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V. Következtetések. —  Az elsorolt adatokból kitűnik a területnek 
roppant széngazdagsága és tekintetbe véve azt, bogy: 1 ) a széntelcpek 
mindenütt könnyen megközelithetök s jobbára a völgyfenék fölött fek
szenek ; tehát emelésre szükség nines; 2 ) hogy egy szilárd kagyló-pad 
kitűnő fedőt szolgáltat, Úgy hogy a szénfejtésnél faácsolat alig szükséges 
és 3 . tekintetbe véve a szénterületnek kedvező fekvését a rudóbányai 
völgy torkolatánál, hol nagyszerű vasérczfekhelyck és vasművek vannak, 
továbbá a Sajóvölgyben, a hol megint báró Rothschild készül vasíinomitó- 
kat felállítani; tekintetbe véve végül, miként idővel a magyar alföld szén
szükséglete nagyobbára erről a területről fog födöztetni; nem forog fön 
kétség az iránt, hogy a kérdésben levő terület széntelepei nagyszerű, tar
tós és jövedelmező szénbányászatnak fogják alapját képezni,

Fehertemplom-Kubin környékének földtani viszonyairól.
Halaváts Gyulától.

(Előadatott az 1882. évi február hó 8-án tartott szakülésen.}

1881. nyarán, osztályfőnököm, B ö c k h  . J á nos  m. k. íőgeolog 
úr engem igen megtisztelő megbízása folytán, az előző évben felvett 
területhez (a Lókva hegység) éjszakról és nyugatról közvetetlenül csat
lakozó területen, Fehértemplom és Kubin vidéken (Krassó-, Szörény- és 
Temesmegye) folytattam földtani felvételeimet.

Az általam bejárt területetx) délről Plosies és O-Palánka között a 
Duna, O-Palánka és Szászkabánya közt pedig a Néra határolja; keletről 
Szászkabánya és Szokolár között az ott jelentkező mezozoi korszakbeli 
üledék, Szokolár és Illadia között traehyt (Cotta Banatitja), Illadia és 
Csiklova közt pedig kristályos palák; éjszakról Csiklova és Kakasdia 
között a Csiklova patak, Uj-Russova és Szuboticza közt a Vicsinik patak, 
majd a 73/XLII. jelű lap E. széle; nyugatról végül az előbb emlitett lap 
Ny. széle, a deliblat-kubini út egy része s a 75,/XLI jelii lap Ny. széle 
határolja. l

l) Irodalma:
F o e t t e r l e  F. — Der westliche Thcil des serbisch-bánater Mditärgrenz- 

Gebietes (Verb. d. k. k. geol. R. A. 1870 Jg. 234. 1.)
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A területet a táborkari térképnek következő lapjai foglalják ma
gukban :

74. 75. 76. 73. 74. 75. 72. 73. 74. 72. 73.
XLI ’ XLII ’ XLIII ’ XLIV ’

összes nagysága 2 1  □  mérföld.
Területem földtani alkotásában: a Lókva kristályos palái, trachyt, 

neogén, diluviális és alluviális korú üledékek vesznek részt s befolyásol
ják  dorborzati viszonyait. Mig ugyanis a Néra partján előjövő keskeny 
kristályos pala-öv nem ép magas hegyeket alkot (pl. Szlatinánál a 
Gyalu Beuca 305 m., Bogodincznél a Gyalu Kosului 322 m., Naidasnál 
a Gyalu Satului 211 m., Kusicsnál a Sevacz-hegy 248 m.) addig a 
neogén-koru üledék a K. part mentében még jó magasan fellmzódik (pl. 
Illadiánál a Tufifa hegy 297 m., Pótoknál a Gyalu Sokorui 344 m.) 
nyugat felé azonban mindinkább alacsonyobbá s dombvidékké lesz 
(egyes csúcsok magasságai: Illadia és Rakasdia közt a Dumbráva 236 m., 
Makovistyenél a Sabrana duki 204 m., Csukicsnál a Gyalu Csukicsului 
218 m., Rébenbergnél a Kulme 225 m.) — Még tovább nyugatra pedig, 
a hol a felszínen már a diluviális korú képződmények jelentkeznek, 
a terrain mindinkább ellaposodik s átmegy az Alföld rónájába, melynek 
sikságát csak a Karas völgye s a Grebenácz és Deliblát közt lévő futó
homok folyton vándorló buczkái zavarják meg. (A tenger szine fölötti 
magasságot illetőleg: Fehértemplomtól É.-ra a Soai még 153 m., holott 
Parta községe már csak 93, Deliblát 96, Kubin 77 m.-nyire fekszik a 
tenger szine fölött.)

Vizeit e vidék a Néra és Karas közvetitésével, sőt közvetetlenül is, 
a Dunába ömleszti.

Területem földtani alkotásában — mint már fentebb emlitém, — 
kristályos palák, trachyt, neogén-, diluviális- és alluvialis korú képződmé
nyek vesznek részt, melyeket röviden a következőkben vau szerencsém 
megismertetni.

Kristályos 'palák.

Kristályos palák, keskeny szegélyként, a Néra mentén jeleukeznek, 
mely folyásának e részében, Román-Szászka és Kusics között, ezen képződ-

M a r k a  G. — Einige Notizen über das Banaler Gebirge. — (Jahrb. d. k. k. 
geol. R. A. Bd. XIX. (869), p. 304.)

W e s s e 1 y J. — Der europäische Flugsand und seine Kultur. Wien, 1873. 8°.
T o u l a  F r . — Die geologisch-geographischen Verhältnisse des Temesvárer 

Handelskammer Bezirkes (Comitate Toront.il, Temes, Krassó und Szörény) (Mitth. 
d. k. k. geogr. Ges. in Wien. Jg. 1880. p. 49.)
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ménybe vájta keskeny ágyát. S mert e vonalat az 1880. évi felvétele
imről szóló jelentésemben említett Lókva hegységbeli kristályos pala
képződménynek a Néra által elszakított része, itt ugyanazon kristá
lyos palákkal találkoztam, melyeket a Lokvából ott felhozok, s jelesen 
e keskeny vonulatban gneisz, csillám- és chloritpala többszörösen válta
kozva fordul elő. E rétegek, megfelelően a Lókva kristályos paláinak 
rétegeivel, 45—65 fokkal tulnyomólag ÉNy. (20—21 bora) felé dőlnek.

Trachyt.

Már fentebb, felvételi területem keleti határának körülírásánál 
megemlitém, miszerint Szokolár és Illadia között trachyt képezi azt. 
Ugyanez a trachyt, nem messze a határtól, Illádia táján, területemen is 
jelenkezik s alkotja az ílladiától DNy.-ra lévő Gyalu Oblica, és az E.-ra 
fekvő Tuffa hegyet. Ugyanazon kőzetre bukkantam itt, mely már az 
irodalomban többször tárgyaltatott. — A bányászok s a régibb geologok 
syenit név alatt említik, C o t t a  bánátit névvel jelölte, mig újabban Dr. 
S z a b ó  József egyet, tanár u r x) a D.-re nem messze fekvő Szászka- 
bányán és környékén előforduló s a szóban levővel azonos kőzetet meg
vizsgálván, azt andesiii-kvarcztrachytnak ismerte fel. Az illadiai tömzs 
anyaga gránitos szövegű, kiválóit nagy földpát, amphibol és csillámmal; 
a légbeliek által azonban annyira meg van támadva, hogy murvává 
széthull. E normál kifejlődés mellett észleltem zöldkő módosulatát is.

Neogén-osztály.

A magyar neogén tenger dk-i csücskének partját képezte egykor 
az elébb említett kristályos palák és mezozoi érabeli üledék által al
kotott hegység. Az ezen partokon belől levő medenezét ma durva-fino
mabb kavics, homok, konglomerát s homokkő és változó agyagtartalom 
márgák töltik ki, melyek, a bennük talált szerves maradványok alapján 
a mediterrán, szármát és pontusi korban lerakodottnak ismerhetők fel.

Az e korszakbeli üledéket nyugat felé szakadatlan kiterjedésben 
a Fehértemplom és Nikolincz között képzelt vonaltól Ny-ra még követ
hettem egy darabig, csakhamar azonban a diluvialis korú lösz alá me
rül, úgy hogy Rótkirchen és Ruszova községek már a diluviumra épültek.

Mediterrán-emelet. — Kövületekkel kimutatható mediterrán korú 
lerakodásra csak egy ponton akadtam. E pont Román-Csiklovától D-re 
az Ursori hegy Ny-ti lejtőjén kezdődő árokban van. Itt világos-sárgás

‘) Földtani Közlöny V. köt. (1875) 73. 1.
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szinti inárgás homok, közbe teleptilt durva kvarcz-liomokkal vau feltárva, 
melyből a következő szerves maradványokat sikerült gyűjteni:

Cardium cfr. edule, Linné. 
Arca cfr. lactea, Linné.
Ostrea sp. (Obere Klappe.) 
Buccinum miocenicum, Michti.

„ Dujardini, Desh.
Cerithium pictum, Bast.

Cerithium sp. {cfr. lignitárum,) 
Eicbw.

„ nodoso-plicatum, M. Horn. 
Natica helicina, Brocc.
Neritina picta, Fér.
Helix sp.

Ez a lerakodás területem más pontjain nem lát napvilágot.
A kövületeket tartalmazó rétegre helyenként laza homokkővé tö

mörült, durvább kvarczhomok közfekveteket tartalmazó, finom, sárgás 
homok, majd durva kavics települt, de a melyet én, az alább előadandó 
oknál fogva, már a szármát korban lerakodottnak tartok.

Szdrmdt-emelet. A szármát korú üledék nem épen széles övben 
egészen Bébenbergig, a part mentében jelentkezik, s durva mészhömpö- 
lyökből, kavicsból, konglomerátból, homokból, homokkőből, homokos 
márgákból és agyagból áll.

E rétegcsoport egy szép feltárására akadtam Botoktól D-re, a 
Gyalu Sokerni-ról jövő árokban, hol legalsó rétegként sok ostrea-héjat 
és lignit darabkákat tartalmazó agyag fordul elő, majd

durva kvarcz-liomok;
agyag;
durva, kavicsos kvarcz-homok Ceritkiumokkal;
kékes, homokos agyag, mely sok Cardium és Modiola héjat tar

talmaz ; gyűjteni azonban, a héjak törékenysége miatt, nem lehetett;
finom homok, fedőbb részeiben több vékony meszes homokkő

paddal ;
hatalmas kongloinerát, óriási, egész akós hordó nagyságnyi mész- 

hömpölyökkel ;
finomabb kvarcz-homok, homokkő-padokkal, végül
mészkő-kavicsos homok.
Ez a rétegsor, csekély módosulatokkal a keleti part hosszában, 

Komán-Csiklova, Illadia, Szokolár*) Potok, Szlatina táján mindenütt 
előfordul.

*) Potok és Szokolár között, nem messze az úttól van az a fúrólyuk, mely- 
lyel a 81 ölben akadtak az alaphegységet képező mészre, s a melylyel feltárt réte
gek sorozatát közli M a r k a  G. fentebb idézett közleményében és ezáltal becses 
adatokat nyújt az e vidéken kifejlődött rétegsorozat egymásutánjának ismeretéhez. 
A rétegsor közlése után ezeket mondja : „Diese Schichtung tritt in einzelnen gerin
ger Schwankungen von Nikolincze über Csukics Petrilova, Szlatina Potok . . . auf“,
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E lerakodás éjszakibb részében, Szokolár és Illadia között, a 
Dunbude la Groce-ről jövő árokban, a két helységet összekötő úttól 
nem messze, egyik fedőbb, kékes szinti agyagos homokjából (melyre 
mészkavics települt) a következő alakokat gyűjtöttem : Murex sublavatiis, 
Bast., Cerithium pxetum, Bast., Ervilia podolica, Eichw. Ez alatt néhol 
konglomerattá tömörült kavics fordul e lő ; majd sárga, márgás homok; 
konglomerát; s ismét kékes agyagos homok s benne; Ervilia podolica, 
Eichw., Syndosmya sp., Trochus Celinae, Andi’., Rissoa angulata, Eichw., 
Rissoa inflata, Andr., Rissoa cfr. costellata, Grat., Ostracodák és Eora- 
miniferdk.

És mig a keleti part mentén, hol a partot a mezozoi korszakbeli 
mészhegység képezi, a szármáikon! üledék túlnyomókig e durva törme
lék-kőzetekből áll, addig a déli part mentén, hol azt a kristályos palák 
képezik, arczulata szelidiil s finomabb törmelék-kőzetek: homok, ho
mokkő , márga által van képviselve.

így Szlatina környékén • már vékony homokkő-[»adókat magába 
záró sárga homokot észleltem; a helységtől ü-rc pedig, a szilváskertck 
között kezdődő s a szászkabányai út Ny-ra való kanyarodásánál vég
ződő árokban, a forrás közelében, egy kékes szinti, csillámban bővel
kedő, agyagos homokból a következő szerves maradványokat gyűjtöttem: 
Ryndosmya reflexa, Eichw. sp., Donax lucida, Eichw., Card’tum obsoletmi, 
Eichw., Trochus pictus, Eichw., Trochus Celinae, Andr., Rissoa, Ostracodák.

Még tovább nyugatra, Petrilova és Rébenberg környékén2) a ho
mok mindinkább tömörül, szilárd 10—30 cm. vastag, a vállapon con- 
cretioszerü, homokkőpadokká tömörül, melyek fölött sárgás szinti, ho
mokos, csillámos márgák következnek. A homokkövet épitési ezélokra 
úgy Petrilova, mint Rébenberg környékén fejtik s e kőbányákban e 
lerakodás fel van tárva.

Petrilovától DNy-ra, a kosta-keresi s a petrilova-rébenbergi ország
út közt van az egyik kőbánya. Itt a homokkő-padokra eleinte homokos

mely szavaival nem lehetek egy véleményen, miután Nikolincz és Csukics táján, mint 
azt később elmondom, a pontusi rétegek vannak már, holott e fúrólyuk a szármát, 
tehát mélyebb rétegek területén fekszik.

2) F ö t t e r l e  fentebb idézett közleményében e két helység közelében feltárt 
lerakodást említve következőket mondja: „In dem ausgedehnten Hügel- und Berg
lande der Umgebung von Weisskirchen sind Tertiärschichten nur an einzelnen Punkten 
entblösst, wie bei Rebenberg und Naidas (szerintem Petrilova), wo Sand und Sand
steine mit Cardien und Cerithien auftreten, die der sarmatischen Stufe angehören,“ 
Mint majd a későbbiekből kitűnik, én a feltárásokban gyűjtöttem, Cerithiumot 
azonban nem találtam. Nem hagyhatom különben emlittetlenül azt, hogy Fötterle e 
két lelőhelye a Hauer-féle átnézetes térképen teljesen hiányzik.
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márga ülepedett le, melyből a következő kövületek valók: Gardium ob
solet um, Eicliw., Gardium plicatum, Eichvv., Ervilia Podoliea, Eichw., Mo- 
diola marginata, Eichw.; majd palás s kevésbbé homokos márga követke
zik levéllenyomatokkal s a sort, szétporló mészkonkretiokat, s közben 
márgás fék veteket tartalmazó durvább homok zárja be.

A homokkőpadok itt ÉNy-ra (21 hóra) 15°-kal dőlnek s a kőbánya 
elején visszacsapott gyűrődést mutatnak.

E kőbányában Richter János fehértemplomi kőfaragó töreti a ho
mokkövet.

Rébenberg környékén pedig, hol a szármát üledék csakhamar a 
pontusi emelet alá bukik, közel a helységhez, a Kulméről jövő árok 
végén e homokkőre több kőbánya van nyitva s benne a rétegek feltárva.

Ä legészakibb kőbánya a fedőbb rétegeket, körülbelül 1 — 2  cm. 
vastag csillámszegény homokkal változó homokkőpadokat tárja fel. 
Egyik vékonyabb homokkőpad sok szerves maradványt tartalmaz s belőle 
a Cardium obsoletum, Eichw. és a Gardium plicatmn, Eichw. fajokat 
sikerült gyűjteni. A homokkőpadok itten ÉÉN. (23 h.) felé dőlnek 30 
fokkal.

E kőbányától délre, alig 100 lépésnyire van a második, melyben 
a rétegek hasonló dőlésfíek s alul homokkal váltakozó, homokkőpadok 
vannak feltárva, melyeket azonban nem sik, hanem hullámos konkre- 
tiókra emlékeztető lapok határolnak, úgy hogy inkább táblaszerü kon
kretaknak, mint padoknak nevezhetők. Rájok, homok, majd növény
lenyomatokat tartalmazó palás márga települt.

Még tovább délnek, a harmadik kőbányában, csak a márgák van
nak feltárva, melyek itt, ugylátszik, már vízszintes eredeti helyzetükben 
nincsenek megzavarva.

Végül a domb csúcsán van egy negyedik feltárás, melyben az 
üledék alját vízszintes homokkőpad képezi, erre egy kristályos pala- 
hömpölyöket tartalmazó konglomerát-pad, majd az oldalban zöldes szinü, 
homokos agyagmárgák telepedtek rá. Ezen agyagmárgákból a Cardium 
plicatum, Eichw. és Modiola marginata, Eichw. fajokat gyűjtöttem.

Pontusi emelet. — Az elébb tárgyalt, túlnyomókig durvább törme
lékkőzetek alkotta szármát korú rétegcsoportra, a medeuezében beljebb, 
tetemes vastagságban csokoládé-szinü, változó agyagtartalom márgák, 
majd homokos agyag és homok rakódtak le, melyek, a bennük előfor
duló szerves maradványok alapján, már a poutusi korra vallnak.

Az ezen rétegcsoport alsó tagjaként szereplő agyagmárgák Ra- 
kasdia, Makovistye és Csukics környékén fordulnak elő, s mindenütt 
tartalmaznak Congeriákat és Cardiumokat, azonban e kövületek áta-
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Iában igen rósz megtartásnak s gyérek. Csnkicstól D-re, a D. Csuki- 
csulujra vivő ut mellett egy vízmosásban a következő szerves maradvá
nyokat gyűjtöttem: »

Valenciennesia, sp. Cardvum Syrmtense, R. Hoern.
Cardmm, sp. (c/r. Oriovacense, — Carnnntinum, Partseb.

Neum.) Congeria sp. (nov. form.)
Gardium Abichi, R. Hoern.

A felsőbb, sárgás szinti agyagos homok- és homokból álló ré
tegek Nikolincz, Russova, Krusicza, Fehértemplom táján jelentkeznek s 
szintén tartalmaznak, bár gyéren Congeriákat és Cardiumokat. E lerakodást 
szépen feltárva a Golobrdo hegyen lévő s Krnsiczára vezető mélyutban 
észleltem ; Nikolincznél pedig, a helység közepén torkolló árokban jelen- 
kező sárgás agyagos homokin’)! a következő szerves maradványokat 
gyűjtöttem: Cardmm Carnuntinum, Partsch., Gongeria, nov. form., Conger ia 
nov. form.

Atalábau, délmagyarországi pontnsi emeletünk átalános jellemére, 
határozottan s jól jellemzett lerakodás, ha azonban az egyes szerves 
maradványokat közelebbről szemügyre veszszük, csakhamar azon tapasz
talatra jutunk, miszerint az alakok túlnyomó része uj alak, mely sok
szor több typns vegyüléke.

Diluvium.

Felvételi területem diluviumkoru képződményei háromfélék: agyag- 
lösz és homok. Az elébb tárgyalt neogénkoru üledéktől Ny.-ra jelentkeznek 
két vonulatban, E és D-ről határolva a közbeeső futóhoniok területet.

A diluvium legmélyebb tagját képező s márga-konkrécziókat tar
talmazó sárga agyag Bcrlistye-Russzova táján jelentkezik Rótkircken 
felé keskeny ülő vonulatban.

A lösz az ő szokott, szárazföldi csigákat és emlősöket magába 
záró kifejlődésében, az északi vonulatban Jám, Mirkovácz, Rótkircken, 
Duplái, Jaszenova, Lagerdorf, Zagajcza, Parta, Oresácz és Grebenácz 
táján, két részre osztva a Karas ártere által, van jelen. Dupláinál köz
vetlenül az ott lévő dák földvár alatt folyva, azt alámossa, úgy, hogy 
a partból nagyobb darabok szakadnak le s legnagyobb valósziniiséggel 
innét valiik azon mamniut - csontok, melyeket alább, Grebenácznál a 
Karasból a halászok kiemelnek. Kass Kálmán, grebenáczi jegyző ur szí
vessége folytán én is hoztam haza egy mammutk-lábszárcsont-töredéket 
intézetünk gyűjteményei számára. A fehértemplomi városi múzeumban 
egy lapoczka-csontot mutattak, mely ugyancsak innét való.
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A déli vonulatban Deliblátnál akadtam löszre. Ez ennek a vonu
latnak legdélibb része; ENy felé való folytatásának kinyomozása a 
jövő feladata.

A diluvidlis homok Grebenácz, IJj-Paláuka, Dnbovácz táján jő elő 
s nem ép széles övben, a belőle képződő futóbomok területet veszi 
körül. A osztrovoi szigeten, a helység’ közelében jelentkező dombokat 
e képződménynek a szerb partról való elszakított részeként vagyok haj
landó tekinteni.

Alluvium.

A jelenkor képződményei közt bizonyára első sorban felvételi terü
letem futóhomokja érdemel említést óriási terjedelme, buczkáinak nagy
sága és sivársága miatt. A futóbomok Grebenácz, Dnbovácz és Deliblát közt 
32 kilom. bosszúságban és 13 km.-uyi szélességben, körülbelül 400 Qklmt. 
terjedelemben Wessely szerint „Európa legimpozáusabb futóbomok terü
lete“, melynek folyton vándorló buezkái a 30—55 m. relativ magassá
got érik el. A buczka sorok DK-ENy. irányúak s ily irányú légáram 
nak köszönik létüket. A homok tulnyomólag kvarcz-szemcsékből áll, s 
Wessely észleletei szerint, Európa legfinomabb futóhomokja, mennyiben 
a szemek nagysága 1 —0 ' 0 2  mm. között változik.

Dunánk hatalmas árterét éjszakról Plosicz, Rubin, Bavanistye, 
Deliblát és Gája táján egy, a Duna árteréből tetemesebben kiemelkedő, 
némi rétegzést eláruló, s majd világosabb, majd sötétebb sárga agyagos 
homokból álló terrasse kiséri tetemes szélességben, melyet egyelőre ó- 
alluviális képződményként említek itt fel s mint ilyet választottam ki a 
térképen.

Felemliteudők továbbá azon, Deliblát és Rubin környékén jelent
kező s a fentebbi agyagos homok területén elterülő mocsarak, melyek 
a lösznek a futó-liomokkal való érintkezésén felbugyogó forrásokból 
tápláltatnak.

Végül pedig fel kell említeni úgy a Duna, mint a Raras és Néra 
mentén, tetemes szélességben elterülő, s e folyók árterein lerakodó kép
ződményt, melynek anyaga tulnyomólag homokos agyag, de a Néra 
kavicsot is hord le.


