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Ballaháza és Csízéi* környékén végüket érik. A harmadkon képződmé
nyek megkülönböztetése és térképelése e> vidéken nagy fáradságba és 
sok időbe kerül, mert anyagukra nézve alig külömböznek egymástól.

A Ponor nevű magaslat éjszaki részén a nevezett mészkőpadok és 
quarzitos homokkövek egyik érintkezési pontján, liol egy nagy patak
szélit — „Izbuk“ név alatt ismert forrás kibugyan, mely egyszersmind 
a Berettyó eredete — hatalmas mésztufaréteg rakódott le.

Az 1881. évben Krasso-Szörénymegyében végzett felvételre 
vonatkozó geológiai jegyzetek.

Havi jelentései alapján közli 

Biickli János.

A megfigyelések, melyeket itt, a lefolyt évi felvételi jelentéseim 
alapján öszefoglalva, előzetesen közlök, Krassó-Szörénymegy'e ama te
rületére vonatkoznak, mely Bu c s á v a  (Uj-Sopot) és S z . - Koh  l d ó r  f 
közt terjed el, délfelé a Kobldorfról, Gyálu Pictroszon át, a Runcsiára 
vezető ut által, éjszakra pedig a Neva által szegélyezve; minthogy 
azonban alkalmam volt behatolni a Nera áttörés jobb partján emelkedő 
hegyrészbe is, a menyire ez t. i. az Almásban fekvő M oc s e r i s  köz
ségéhez tartozik (ENy. irányban a Valea Re-ig), észrevételeimet röviden 
majd ez utóbbira nézve is megteszem.

Bucsávánál mindenekelőtt folytatására akadtam ama hatalmas 
granit-vonulatnak, mely dél-éjszaki csapással terjed el a kristályos 
paláink 3-ik csoportja nyugati széle hoszában.

A gránit főzömét itt is a már a déliebb részeiből megismertetett 
biotit gránit képezi, fehér vagy pedig fehér és vörös földpáttal. Jobban 
a Nerához közeledvén, féleségre is akadunk, mint p. o.a Kraku lung táján, 
melyben a setétszinü biotit feltünőleg viszalép s ekkor inkább fehér 
vagy világoszöldes csillámot figyelünk, mi mellett igen quarzos a kőzet. 
Helyenként különben teljes quarztömzsök is fejlődnek ki gránitunkban, 
mint p. o. a Valea Bői torkolata keleti oldalán vagy pedig* a Bucsá- 
vától ENy.-ra fekvő Kurmatura Denka előtti magaslaton.

Apróbb foltokban e területen is figyeltem gránitunkon belül a már 
szintén jelölt fehércsillámu, g r a n a t t a r t a l m u  granitfajt, melyről 
ugyan nem állithatom, hogy a biotitot teljesen nélkülözi, minthogy



egyes helyeken figyeltem benne szórványosabban a setétszinii biotitot is, 
de ez elég ritkán történik s e tekintetben az előbb említett, uralkodó- 
lag, hegyalkotólag fellépő biotit tartalmú gránitunkkal ősze sem hason
lítható. Hogy a granattartalmu, főleg fehércsillámu gránitunkat fiataiabb- 
nak tartom, mint az előbb tárgyalt biotit-grauitunkat. korábbi jelentéseim
ben emlitém. Biztos, bogy gránitjaink fiatalabbak, mint az e vidékeu 
fellépő kristályos palák, mert ezt bizonyítják az általuk körülzárt kristályos- 
pala-foltok. Ez utóbbi körülmény teljes öszhangzásban áll avval, a mit dr. 
Tietze x) figyelt e tekintetben a jobban délre fekvő területen, mely utóbbi 
gránitjának csak éjszak felé való folytatását képezi a mi kőzetünk.

Meg kell emlékeznem itt arról is, bogy a gránitvonulat, mely a 
déliebb vidékről, t. i. Gernik (Weitzenried) területéről, dél-éjszaki irány
ban jut Buesáva tőszomszédságába s itt a Nérón átkelvén, sőt Mocseris 
határába is folytatódik, Sztancsilova és Buesáva közt csapásirányát 
kissé megváltoztatja, a menyiben innen tovább éjszakra inkább éjszak- 
éjszak keleti irányt követ, mi mellett mindinkább szűkül az általa elfog
lalt tér szélessége. Átlag mintegy 2300 met. nyugatra a kristályos-palák 
nyugati szélétől, mely érték a granitvouulat átlagos szélességét adja, 
szirtek képezte vonulatot figyelünk, mely a bánsági nyugati kréta elő- 
jöveteiek keleti szélét jelöli.

Világosan látható, hogy e krétaképződés legalább keleti széle hosz- 
szábau s a menyire bejárni eddig alkalmam volt, az említett grániton 
nyugszik s mondhatom, hogy a gránittal való érintkezési vonalon leg
csekélyebb nyomát sem vehettem észre valami eontacttüneménynek, a 
mész megvan ott is eredeti épségében.

Buesáva vidékén eddigelé két csoportot bírtam felismerni a kré
tában ,

1. A m é l y e b b e t  főleg világossárgás nagy fehéres, mészpát 
erekkel és pontokkal átszőtt, tiszta mészkő képezi. Ritkábban figyelhető 
vörös vagy sőt sötétebb szürke s ekkor bitumenes féleség is, vagy pe
dig épenségeseu, de csak szintén igen alárendelten, dolomit.

E mész roppant sziklákat alkot, rétegzést többnyire nem mutat, 
minthogy igen öszeszaggatott, olykor azonban mutat vastag padokat. A 
felületen tulnyomólag széttört táblákban, rögökben áll ki, utalván a 
nagy zavargásokra, melyeket szenvedett. Dolinaképződések gyakoriak 
területén. Bár több Ízben figyeltem c mészkövekben caprotinákat, jobb 
példányok kiszedése mégis bajos s ekkor is tulnyomólag csak a kőmag 
kibontása sikerül. *)

*) Geol. und palaeont. Aiittheilungen aus dem südl. f  heil des Banaler Gebirgs- 
stockes. Jahrb. d. k. k. geol. R eiehsanst. 1872. 22. Bd. Pag. 48.
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Legtedőbb részéből a gozaubeii I e a n o t i a  i m p a r  Zi t t .  sp. el 
bár nem teljesen megegyező, de már felette közel álló alakot ütöttem 
ki s igy részemről is hiszem, hogy e mészkövekben, mindenesetre pedig 
ezeknek a fentebbi alakot tartalmazta felső részében, f e l s ő  krétakör
ben lerakodással van dolgunk.

Ama jellemzés szerint, melyet dr. Tietze ad idézett érdemteljes 
miijében (1. c. p. 83.) az úgynevezett weitzenriedi mészről, nem kétel- 
kedhetem, hogy e név alatt az imént tárgyalt csoport lueszeivel azonos 
képződés értetik, különben személyesen meggyőződhettem legalább arról, 
hogy az e mélyebb csoportot alkotó meszeink a bucsávai Valea maréból 
a Kersia naltán át szakadatlanul húzódnak tel a Runcsiára s ott a 
régebbeu fenáilott románbánsági ezred határát túllépvén, egyenesen át
húzódnak Gernik (Weitzenried) területére is.

Mellékesen legyen felemlítve, hogy különben a weitzenriedi terület 
legéjszakiabb részében, melyet egyedül érinthettem, a Funtina Kuzsetve 
közelében akadtam mészdarabokra is, melyek foraminiferadusság által 
tűnvén fel, igen emlékeztetnek ama magasabb csoportra, melylyel megis
merkedhetni azonnal lesz alkalmunk.

Dr. Tietze a weitzenriedi meszet (Bánát. Gebirgsstock. Pag. 84—85. 
lásd különben .Tahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 20. Bd. Pag. 580-tól 
581-ig.) a senonba hajlandó állítani, tehát mindenesetre f e l s ő  k r á 
t a k o r  b e l i n e k  tekinti s bár bucsávai lueszünket illetőleg oly szaba
tosan, legalább egyelőre, még nem nyilatkozhatom, ez utóbbinak 
legalább f e l s ő  k r é t a  k o r  bel i  voltát részemről is hangsúlyozhatom.

Dr. Tietze E. felhozza a weitzenriedi mésznek nagy hajlamát a 
mésztufa képződésre (p. o. Banater Gebirge. Pag. 83. Geologische No
tizen. Pag. 582—583.) s erre vonatkozólag részemről is megjegyezhetem, 
hogy eme mészcsoportunk elterjedési területén szintén több ponton lát
hatunk, sőt jelentékenyebb menyiségíí mésztutfát, mint p. o. a Gertiik
től éjszakkeletre fekvő Gramenszka völgyben, a bucsávai Kersia Rosi 
nevű szikla alján, a Nera áttörésében, a mocserisi Gutiu tájon.

2. Az imént tárgyalt mészkő alkotta lerakodásra egy második, 
m a g a s a b b  csoport települ, mely általában márgásabb természetű, bár 
több ízben bir mészképezte lerakodásokkal is. E csoport foramiuifera- 
dussága által tűnik tel s habár ezeket az döbbeni csoport meszei leg- 
fedőbb részében gyérebben már figyeltem, ez utóbbiak korántsem vetél
kedhetnek a tárgyalásban lévő, azaz 2 -ik, fedőbb csoport tagjai fora- 
miniferádusságával.

Köztük nagyobb voltuk folytán azonnal szembetűnnek az orbitu- 
linák, de más foraminiferanemek is képviselvék.



Rudisták nevezetesen a mészdusabb közfekvetekben lépnek fel, 
holott az orbitulinák inkább a márgásabb rétegeket keresik.

Meggyőződtem továbbá arról is, bogy az orbitulinák több o r b i- 
t u 1 i n a d ú s szintájat képeznek e csoporton belül, itt Bucsávánál, a 
Yalea marc-ban mintegy négyet, de majd gyérebben, majd szaporábban 
átkövetketők az egész szóban álló csoporton. Litkothamniák, koráitok, 
rkynchonellák stb. helyenként szintén szaporábban lépnek fel, valamint 
itt-ott szenes nyomokat is láttam, melyekre a Yalea mareben kutattak.

E magasabb, foraminiferadus csoportban sikerült nekem a Bucsá- 
vától nyugat-délnyugatra fekvő V a l e  a ma r e - b a n  (melyet nekem kü
lönben mint V a 1 e a h u r k u-t is említettek), a C s u k a r u 1 u i M e r k á n 
táján, hol az előbb tárgyalt viszonyok egyáltalában legszebben ügyel
hetek, többek közt a Y o I a (J a n i r aj q u i n q u e c o s t a t  á t , tehát az 
ismert felső krétakorbeli fajt gyűjteni, mi azt tanúsítja, hogy e csopor
tot illetőleg is felső krétakorbeli lerakodással van dolgunk.

Az egész igenis emlékeztet Kudernatscb úgynevezett orbitulita 
emeletére, melylyel, a localis kifejlődéstől eltekintve, hihetőleg ősze is 
vág, ekkor pedig e második avagy magasabb, foraminiferadusnak ne
vezhető csoportunk a l a t t  települő mészben Kudernatscb alsó rudista 
mcszét kell feltételeznünk.

A felső kréta imént említett két tagját nyugat felé át lépvén, 
mindenekelőtt lerakodásokra akadunk, melyek kovadusságuk által tűn
nek fel.

Többnyire barnasárgás márgás meszek vagy márgákkal van dol
gunk, melyek sok ízben bitumenesek s nagyobbára roppantul átvannak 
hatva kovasavval.

E kőzet felette repedezett s igy könyen hull szét, minek folytán 
többnyire csak szétdarabolva találjuk a föld felületén.

Helyenként kékesszürke vagy barnasárgás, sőt palás természetű 
márgákat láthatunk e kőzetekkel öszekötve s többnyire ezekben rej
lenek a bár nem fényes megtartású, öszelapitott kövületek. Itt-ott sze
nesült növény részecskék láthatók s a márga gyakrabban tüntet fel sa
játságos domborodásokat. Cephalopodák képviselvék, bár nem gyakoriak 
és rendesen hasznavehetetlenek; brachiopodák gyérebben szintén látha
tók, leggyakoriabb azonban aránylag egy kis pecten, melyet P e c t e n  
c i n g u l a t u s  Go 1 df.-ra vonatkoztatok, minthogy Goldfuss ebbeli 
rajzához (Pet. Germ. 99. t. 3. ábr.) jól illik

Ugyanis e pecten társaságában fordult elé a Verának a bánsági 
hegység nyugati részén való áttörésében, közel az Amelugului árok tor
kolatához, bitumenes mészmárgákban, melyek a szóban forgó lerako
dásban már meglehetős fedő állást foglalnak e l , öszenyomott peri-



sphinctesek mellett bár szintén öszelapitott, de különben jól kivehető, 
harpoceras kőmagva, mely H a r p  o e. p u n c t a t u m  S t a h l ,  s p.-tol 
ered; ebből az következik, hogy e lerakodásban, legalább ennek íelsőbb 
részében, a magasabb kallovienbc tartozó képződés áll előttünk, mint
hogy a nevezett cephalopoda egyebütt, mint tudjuk, a P e r  i s p h i n é t e  s 
a n c e p s  szintája jellemző tagjai közé tartozik.

Ha szemeinket a jobban éjszakra fekvő, Kudernatsch által leirt, 
Steierlak vidékére irányozzuk, akkor e lerakodásunk egyenértékűt, 
legalább a Kudernatsch közölte petrographiai jellemzés szerint, ennek 
,,Concretionenkalk“-nak elnevezett lerakodásaiban kell keresnünk, de 
egyúttal ki kell jelentenem, hogy a taglalást, melyet Kudernatsch a steier- 
laki vidéken, főleg petrographiai tekintetben, idézett, csoportjában foga
natosítani képes volt, a szóban forgó déliebb vidéken keresztül vinni 
nem lehet.

Kudernatsch a ., Concretionenkalk “'-ot a felső barna jurába állí
totta, mivel a fentebbi adatok öszhangzásban állanak, csakhogy a kö
vületek, melyeket ő érdemdús munkája 80-ik (116.) lapján közöl (Geol. 
d. Banater Gebirgsz.), nevezetesen pedig a cephalopodák, korbelileg az 
alsó kallovienre utalnak, a S t e p h a n o c .  m a c r o c e p h  a 1 um szintá- 
jára, Schlönbach pedig (Verhandl. 1869. Pag. 2 7 0 .) a szintén Steierlak 
környékén a „Concretionenkalku alsó fekveteiben általa gyűjtött kövü
letek alapján az ezeket tartalmazta rész korát illetőleg, sőt a batkeso- 
portra irányzat szemeit, holott az én leletem a kallovien közép tájára 
utal. szerint úgy látszanék, hogy a „Concretionenkalk“(Kud.)-ban több 
földtani szintáj rejlik, mint ezt Schlönbach gyanitá.

Az imént tárgyalt kovadus csoport fekvője felé, de csaknem ki
vétel nélkül kedvezőtlen feltárással, helyenként, mint p. o. a Csukaru, 
Kremenicza táján, a Nera áttörésbe torkoló Amelugycl árokban, még 
figyelhető szürke vagy barnasárga márgapala, mely fehér, finom csil
lámpikkelyeket tartalmaz s homokos is. Kövületekkel bár bir, de ezek 
többnyire szintén kedvezőtlen megtartásnak. Leggyakoriabbak g r y- 
p h a e á k .  Itt-ott szép szurokszén parányi darabkái vagy szcnesiilt növény
részecskék láthatók benne.

Alig kételkedhető, hogy itt ama képződés árulja el jelenlétét, me
lyet Kudernatsch említett müvében mint „Jura-Mergclschieferu tárgyal 
Steierlak vidékéről s melyben Stur szerint (Geol. Steierm. Pag. 462.) 
ott alsó doggerbeli lerakodás rejlik.

Viszatérvén kovadus csoportunkhoz, melynek már fedőbb részé
ben H a r p o c .  p u n c t a t u m  S t a h l ,  sp.  és P e c t e n  c i n g u l a t u s  
Go l d f .  fordult elé, erre csakhamar látunk telepüni főleg mészképezte, 
tiszta rétegzéssel bíró, hatalmas rétegöszletet, melyben a szarukő gu
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mókban, lencsékbe», vagy sőt vékonyabb szalagokban látható. E 
képződés

1 ) alantabb részében rendesen világos-baruasárgás, szilárd mész- 
sze) van dolgunk. A mész előszeretettel képez vastagabb padokat s az
által tűnik fel, hogy benne szürke vagy barnás szarukő vagy kovadu- 
sabb mész számtalan esetben válik ki kisebb-nagyobb gümŐkben vagy 
egyéb dudorodásokban, vagy pedig lencséket képez, nemkülönben 15— 
2 0 cm vastag közfekvetekben is figyeltem a szarukövet e mész padjai 
közé települve.

E mész rétegzése vastag, többnyire padokban jelentkezik, melyek 
a 60—80cm vastagságról leszállhatuak ugyan 35cm-re, sőt kevesebbre, 
de másrészt felszökkennek, méterre, sőt ezen jóval túl is.

Kövületeket felette gyéren mutat. Itt-ott egy belemnit töredéke 
vagy krinoida átmetszete s esetként kis foraminifera átmetszete az 
egész, mi eddig található vala.

Ily körülmény korának szabatos meghatározására bizonyára nem 
kedvező s biztos csak az, hogy fiatalabb, mint az előbb tárgyalt kallo- 
vienbeli kovadus lerakodásunk, melynek fedőjében települ.

A fedő felé haladva, azt látjuk, hogy ez alantabb települő mész- 
rétegekre ismét meszek következnek,

2 ) melyekben a kovatartalom általában ugyan háttérbe lép, de 
véglegesen nem hiányzik, sőt egyes padokban ismét előtérbe lép.

Világos barnasárgás, sőt szürkés lueszekkel van egyrészt itt is 
dolgunk, melyek szintén vastagabb padokban jelentkeznek, úgy mint a 
megelőző 1-ső csoport tagjai.

Barnás, szürke vagy fehéres szarukő vagy kovás mész némely 
tagokban sőt szaporán figyelhető giiniőkben vagy egyéb kiválásokban, 
de közfekvetkénti szalagokban is s e körülmény igen akadályozza a 
szóban forgó két osztály tagjainak térképbeli széttartását.

Vannak féleségek a magasabb osztályunkban, melyek szép vilá- 
gossárga szintiek, többször barnasárga petyekkel, melyek igen homo
gén szövegtiek, kagylós töréssel s e féleségek könycn megkülönböztet
hetők a megelőző alantabb osztály kőzeteivel szemben, annál inkább, 
minthogy sokszor bírnak vékonyabb rétegzéssel is, de e petrographiai 
jellem korántsem illeti e magasabb osztályunk öszes kőzeteit s fedőb- 
ben vagy fekvőbben találhatók olyanok, melyeket az első osztály kőze
teitől megkülönböztetni bajos.

Felemlítendő azonban, hogy e fedőbb osztályunk vastagabb, majd 
vékonyabb, kékes-szürke vagy barnasárgás niárgás közbetelepiilések- 
kel is bir.
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Daczára annak, hogy e magasabb osztályunk tagjai petrographiai 
kifejlődésük által sok esetben még igenis viszaemlékeztetnek az alattuk 
elterjedő első osztályra, melynél bár tagadhatatlan fedobb, de vele köz
vetlenül öszefüggő képződést alkotnak, mégis felébresztik érdeklődésün
ket már az által, hogy kövületeket, köztük cephalopodákat, több Ízben 
figyeltetnek. Jobb beszerzések különben itt is a ritkaságokhoz tartoznak.

A kallovienbeli rétegeinkből felemlitett pectentől meg nem külön
böztethető alakok fordulnak elő itt is a legtöbb esetben, mi egybetartva 
a települési viszonyokkal s az egyéb figyelt fauna jellegével ugyan en
gedik következtetni, hogy itt szintén juraszi, még pedig felső jurakor- 
beli lerakodással van dolgunk, de bővebb felvilágosítást a megindított 
vizsgálatok folyamától kell várnunk.

Érdekes az előbbiben ecsetelt mesozói lerakodások mikénti elosztása. 
Ebből kiderül, hogy a Bucsáva-Kohldorf közti területen, a localis zavar
gásoktól eltekintve, mindenekelőtt 2  fővetődés létezik, minek folytán e 
vidék juraszi képződései kétszer, t. i. ismétlődve jutnak napfényre, a 
krétakorbeli tagok pedig, minthogy kelet felé, t. i. Bucsávától nyugatra 
is megvannak, épenségesen három vonulatban jelentkeznek.

Ezeknek legkeletiebbjébeu, mely Bucsávától nyugatra szerepel s 
kelet felé a bucsávai gránit által szegélyeztetik, megvan, mint az elő
adottakból kivehető, a megkülönböztetett két felső krétakorbeli csoport 
mindegyike. Nyugat felé e juraszi képződések első felbukkanásában éri 
határát e vonulat

Még jobban nyugatnak, t. i. a Balián hegy táján s onnan éj
szakkeleti irányban a Neráig, délre pedig a Gyalu Pietroszig (ameny- 
nyire eddig követhető vala), a kréta második vonulatára bukkanunk s 
itt van egyúttal az említett hoszu vetődési vonalak másodika

A kréta e középső vonulatában azonban magasabb csoportja tag
jait nem ismerem, csakis a mélyebbet.

Az imént említett vetődés következtében ismét napfényre került 
juraszi képződéseket nyugat felé túllépvén, végre Kohldorf tőszomszéd
ságában krétaképződéseink 3-ik vonulatára akadunk, mely délről éjszak 
felé tart.

Eme nyugati vonulatban ráismerhetünk egy keleti keskenyebb sza
lagban ismét ama mészkövekre, melyek két krétacsoportunk mélyebb- 
jének tagjai, de találkozunk itt egyszersmind, jobban a fedőben, oly 
kréta lerakodásokkal is, melyek sok esetben petrographiai tekintetben 
ugyan nem gyanittatnák, hogy bennük a krétakorbeli lerakodások 
keleti t. i. bucsávai vonulatában képviselt magasabb, azaz foraminife- 
radus csoport rétegei állnak előttünk, bár a menyire eddig megítélhető, 
csakis ezeknek megfelelő lerakodást láthatok bennük.
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Itt t. i. feketés vagy szürke, baraasárgás sőt a vörösbe játszó, 
részben szintén foraminiferadus, bitumenes meszekkel van dolgunk, 
melyek szürke ruárgák társaságában szerepelnek s ezek orbitulinatar- 
talmuk által tűnnek fel. Korállok, ecliinoideák tüskéiben bővelkedő 
vagy brachiopodadus féleségek itt sem hiányzanak. Egyes esetekben 
sőt márgás homokkövek is jelentkeznek szenesiilt nyomokkal, mint erre 
különben Buosáva táján is volt eset, nemkülönben nagyobb darabok 
felvétele folytán conglomerátás féleségek is fejlődnek ki. A települési 
viszonyok igen zavartak.

E lerakodások Kohldorf nyugati széléig követhetők, melyen túl 
ismét igen megváltoznak a viszonyok.

A Kohldorf nyugati széle jelölte határt nyugat félé átlépvén, 
mindenekelőtt kristályos meszekkel van dolgunk s ezzel megszűnik a 
szerves életnek minden nyoma a kőzetben.

E területen mutatkoznak egyszersmind nagyobb mérvben a tra
chytes kitörések, bár előőrseikkel már jobban keletre is találkoztam.

Midőn krétakőzeteink nyugati vonulatáról a kristályos mész terü
letére lépünk, vannak Ivohldorfnál esetek, hol az átmenet a kristályos 
állapotba, mondható, hogy nem hirtelen történik, úgy hogy ily esetben 
a kristályos mésznek az illető krétalerakodásból való származása vilá
gos. Hozzá tehető, hogy ott is, hol kis traehytos előjövetelek előőrs
ként törnek fel még a köviilettartalmu krétarétegek közt, az eruptivkö- 
zettel azonnal kristályos mész is társul, utalván arra, hogy itt a 
krétakőzete tényleg metamorphizáItatott.

Ha igy következtetni kell, hogy a Kohldorfnál jelentkező kris
tályos lueszekben, habár csak némileg is, jussa van a krétának, fél 
kell említenem másrészt, hogy figyeltem a Kohldorftól nyugatra fekvő 
területen kékesfekete, bitumenes, többé-kevésbbé már kristályos meszet, 
melyben többnyire kovadusabb, részben szaruköves gumók válvák ki, 
mint ez területünk jurakorbeli kőzeteinél az eset.

Vannak különben sőt fehér, kristályos minőségükben már igen 
kifejlődött meszek is, melyek e kovadus kiválásokat szintén mu
tatják.

Krétakőzeteinknél ilyesmi soha nem vala figyelhető, csakis egye
dül jurakorbeli lerakodásaiknál s igy azt vélem, hogy Kohldorftól 
nyugatra ismét napfényre jutnak juraszi kőzeteink, az ott kitört trachy- 
tos kőzetek által részben sőt kristályos mészre átváltoztatván.

Az e kristályos meszek által elfoglalt területet Kohldorfnál nyu
gat felé túllépvén, a Lokva hegység kristályos palái előtt még setétebb 
szinii márgás palákra, valamint alantabb barnasárgás, olykor durva ho
mokkövek keskeny szalagjára akadunk, melyekkel azonban még
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kevéssé volt alkalmam foglalkozhatni, úgy hogy ez alkalommal róluk 
csak megemlékezni kívánok. A homokkő beálltával széntől feketített 
foltokat is tüntet fel a felület, mint p. o. a Radinucza völgy keleti 
lejtőjében.

A traehytos kitörések kőzetét illetőleg, a menyire ez Kohldorf 
mellett jelentkezik, megjegyezhetem, hogy mind ez, mind pedig a vele 
érintkező kristályos mész gyakrabban ügyeltet pyritet, chaleopyritet, 
ritkábban galenitot s ezekkel malachitot, aznritot, stb. Barna vasércz 
helyenként, sőt nagyobb mérvben látható az e tájon lévő számtalan 
kutatási feltárásban.

Mielőtt áttérek Moeseris környékének földtani tekintetben való 
rövid megbeszélésére, még a következő megjegyzéseket kívánom meg
tenni Kohldorf környékét illetőleg.

Ugyanis Kohldorf helységénél több ponton láttam a kréta terü
letén nagy tuskókban heverni durva konglomerát darabjait, melyben 
szaporán figyelhetjük egyebek közt a magasabb kréta csoportunk fossil- 
dus lueszeit is, homokos-meszes kötőszer által öszetartva. Szintúgy 
láthatunk e területen elszórtan, olykor igen nagy tuskókban, vasdus 
quarzitot, nemkülönben quarzitos homokkövet, quarzitos brecciát s 
helyenként szaporábban quarznavicsot 5 igy nevezetesen közvetlenül 
Kohldorf körül, vagy pedig ha Kohldorfról déli irányban a Fundorhegy 
felé vándorolunk. Ez utóbbi irányban alig ügyelhető egyéb, mint az 
imént felcmlitett, elszórt kőzetek, minthogy a televény a ügyelést itt 
igen akadályozza.

Ez előjövetelek területén láttam továbbá közvetlenül Kohldorf mel
lett vörös vagy sárga s ekkor a löszre emlékeztető, de nem pezsgő 
agyagot, melyben vasércz babérezre emlékeztető alakban, nem különben 
egyéb kisebb-nagyobb, többé-kevésbbé gördült darabokban, köztük mág
nesvas is mutatkozik.

Igen bajos, az eddig látott szerint, sőt lehetleten ez elszórt, hiányos 
feltárási! leletekből megitélni, mily korbeli képződésekkel van itt dol
gunk, bár ezeknek legalább egyrészét, úgy a sárga és vörös agyagot 
diluvialisnak szeretném tekinteni. m

Ha a Fundorhegy keleti oldalán, vagy pedig Kohldorf déli végé
nél kezdődő árkokba ereszkedünk le, sajnálatunkra csakhamar meg 
kell győződnünk, arról, hogy ott sem nyerünk tisztább képet a szóban 
forgó lerakodásokra vonatkozólag. Erdő és televény e helyt is elfed 
mindent s csak itt-ott láthattam a heverő quarz, quarzitos homokkő, 
sajátságos, az általam eddig bejárt vidéken még nem figyelt, kékes, 
setét kovás concretiókat, feltüntető, gyakran pyrittartalmu gördült mész- 
darabokon kivid, de szintén csak parányi feltárásokban, laza homokkö-

17aFöldi, Közi. IX. ötí.
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vet vagy pedig, raiut az Ogasu Kinyipile legfelső része egy mellék 
vízmosásában, rozsdabarna, agyagos homokot kavicsfekvetekkel, valamint 
barnaesikos vagy foltos homokos agyagot.

Nem akarom tagadni a lehetőséget, hogy itt a harmadkor egy 
tagjával van dolgunk, de a fenforgó viszonyok közt minden további 
véleményadástól, legalább egyelőre, tartózkodnom kell.

Itt lesz egyúttal a hely utalni ama közleményre, melyet Márka 
(4. főmérnök ur tett közhírré 1869-ben a bécsi földtani intézet évkönyve 
19-ik kötetében, hol a 803. lapon egy rétegsorozatot ismertet meg a 
Kohldorf melletti Boescsi-re vonatkozólag. (Márka főmérnök urnái mint 
Pojestie van felemlítve.)

Márka ur az említett, általa felsorolt rétegeket idézett közlemé
nyében a harmadkorba állítja s ezek szerinte lignitet is tartalmaznak, 
nemkülönben egyebek közt amphisteginák is idéztetnek s igy csak
ugyan arra lehetne következtetnünk, hogy ott egy kis neogen előjőve- 
tel árulja el jelenlétét, mi bizonyára nem egy tekintetben birna fontos
sággal. 1870-ben Fr. v. Schröckenstein a magy. földtani társulat 
munkálatai V. kötetében, a 172—174. lapon szintén szól e tárgyról.

Tekintettel e közleményekre meg kell jegyeznem, hogy habár a 
Kohldorf keleti oldalán kezdődő Valea Boescsit s ennek mellékárkait 
nemcsak egy irányban kutattam át, még sem valék oly szerencsés a 
fentemlitettekre nézve biztos eredményre juthatni.

A Valea Boescsi, mely tovább délkelet felé való mentében Kohl- 
dorf határából átlép a buesávai határra, hol aztán mint a fentebb már 
többször idézett Valea maré ismeretes, melyben a krétakorbeli szénnyo
mokra kutattak, felső felével s ez az alsóbb végénél is az eset, kizá
rólag a kréta és jura rétegeit harántolja; a rétek táján, hol egyszers
mind a Kohldorfről a Boescsibe vezető kocsiút a völgy talpát éri el, 
nevezetesen a patak bal partján azonban bizonyos kisebb területen 
gátolva van minden megfigyelés televény s a rétek növényzete által, 
melyet roppant, mindenfelé elterjedő erdőség környez.

A Boescsi déli oldalán szintén mindenütt constatálhatók 
a mSsozói rétegek s ez bizonyos távolságban éjszak felé is az eset, 
tehát csakis a rétek által jelölt tájban van meg a lehetőség, hogy a 
mesozoi rétegeken még egy fiatalabb lerakodások képezte folt fekszik, 
mely azonban a jelenlegi feltárási viszonyok mellett bajosan állapítható 
meg, mert sőt az e, tájon a Faeza Boescsiről lehuzódó árkokban sem 
figyelhettem alantabb részükben többet, mint egy kis leomlásban, a 
viz mellett, szürke lágy márgát, mely tehát a természet nyújtotta feltá
rások mellett valószínűleg egyedüli elárulója azon rétegeknek, melyek
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ről Márka főmérnök nr szól, mert csakis e tájon kereshetném az általa 
közelebbről ki nem jelölt helyet.

A felvételi idő utols) részében Moeseris község határában mű
ködte ni, tehát a Nera jobb partján, hol éjszaknyugat felé a Valea Re 
alsó feléig, ÉK. irányban pedig a Hodobasniozáig hatoltam előre a 
hegységben.

Moeseris területén éjszakkelet felé való folytatását találtam 
mindazon képződéseknek, melyekkel már a délnyugatabb, szomszédos 
vidéken volt dolgom.

így mindjárt a kristályos palák, melyek Móeseristől nyugatra és 
délnyugatra kifejlődvék, csak folytatását képezik ama harmadik, vagy 
legfedőbb kristályos pala csoportnak, melylyel már a Nerától délre 
fekvő területen ismerkedtünk meg s mely ott a második avagy középső, 
esillámgneiss és csillámpala alkotta csoportra következik. (Iraphitos 
vegyülék által feketített részek itt Mooserisuél is jelentkeznek kristályos 
paláinkban, szintúgy pyritdusabbak s az utóbbinak átváltoztatása által 
számtalan ponton nyernek a rétegek rozsdabarna színezést. Amphibo- 
liták itt is mutatkoznak. A kristályos palák sokhelyt tüntetik fel na
gyobb átváltozás nyomait, gyakrabban indulnak serpentinizálásnak, de 
kitejlődöttebb serpentinek, legalább e vidéken, csak gyéren mutatkoznak, 
mint p. o. a (lufin nevű völgytágulás keleti lejtőjében.

A kristályos palák dülése Moeseris körül általában nyugat és 
éjszaknyugat közt tartja m agát; ránezosodás is figyelhető, a diilési 
szög pedig meredek. A gránitról szintén tudjuk, hogy a Nerán átkel
vén, a felületen szűkülő szélességgel itt is kimutatható s valamint a 
kristályos palák és gránit, úgy áthúzódnak Moeseris területére a kré- 
takorbeli lerakodások is.

Minthogy pedig ezek csak folytatását képezik a Bucsáváról tár
gyalt előjövételeknek, felismerhetjük itt is ama két csoportot, melyről 
már fentebb szólottám.

A krétakorbeli lerakodások a moeserisi hegyrészben szintén szám
talan helyen mutatják a szenvedett nagy zavargások nyomait, de kü
lönösen ki kell emelnem, hogy mig a gránitvonulat itt jobban ÉÉK. 
félé tart, addig a krétakorbeli lerakodások épen e vidéken iparkodnak 
éjszaknyugat felé is lépcsőzetesen tért nyerni, minek következtében né
mely jurabeli tag szűkülést szenved kiterjedésében.

A krétakorbeli lerakodásaink alsó csoportjának meszei némely 
féleségeiben helyenként sőt dusabban lépnek fel korallok s mint ily 
előjövetelt első rendben a V. Arszi-t, a Szmidosza délkeleti s a Viru Habitului 
keleti oldalát nevezhetem. Erre figyelmeztetek már azért is, mert

17a*
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dr. Tietze x) Gernikről (Weitzenried), az általa úgynevezett weitzenriedi 
mészből szintén említ korallokat, nemkülönben az e lerakodással párhu- 
zamositott mészből is, melyet a szerb fejedelemségben a Stol-on (Zaj- 
csártól E.-ra) ügyelt. 2)

Mielőtt befejezem e jelentést, még valamire akarok figyelmeztetni. 
Tudjuk, bogy midőn granitvonillatunkat nyugat felé átlépjük, mint első 
mesozói képződések mindeddig a kréta mélyebb csoportjának meszei 
álltak előttünk, úgy, hogy hegységünk jurabeli tagjaira csak az első 
krétavonulat túllépte után bukkantunk. Midőn a Nerát átlépjük, e 
tekintetben némi változás is jelezhető, a menyiben ügyeltem a mocserisi 
területen, a krétaelőjövételeink keleti vonulatának sőt keleti széle felé, 
kisebb eljövetelekben világosbarnasárgás meszet szürke szarukőgumók- 
kal, mint p. o. a Pojana Arszán, vagy szürke, bitumenes meszet szintén 
szarukővel, mint p. o. a Szorbi mik táján, de ezekről a fentebbiek sze
rint tudjuk, hogy csakis jurakorbeli kőzeteinkhez tartozhatnak.

A kréta födte területet nyugat felé túllépvén, végre Mocseris vi
dékén is a jura ama tagjaira bukkanunk, melyekkel a déliebb vidék
ről már fentebb foglalkoztam.

delentes az 1881-iki evben az ejszaknyugat erdélyi határ- 
hegysegben es környékén tett földtani részletes felvételről.

Dr. Hofmann Károly-tól.

Az 1881-ik év nyarán az éjszaknyugat-erdélyi határbegység és 
környéke néhány év óta foganatba vett földtani részletes vizsgálását 
folytattam, még pedig két egymástól különválasztott területen. Az 
egyike az éjszaknyugat-erdélyi határ-hegység és környéke már az előző 
években általam átvizsgált részéhez délfelé csatlakozik s a nevezett 
hegység déli végét foglalja magában; a másodika pedig ama előbb 
vizsgált területre éjszakfelé következik. Az ezidei déli területem, rnely- *)

*) G eologische Notizen aus dem nordöstlichen Serbien. Jahrb. d. k. k. geol. 
Reichsanst 1870. X X . l'd . Tag. 580. — G eologische und palaeontologische Mitthei
lungen aus dem südlichen Theil des Banater G ebirgsstockes Jahrb. d. k. k. geol. 
Reichsanst. 1872. X X II. Bd. Pag. 84.

2) G eologische Notizen aus dem nordöstlishen Sei'bien. Jahrb. d. k. k. geol. 
Reichsanst. 1870. X X . Bd. Pag. 598., valam int Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 
X X II. Bd. Pag. 84.


