem, az is a megtartás igen hiányos 
állapotában.

A «futó palák» fedője az alsó dogger.

Barna jura vagy dogger.

A dománi szénbányákban több helyen már számos évvel ezelőtt 
a fedőbe hajtott keresztvágatokkal meszes és agyagos márgapalák 
lettek feltárva. Ezen régibb feltárásokból azonban sem kőzetpéldányok, 
sem kövületek nem maradtak reánk. 1889-ben a Szécsen-akna keleti 
második mélyszintjéből, a Lipót-szállítóakna táján egy fedő keresztvágat 
ugyanezen képződményt tárta fel, honnan számos, de fájdalom általában a 
megtartás igen rossz állapotjában levő kagylómaradványokat gyűjtöttem. 
A mellékelt tábla a bányának és a nevezett keresztvágatnak metszetét ábrá
zolja 13h 12° 15' irányban, mely egyszersmind a keresztvágaton a márga
palák dőlési iránya. Ezen márgapalák dőlési szöge 35°— 40°. A legfekvőbb 
rétegek vékony padokban lépnek fel. A kőzet psamnitos szövegű, sötét szürke, 
de világosabb mint a liaszkorbeli fedőpalák, törése palás-kagylós, kemény
sége 1— 2, karcza fehér vagy barnás szürke, dörzsölés alatt agyagos szagot 
áraszt, sósav által heves pezsgés mellett részben oldható. Ugyanezen 
mélyebb jura-rétegeket a külszínen még nem találtam, mert kibúvásaik a 
Pasovicza- és Domán-völgyekben mindenütt fiatalkorú lerakodások alá van
nak rejtve. A jura fedőbb rétegei ugyancsak márgapalák, különösen a 
Dománból Lipót-aknán át a Szodol-völgybe vezető kocsiúton, és ez utóbbi 
völgyben nagy kiterjedésben észlelhetők. Ugyancsak itt látható, miszerint 
a rétegeknek Domán táján majdnem NyK-i csapása a Pasovicza-völgy 
vízválasztójánál a Szodol-völgy felé hirtelen, majdnem teljesen ED-re fordul, 
mi mellett a dőlés Ny-i, míg Dománnál D-i volt. Az igy képezett teknőnek 
nyugati fele, mely a Dománból Krassovára vezető úttól Ny-ra volna kere
sendő, nem ismeretes. A Szodolvölgy K-i oldalán, Kuptore falú alatt úgy a

-'jura-rétegek, mint az itt kis vastagságú liasz-rétegek az említett ED-i csa-/
pású ághoz anticlinálét képeznek, úgy hogy ott a csapás közel ED és a 
dőlés K felé irányult ; ez utóbbi teknőszélnek svnclinále-ja, mely Székül 
táján volna keresendő, szintén ismeretlen. Ismeretes dolog, hogy a liasz 
letelepülése a most leírt jurakorbéli rétegekkel megegyezik ; a György-akna
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keresztvágataival a Szodol völgyi antiklinálében vagyis a nyereg nyu
gati szárnyában keresi a Pasovicza völgybeli, a Lipót-aknai telepek foly
tatását.

Ezen jura-képződmény a liaszt majdnem mindenütt teljesen concor- 
dásan födi ; csupán Domántól D-re látszik némi eltérés, melynek magyará
zata egy későbbi tanulmány tárgyát képezendi.

A barna jura képződményét kiválólag a Lipót-aknáktól a Szodol - 
völgybe vezető kocsiúton, mely «topliczai út» helyi elnevezéssel is bír, 
figyeltem meg, melynek mentében ezen képződmény több mint 6 km bosszú
ságra részint természetes kibúváson, részint a műút bevágásaiban fel van 
tárva. Ezen útnak azon részén, mely a Lipót-szállító akna és a György- 
aknához vezető út elágazása között fekszik, a kövületek nagy mennyiségét 
gyűjtöttem, és ezek szerint eddig 4 zónát különböztethetek meg, u. m.

1. a gryphæàk és Ammonites radians (?) zónáját,
2. a Pecten cingulatus és Belemnites canaliculatus (?) zónáját,
3. a Perisphynctes és goniomvák zónáját,
4. a Pecten biplex zónáját.
1. A Lipót-szállító aknától a Szodol felé a kocsiút hegyoldalán, alig 

30 m-nyire az aknaháztól egy erősen elmállott, világos szürke agyagos 
márga lép fel, mely 40° alatt 1) felé dől.

Ebben a grypheáknak egész gyarmatára találtam, melyeknek kétféle 
fajtája tűnik fel. Az egyik laposabb, vaskos külsejű és egészen sima tek- 
nőjü; a másik karcsúbb és a héj a zár közelében finoman rovátkolt.

Már az első gryphea-leleteknél találtam posidonomyákat és igen lapos 
finom kérgü, rosszúl megtartott ammonit maradványokat. További kutatá
sok csinos, kis ammonit-lenyomatokat és magvakat hoztak napfényre, mely 
ammonitok Ammonites radians-hoz hasonlítanak, de némely példánya az 
Ammonites Murchisonae-hez közeledik.

Ugyancsak ezen kövületekkel együtt nevezetes növénylenyomatok for
dulnak elő, ugyanis egy-egy levélszárhoz hasonló, vágj- hernyó alakú szár, 
mely levélhez hasonló sárgás vörös (vasoxyd) lepellel van körülvéve. Ezek 
talán algák vagy hasonló tengeri növények maradványai.

Az említett grypheákban dús márgapalákra szilárd mészkőpadok 
települtek, melyeknek vastagsága 0,2— 1,0 m között váltakozik, és melyek 
homokos márgapalákkal váltakoznak.

A mészkövekből a kőhíd közelében (felső Pasovicza-völgy) egy gyö
nyörű görbült pinna kőmagvát ütöttem ki, míg az utóbbiak kivált posido- 
noiuyákhsm bővelkednek.

2 . A Pecten cingulatus ugyan kevésbbé jellemző, de kivált azért eme
lem ki, mivel belemnitekkel (Belemnites canaliculatus?) együtt a nevezett 
kőhíd tói K-re, ott hol a kocsiút ismét hirtelen'bekanyarodik és ezen kanya
rulat homorú pontjától Ny-ra 150 lépésnyire, már 1885-ben, és azután
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mindenkor úgy a nevezett pecteneket, valamint a belemniteket mindig együtt 
találtam. Ugyaninnen hoztam egy, már a perisphyncteshez igen közeledő 
ammonit nem igen szép lenyomatát és ezzel egy darab homokos, meszes 
palában levéllenyomatot, mely valamely lombfalevélhez hasonló.

Ugyanezen lelőhely táján több igen szép pinna-kőmagvat találtam, 
nagyobbrészt a mészkőpadok között települt agyagosabb palákban, míg a 
homokos palák itt is hemzsegnek a posidonomyáktól. Ugyanitt a palákban 
díszesen rovatkos pectenek is fordulnak elő.

3. Átlépvén a Pasovicza és Szodol vízválasztóját, a szép Szodol-völgy 
és a távolban a Muntje Szemenik gyönyörű tájképe tárul szemeink elé. 
Most a kocsiúton tovább lefelé haladva, az út bevágásában nemsokára 
ismét oly mészpadok tűnnek fel, mint a minőket a Pasovicza-völgy felett 
találtunk, de ezekben lényegesen más faunára és más flórára akadunk. 
A külfelületen barnára mállott, belül gyakran kékes szürke mészpadokban, 
melyeknek vastagsága 2 m-ig megy, elvétve találtunk még egyes gryphea- 
töredékeket és limákat; de az ammonitok, melyeknek különösen két szép 
példányát gyűjtöttem, határozott perisphynctesek.* Ez állatok, úgy látszik, 
kiválólag goniomyák és pholadomyák társaságát keresték, mert ezek itt ép 
oly csoportosan fordulnak elő, mint a Lipót-akna mellett a grypheák az 
Ammonites radianssal. Ugyanitt több szép pinnát gyűjtöttem, melyen zöld 
zománczos kéreg van megtartva. Ugyanazon mészkőpad fedőbb részeiben 
találtam több igen szép harasztfélének lenyomatát és ezen perisphynctes 
fölött

4. egy pectent, mely Pecten biplex-nek látszik lenni.
A Szodol-völgyben a kocsiúton (Topliczai út) tovább D-felé haladva, 

a forrás közelében, ott, hol a György-aknához vezető kocsiút elágazik, 
ismét a perisphynctes színtájából fekvőbb rétegek láthatók. Itt ismét algák 
találhatók és épen a nevezett útelágazásnál ismét egy Ammonites radians 
példányra akadtam.

Ha már most Eesicza felé (E) visszafordulunk, és a Eesiczától a Kup- 
tore völgyön át a Szodol ha vezető kocsiúton lefelé, Eesicza felé haladunk, 
ismét folyton fekvőbb jurarétegekre találunk. Itt egyéb jól megtartott 
kövületeket eddig nem találtam, csupán első tekintetre vörösbarna bogyók
hoz hasonló, körülbelül nagy mogyorónagyságú kőmagvakat, melyek tüze
tesebb vizsgálat után naticáknak bizonyúltak.

Megemlítendő még, hogy Urnák és anatinák, valamint a posidonomyák 
a gryphea-márgától a perisphynctes meszekig, továbbá hogy lapos, sima 
pectenek a Pecten cingulatus-sál és a perisphynctessel együtt találtattak.

29 ß

*  A z  e g y ik  T . B oth  L a jo s , fő g e o lo g u s  ú r  s z ív es  m e g h a tá ro z á sa  s ze r in t  Peris
phynctes funatus O p p . s p ., m e ly  a  c a l lo v ie n r e  v a ll  ; a  m á s ik  —  u g y a n -e  fo rrá s  s ze r in t  —  
Perisphynctes aurigerus O p p . s p ., m e ly  m á r  a  fe ls ő  b a t lira  u ta l.
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Végül megjegyzendő még ezen jurakori teli képződmény települési 
viszonyait illetőleg, liogy ezen képződmény nem mutat fel oly nagymérvű 
vetődéseket, mint a liasz. E szerint bizonyosra vehető, hogy ez utóbbinak 
függélyes helyzetváltozásai ugyancsak a jurakorszak előtt mentek végbe.

A föntebb leírt rétegek közül a mélyebben fekvők valószínűleg a közép
jura legalsó emeletét képviselik ; eddigi többszörös kutatásaimnak daczára 
az Ammonites radians és a Perisphynctes közt egy hézag van, melyből az 
A. Murchisonae, A. Humphresianus, A. macrocephalus hiányzanak. Köze
lebbi meghatározás majd kimutatja, vájjon a perisphynctes még csak 
átmeneti alak-e a felső jurába, vagy pedig már ezt képviseli-e?

Felső jura.

A Szécsen-aknától délre fekvő hegyoldalon továbbá a Domán falutól 
keletre és délkeletre fekvő völgyekben, a Ponor-hegy végső nyúlványait egy 
sok helyt odvas, kimart külsejű, sötét, kékes szürke, tömeges mészkő képezi. 
Ugyanezen kőzet alkotja a Ponor-hegységnek egy északi nyúlványát, a 
Dernovas-csúcsnak a Sodol-völgybe leereszkedő kopár szirtfalait is. Ezen 
mészkő igen tömött, kagylósán hasad, frissen tört darabjai egymáson csengő 
hangot adnak (mint a cserépdarabok), tűzkőconcretiókban igen dús, szem
mel látható szerves maradványokat benne mindeddig nem találtam.

Ezen képződmény a barna jurát concordansan födi ; a Szécsen- 
aknánál D felé, a Szodol-völgyben Ny felé dől, de a Dernovas alatt sokkal 
tömegesebb.

Ezen tömeges mészkő, mely K u d e k n a t s c h  «Concretionen-Kalk»-jával 
azonos, egy hatalmas, más jellegű mészkőképződménynyel van födve, mely 
beható vizsgálataim szerint a Ponor-hegységnek egész tömegét képezi; sőt a 
Jabalcsa melletti Pasa-hegy nagy része is ebből épült.

A Ponor-csúcs tengermagassága 809 m, a Pasa-hegyé 509 m az Adria 
fölött. Ezen képződmény a fönt leírt concretiós mészhez hasonló lueszek
nek folytonos váltakozása, hol vékonyabb, hol vastagabb, de fölötte szabá
lyos, szakadatlan szarúkőrétegekkel. R o t h  úrnak felvételi jelentésében 
Stájerlak környékéről,* a Cracu Salomoni kőzeteinek leírása a Ponor-hegy 
ezen rétegeire illik, úgy hogy ennek alapján a fekübb, tömeges (concretiós) 
lueszeket én is a callovien-emeletbe, a szarukőrétegekkel váltakozó táblás 
lueszeket pedig az oxfordija vélem sorolandóknak.

Nem fogom elmulasztani, ezen eddig igen meddőnek bizonyúlt réte
geket minden adandó alkalommal tovább átkutatni, annál is inkább, mert

* T. B o th  L., A krassó-szörényi liegység Ny-i széle Illadia, Csiklova és Ora- 
vicza környékén.—  A m. kir. földt. int. évi jelentése 1888-ról.
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eddig előttem ismeretlen okokból bányamérnökeink az egész Ponor-hegy 
tömegét, a. concretiós meszeli kivételével krétakorbeli képződménynek tar
tották, holott már az eddigi kevés palæontologiai leletek is a felső jurára 
mutatnak. Eddigelé ugyanis a Grunju-völgy egy mellékárkában találtam 
egy kis ammonitot, mely a a pcltoccrasho? közel áll és krétakorbeli amrno- 
nitnál sokkal számosabb tekervényü. Domántól DK-re a falú vége felé 
lehúzódó völgyecske felső részében egy oppeliához hasonló ammonit-töre- 
déket, igen apró belemnitet és egy terebratula (?) kőmagvát találtam.

Ha a Ponor-ésúesról Ny felé a felső Nermethi-völgybe leszállunk, útköz
ben messze követhetjük a táblás mészköveket és itt a mészkőpadokban is 
találhatók elágazó gyökérforma szarúkőzárványok, míg ott, hol a (nyáron 
rendesen csaknem teljesen kiapadt) patak folyása DE felé irányult, ismét 
elérjük a tömeges mészkő határát, mely itt 14h felé 42 fokkal dől. A völgy
ben lefelé haladva, nemsokára egy E-ról lehúzódó kis vízmosásban liasz- 
rétegek lépnek föl : a Nermeth-pataktól E felé 36 m-nyi távolban, a tábor
kari térképen 433 m-el jelölt magassági pont táján. A tömeges mészkő 
alatt szintesen fekvő bitumenes palák, ez alatt palás homokkő látható, pár 
méterrel lejebh egy fekete palaréteg erősen elmállott homokkő között 
25°-al dől Ny felé.

Hasonló liasz-kibúvások vannak az Uljanicza-völgyben, továbbá még 
nagyobb mérvben -Tabalcsától D-re a Prolas-völgyben, hol 1869-ig szénre 
is kutattak. Ezen liasz-kibúvások Domántól a Cselnik, illetőleg Anina felé 
egy eddig talán nem elég figyelemre méltatott, feltűnő lánczolatot képez
nek, mely D felé az anina-stájerlaki nagy liasz-felszakadással végződik. 
Ezen folytonosság oda mutat, hogy a Prolasban, az Uljaniczában és Ner- 
iuethi-völgyben kibúvó liasz-rétegekben a liasz-medenczének egy, a mélyből 
feltolt, hosszú gerinczére lehet következtetni, melynek a külszínre lépő, leg
felsőbb részében eszközölt kutatások igen természetesen semmi eredményre 
sem vezettek, mert hiszen tudvalevő dolog, hogy az ily gerinczek ormai 
rendesen minden irányban szét vannak szaggatva; de ép oly valószínű, 
hogy egy ily gerinczen csak 100 m mélységbe mélyített aknából kereszt
vágatokkal művelhető széntelepek volnának feltárhatók.

Az említett Nermeth-völgybeli liasz-kibúvást a tömeges mész közvet
lenül és discordánsan födi, 1. i. 43° alatt DNy felé dől.

A patak mentében tovább haladva, nemsokára fehéres vagy világos 
szürke mészkőre találunk, mely szintén tömeges és vörösen erezett és folto
zott. Szövege többé-kevésbbé kristályos, levelesen hasadó, durvaszemcsés, 
kocsonyaszerü erekkel és fészkekkel, sárgás többnyire elliptikus zárványok 
kai, melyek szabad szemmel alig vehetők észre, nagyító alatt egy sötétehb, 
barnás sárga kérget mutatnak, mely kocsonyás kinézésű. Ezen zárványok 
talán foraminiferák. Ez utóbbi mészkövekben eddig kövületeket nem talál
tam, azért kérdéses is, vájjon a jurához, vagy pedig a krétához sorolandók-e.
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Krétakorbeli kőzetek.

Ha a Nermeth-völgyet a Krassovára vezető útnál elhagyjuk és a völgy 
északi oldalán felhágunk, a magaslatnak körülbelül fél magasságában egy
néhány kisebb kőbánya tűnik fel, hol mészkövek vannak feltárva. Hogy 
ezen helyet a Krassovára vezető útra közelebb vonatkoztatva jelöljük meg, 
megemlítjük, hogy a 6-ik kilométerkőtől kevéssel északra kell a kocsiutat 
elhagynunk, hogy Ny-i irányban haladva a kőbányákhoz jussunk.

A csekély vastagságú televónyföld alatt 0,5— 0,6 m vastag sötétvörös 
mészkőpad van, igen laposan települve. Ez tele van rosszúl megtartott 
kagylókkal és apró requiemáhhcd. Ezen mészkőpad alatt egy világos szürke, 
igen kemény, finomszemcsés mész terül el. mely helylyel-közzel szinte hem
zseg a requieniánák majd világos vörös, majd hófehér kőmagvaitól, melyek
nek két fele rendesen szét van válva, calcittal gyakran bevonva. A requienia 
teknői néha szarvacskáikkal úgy egymásba vannak kapaszkodva, hogy7 igen 
nehéz egyes példányokat a kőzetből kiütni ; sok kísérlet és nagyobb meny- 
nviségü darabok gyűjtése után végre mégis sikerült egy-két feles alakot 
kifejtenem.

Ezen képződményt T. K oth úr nyomán a krassó-szörényi hegység 
krétakorú lerakodásainak Böokh igazgató úr által megkülönböztetett három 
csoportja középsőjébe sorolom.

Ha innen a koesiútra visszatérünk és Domán felé megyünk, kb. 
20 m-el E-ra az 5-ik kilométerkőtől a kocsiút bevágásában egy márgás por
hanyó mészkőrétegre találunk, mely körülbelül 180 m hosszúságban követi 
a kocsiutat és l h 0° csapás mellett 52°— 58°-al Ny felé dől.

Ezen márgás mész zöld, zöldes sárga, helylyel-közzel zöldes barna 
palás elválású, a mellett homokosán érdes szövegű, kövületeknek nagy' 
mennyiségét és mindenféle nemét látszik tartalmazni.

Találtam itt több, már szabad szemmel is látható korall ágacskákat 
1888-lián és ez évben is egy-egy echinoid (Pseudodiadema?) kőmagvát — 
különösen szép a legutóbb feltalált — , továbbá többféle igen szépen 
megtartott rynchonellát, terebratulát és végre több aleetryomiát. Bryncho- 
nellák és terebratulák erősebb esőzések után szép számmal találhatók a 
kőzetből kimosva az út szóién és az árokban.

A leirt, nyílván krétakorbeli, valószínűleg Urgo-Aptien emeletbeli 
márgás mészpala a Nermeth-völgyből említett világos szürke és fehér, vilá
gos vörösen erezett (foraminiferás ?) tömeges mészkőre van települve ; 
fedője pedig ép oly n.eocom.-mészkő, mint a melyben a requieniák fordulnak 
elő t. i. «rudisztamész».

Ez utóbbi mészkő a Domán-völgyben a 3- és 4-ik kilometer között,
(m i)
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különösen a felső malom táján a patak medrét képezi. Nagy requieniák 
találhatók a felső malomnál, hol igen gyakoriak, és kisebb példányok töre
dékei, de már csak elvétve még a Szlamina-tárna közelében. Különben 
kiemelhetjük, hogy a felső malomból Resicza felé húzódó «rudisztameszek» 
némikép különböznek azoktól, melyek a nermethvölgyi kőbányákban vannak 
föltárva. A dománvölgyi «rudisztameszek» szürkék, hasadásuk kagylós, 
alapanyaguk tömött, vízbe mártva májszerű, kocsonyás calciterek és fészkek 
nőtték át ; a nagyítóval fehér zárványok sötétebb kéreggel ( foramini fenik  ? )  
láthatók benne.

Egyes helyeken a kőzet egészen fekete és porhanyó ; ilyenkor rende
sen oolithos, még pedig durván oolithos, mogyoró nagyságú gumókból lévén 
összetóve. Már a felső malom közelében látható a tömeges (nem oolithos) 
mészkőnek szabálytalan foltozása vörös színnel ; közel a 3-ik kilométernél 
a mészkő festése a patak mindkét partján is keresztben húzódik, és a kőzet 
itt számos hófehér calciterektől eltekintve egészen sötét vörös (friss törésen). 
Ezen vörös mészkő szintén oolithos, de finomszemcsés. Úgy látszik, bog}' 
az egész kőzet foraminiferák maradványaiból áll. Ezen kőzet egyes zónák 
alakjában a Szlamina-völgy torkolatáig szemlélhető ; ott ismét májszerű 
tömött, szürke mészkőbe megy át.

A beszüntetett Szlamina-tárnától kb. 40—50 m-nyire dél felé a patak 
medrében egy szintén világos szürke, likacsos, levelesen hasadó mészkő lép 
fel, melyben a föntebb leírt sötétebb szürke mészkőhöz hasonló zárványok 
fordulnak elő calciterek között. A sötét, zárványszerűleg betemetett mész
kőben foraminiferák, a vállapokon pedig igen szép, laposan csomós, sugaras 
korallok láthatók. Ezen mészkőből, szintén a sötét és világos változványok 
válólapjai közül egy gyönyörű, diónagyságú rynclionellá-t ütöttem ki. Köz
vetlenül a Szlamina-tárnával szemben az 1889 évi julius hóban egy rend
kívül erős zivatar után a patak medre kimosatván, ott sárgás mészkő tárult 
fel, melyen egy valóságos korallpadot találtam.

A Szlamina-tárnától E felé a mészkő mindinkább kristályosabb lesz, 
de itt sok kutatásnak daczára semminemű kövületet nem találtam. Az Ogas 
Gropi nevű árokban aprószemű, világos sárgás szürke oolithos mészkövet 
találtam.

A Román-Resicza fölötti Gól-hegyen viaszsárga, calciteres, kagylós 
hasadású ; a Resiczabánya fölötti Kereszthegyen szürke, erősen kristályos 
mészkövek fordulnak elő. Mindkettőt számos kutatásaim után palæonto- 
logiailag teljesen meddőnek mondhatom. Az itt leirt mészkövek kétségen 
kivül a kréta-systemába sorolandók.


