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kavics és felül sárga agyagiéárga észlelhető. A Zsukról Cervus elaphus fossi/és'-nak igen szép agancsai kerültek az erdélyi múzeumba.
De alárendelten a Szamos melllékvölgyeiben is akadni itt-ott a lejtőkön
diluvialis üledékekre, habár nem is oly kiterjedésben, hogy a térképen is ki
jelölhető volna. Kis-Esküllőn ugyanis a Dimbu Oanuca oldalából az Elephas
primigenius eg}r zápfogtöredékét kaptuk; továbbá a kolosi vasúti vonal 208.
sz. átmetszetében, a pataki alagútnál, 4 méternyire a föld felszíne alatt és
0%5 méternyire a sótelep felett, az Elephas primigeniusnak csaknem teljes
agyara találtatott és be lett szolgáltatva az erdélyi múzeumba.
A jelenkori üledékek végre a Szamos és Nádas völgyek talpán ezen
folyók kavicsából és korhanynyal kevert iszapjából állanak, melyek Kolozsvár
városa területén 10 m] vastagságot is elérnek; a két folyó mellékvölgyeiben
pedig a hegyoldalakról lemosott anyagból és korhanyos iszapból áll az, mely
helyenként 4—5 mj vastagságig is kitölti a völgyek fenekét. Ezen korhanyos
agyagiszapból sok helyen, igy különösen Kolozsvárit is téglát égetnek, mig a
diluvialis sárga agvagmárgát Kolozsvártt, a felső szénutczai agyaggödörből, a
fazekasok feldolgozzák.
Ennyit tartottam szükségesnek ezen rövidre szabott elöleges jelenté
semben kiemelni, megjegyezvén, hogy a Kolozsvár vidékére vonatkozó eddigi
geológiai irodalomra külön reflectálni térszűke miatt ezúttal nem lehetett.
Jelentésemhez mellékelek múlt évi jelentésem geológiai átmetszeteinek ki
egészítéséül még egy szelvényt azon okból, hogy a neogén rétegek települési vi
szonyait is feltüntessem, melyek a múlt évi területben kevéssé voltak képviselve.
Ezen szelvényen a jelző betűk és számok jelentése egészen azonos a múlt évi
szelvényekéivel, s azonkívül ezen jelentésemnek megfelelő pontjai elé is azo
kat tettem könnyebb átnézet végett.
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A P A T T A S -B O Z O V IC S T Ó L É S Z A K R A F E K V Ő H E G Y S É G K E A S S Ó SZÖEÉNY M EG Y ÉBEN .

T. K o t h LAJOs-tól.

Az 1882. évi nyáron Krassó-Szörény megyében megkezdett földtani fel
vételemmel kapcsolatban 1883-ban folytatám felvételi munkámat ezen a
világtól elzárt vidéken. Területem déli részében a Nera-Helisaghu-patak hatá
rolta vidéktől, illetőleg a Pattas-pataktól kezdve Ny-i irányban a Minis völgye
felé nyomultam előre, míg E-on a Munte-Semenik közeli déli környékével
képezte vizsgálódásaim, tárgyát.
E szerint, hogy a felvett területet pontosabban körülírjam, déli részéneNy-i határát egy a «Lapina»-malom (Minis-völgy), «Yale Putna», «Dilma»,
«Ogasiu teiie», «Poiana cracu cu teu» (924 mj magas pont), és «Helisaghu
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maré» (hol az t. i. a Fatia Helisaglm és Tilva térié közt a határozott EENy-i
irányt felveszi) által jelzett vonal képezi, a Munte Semenikről pedig DK-re
a «Culme Eatconie»- «Poiana Prislopului Juon»-ig, I)-re s DNy-ra a
«Cracu lui Ivan» (1058 "f mag. pont)-ig, illetőleg a Berzava és Poniascapatak (Ogasiu maré) közti vízválasztón azon ösvényig haladtam, mely a
Poniasca-völgy felé levezet.
Topográfiái alapúi már a cs. és kir. katonai földrajzi intézet ‘által
kiadott új, nagyobb (1‘25.000) méretű, a réginél egyszersmind pontosabb és
világosabb táborkari térkép illető lapjait használhattam, mi természetesen a
geológiai térképezésre nézve is előnyömre volt.
Munkám kezdetén Ó-Borlovénről tettem kirándulásaimat, később (julius
12-én) a Semenikre költöztem, hova én magam még az nap este, podgyászköcsim pedig csak másnap reggel ért fel. Itt a «Nagy sasfürdő» közelében
fekvő és az osztrák-magyar államvasút-társaság birtokát képező erdővédbáz
(az almásiak által ú. n. «kaszárnya») volt a nevezett társaság resiezai főgond
nokságának szíves engedélye folytán a tartózkodási helyem. Augusztus 2-án a
«Munte »-ról lejőve O-Borloven, Prilipecz és Bozovics-lielységekről folytattam
a felvételt.
A hegység — mint azt már tavali jelentésemben érintettem — az Almás
völgyétől kezdve E-ra folyton emelkedik. Míg t. i. a tulajdonképi hegység
előtt elterülő alacsonyabb, e völgyet a Bozovics-Pattasi vonalban közvetlenül
határoló vidék az uj táborkari térkép szerint körülbelül 300 w/ magassággal
az adriai tenger színe fölött kezdődik és csakhamar a 400 mj-he megy át
(a Pattas melletti «Tilva Móri» hirtelen 437 '"/-ig emelkedik), addig a Prilipecztől E-ra fekvő Délu (hegy) «Sestu»-t például 542 7nj , a I). .«Znameni»-t
693 mJ, a «Lazu»-t 773 mJ, a Culme (magas gerincz) «lui Narote»-t 875 rnj ,
a Piétra (kőszirt) «Motovei»-t 975 m] , a Poi. «Strunga di piétra» közelében
fekvő csúcsot 1071 W
l/ , a Tilva (hegycsúcs) «Prinitiului»-t 1272 mj , a «Capu
muntilor»-t (a Munte vége) 1377 m] . a «Piétra Nedei»-t 1438 mj , a »Pétra
Gozná»-t (a Munte legmagasabb csúcsa) 1449 mí , a «Piétra Semenik»-et
1447 nJ magassággal találjuk ez uj térképen megjelölve.
E szerint mint termékeny dombos vidék kezdődik az emelkedés, és
csakhamar az előhegység jellegét felöltve, az őserdő borította középhegységbe
vezet át bennünket, mig végre a magas hegységet alpesi rétjeivel érjük el.
A terület déli részén a II. vagy középső csoport kristályos palakőzeteik
nek kiképződési módjában a tavali jelentésemben vázolttal szemben változás
nem áll be. A Vérfu Lazuluitól E.-ra folytatódik a gránáttartalmu csillám
pala és csillámgneisz. A csillámpala csillámban sokszor túlságosan gazdag.
A Priporu maré déli lejtőjén (Lazu és Culme luiNarote közt) a muscovitgneiszszal váltakozó csillámpala helyi réteg-haj lásokat és redőzéseket mutat,
milyenek a hegységben általában ismételten észlelhetők. Különben a csapás
irány itt változatlanúl egészben a DK.—ENy.-i marad.
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E.-ra, a Munte Semenikliez közeledve, gránitszerű gneisz kezd e csoport
kőzetein belől kifejlődni. Már múlt évi jelentésemben említém, miként a Tilva
Prinzului (vagy az új térkép szerint helyesebben T. Prinitiului)-on, valamint
a T. Nerganitia miká-tól E.-ra efféle kőzeteket észleltem. Ez idő szerint hozzátehetem még, hogy azok a Nerganitia-patak eredete táján, t. i. az íz vom
Boiliun körül (Poi. marétól K.-re, «Zenoga»-táj) vastagabban kiképződve
találhatók, valamint hogy a T. Prinitiului-tól E.-ra, nevezetesen a Poiána
Begului, P. Alibeg és Tilva Caputinului felé nagyobb elterjedést nyernek.
E területen t. i. compact tömegben terül el a gránit-féle gneisz, mely mint
olyan azonban nem mindig könnyen felismerhető. Itt fehér és fekete csillámot
tartalmaz, de a csillám jóval csekélyebb mérvben van benne jelen, mint a
főleg déliebb vidéken uralkodó szürke, csillámdús gneisz azt észlelteti. Többi
ben mondhatni, hogy a tisztán muscovitot tartalmazó gránitgneisz általában
csak vékonyabb betelepüléseket képez a csillámdus gneiszban, holott a biotitmuscovit tartalmú ez utóbbival váltakozva vastagabb padokban lép fel.
A palásság, mely a kőzet-elegyrészek túlnyomó szemcsés kiképződése
folytán ép állapotú kézi példányokon néha alig vehető ki, a már jobban mál
lásnak induló kőzeten mindig egészen tisztán látható. Különben a P.-Begului
és Nera közt húzódó liosszgerinczen szépen kiálló és világos csapást és
dőlést mutató vastag padok is határozottan bizonyítják e kőzet gneisz-termé
szetét.
A Capu muntilor-tól DDK.-re fekvő kis poiánán az ép gránitszerű
gneiszből malomkövet is kíséreltek előállítani.
A «Munte» kőzetei természetük felismerésére nézve több helyt az emlí
tetteknél még nagyobb nehézségeket gördítenek. Vannak itt t. i. pontok, mint
pl. a «Nagy sasfürdő» közelében, a melyeken a zavartan kiálló sziklák —
a kőzet hol tiszta szemcsés, hol ismét inkább palás szerkezete mellett — a
dőlési és csapásirányra nézve semmiféle törvényt nem észlelteinek. Oly helye
ken aztán a megfigyelő tényleg zavarba jöhet, vájjon gneiszszal vagy pedig
gránittal van-e dolga. A Munte 6 .5 KJm-nyi hosszkit érj edésü ( C. muntilor —
P.-Semenik-ig) területét egészen ismerve azonban kiderül, hogy itt szintén
csak a gneisz-zónában vagyunk, melynek palás szerkezetén belől a kőzet gyak
ran tisztán szemcsés, gránitszerű lesz.
E Munte-gneisz magasfokú kristályos kőzet, mely a quarz és fölclpát
mellett fekete csillámot, szürke, kissé kékesbe hajló, csillámféle ásványt, alá
rendelten fehér csillámot, és csaknem mindig gránátot tartalmaz, mely utóbbi
val több ponton turm ahn is társul. A quarz szemcsés, a földpát többnyire
már meg van támadva, a csillám túlnyomóan biotit, mely a széleken sokszor

halványodni kezd, tehát szintén már mállásnak indul. A szürke, csillámos
ásvány egymásba folyt, nagyító alatt rostos-sugarasaknak mutatkozó halma
zokat képez. Ez — úgy látszik — nem más, mint a biotitból keletkezett
átalakulási termény. A gránát rendesen szintén többé-kevésbbé mállott; a
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Piétra Nedei csúcsának ÉNy.-i lejtőjén nagyobb bamavörös gránátok mellett
apró rózsaszínűek is mutatkoznak a gneiszban.
A fekete csillám gyakran fészekszerü csoportosulásban («csillám-concretiók»-ban) tűnik elé. A quarz vastagabb padokban kiképződve is látható, és a
«Nagy sasfürdőtől» EK.-re eső, a térképen 1421 mj -rel jelölt csúcson tiszta,
hófehér quarz (tej quarz) hatalmasabb sziklákban áll ki.
Nem ritka e gneiszban a biotit és a quarz-földpát-elegy rétegszerű
elhelyezkedése, néha pedig az elegyrészek egészen aprók, s ekkor tömör féle
ség áll elő.
A Piétra Goznán és annak DK.-i folytatását képező gerinczen, a «Kis
sasfürdőnél», a Piétra Nedei Ny.-i és I).-i lejtőjén, s még több ponton, neve
zetesen az erdőhatár felé, kis lencsealakú szemeket látunk a gneiszban kikép
ződve, mi által az szemes gneiszszé válik. E szemek túlnyomóan többé-kevésbbé
már kaolinosodó földpátból állanak, mihez rendesen quarz és a fekete csil
lám járul. — Bizonyos pontokon, de különösen az 1421 mJ -rel jelölt kúptól
DDNy.-ra és ENy.-ra, a lejtőn, egyes nagyobb rögökben áll ki aztán vagy
hever egy kőzet, mely a szerkezete után Ítélve már valóságos gránitnak neve
zendő, és melyből szintén malomkövet próbáltak faragni.
E gránit azonban nem eruptiv természetű, hanem nem egyéb, m int
nagyobb részekben való gránitféle kiválás a gránáttartalmú csillámdús
gneiszban, mint arról a Piétra Nedei és Capu muntilor-on talált darabokon is

tisztán meggyőződhettem. A «gránit»-fészkek az elmálló réteges gneisztől
könnyebben válnak le, és akkor mint önálló rögöket találjuk azokat. E pseudogránit (granitit) rendesen egészen ép kőzet, mely a quarz és fekete csillám
mellett orthoklast és plagioklast tartalmaz. A földpátok, valamint a fekete
csillám épsége is, e fészkek későbbi képződésére látszanak utalni.
Ismételten ásványteléreket is észlelhettem a Munté-n, úgy nevezetesen
a Piétra Nedei és Capu muntilor közt fekvő kúpon és magán a Capu munti
lor-on. E helyeken t. i. keskeny granulitos telér-kiválás látható a gneiszban.
A granulit-kiválás az apró gránátok mellett fehér csillámpikkelykéket is tar
talmaz. A telér-határlapokon (Salband) a muscovit nagyobb egyénekben van
kifejlődve. E granulit-képződés concordánsan települ itt a gneisz rétegei közt,
tehát teleptelérként tűnik az utóbbiban elő.
A Piétra Semenik felé ismét a II. pala csoportnak rendes kinézésű csülámgneiszsza és gránáttartalmú csillámpalája lép fel. Ez utóbbi a Piétra
Semeniken — mint az a hegységben e kőzetnél egyátalában oly gyakori —
többször kevés földpátot is vesz fel. A gránát e csillámpalában többé-kevésbbé
mállott, a csillám biotit és muscovit; az előbbi többnyűe átalakulásban van.
Nevezetesen a Piétra Nedei-n vad, rendetlenül egymásra tolt és feltornyosúlt rögökben állanak a sziklák ki, erősen összerepedezve és szétnyiladozva,
a kúp lejtőjén pedig azok zűrzavarosán hevernek, valóságos kőtengert képezve.
Vastag, a dőlési irányra nézve könnyen téves következtetésre csábító padok-
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ban gyakran lecsúszva) állanak a rétegfejek a felszínen. A légbeliek hatása
folytán, mely hatásnak a kőzet itt az erdő hiánya miatt egészen védtelenül
van kitéve, a repedezett részek a szikláktól lassanként leváltak és legurúltak,
úgy hogy azon sivár kőhalmazok keletkeznek, minőket a Munte már alpesi
régiójában általában látunk.
Már az imént mondottból kiviláglik, hogy a rétegek a Muntén merede
ken állanak; de azok ismételten egészen függélyesen, sőt áthajoltan is észlel
hetők. Hogy ily viszonyok közt a gyűrődések gyakoriak, és a kicsinyben való
ránczosodás is igen közönséges jelenség, az természetes.
A Tilva Caputinului-tól D.-re, az úton, mely hajdanában Ivrassó és
Szörény megyék közt a határt jelezte, — a Cracu rosutól E.-ra fekvő kúp
meredek lejtőjén, t. i. az 1206 -nyi magas pont felé, melynek Ny.-i lejtőjén
a Berzava-patak ered, holott a Iv.-i lejtőn kezdődő árok a vizet a Cosava
mare-ba, ez utóbbi pedig a Nerába vezeti, — a gránáttartalmú, szürke, csil
lámdús gneiszban ismét gránitszerű kiképződésü részek mutatkoznak. Ezek
meglehetős nagy muscovit-táblácskák-, s nagyobi) egyénekben quarz- és
földpátból állanak, és nagyobb fészkekben, valamint vékony szalagocskákban
is lépnek fel. Efféle kiválások — mint még látni fogjuk — a hegységben
gyakrabban fordulnak elő. Az 1206 mj -rel jelölt pontnál megint gránitszerü
gneisz, mint a Tilva Caputinului-on, következik.
Az imént említett hajdani megyei határúton pedig, a hol az t. i. Ny.-ra
fordúlva, a hegynyergen, azaz a Poniasca (Og.-mare) és Berzava közti víz
választón elvezet, ismét a fekete csillámot és gránátokat tartalmazó Muntegneiszt találjuk a «Caputmului-gneiszszal» váltakozva, és ez így tart egészen
a Poniasca-völgybe levezető ösvényig, a meddig t. i. e kőzeteket eddig nyo
moztam.
A mondottakból kiderül tehát, hogy a Puskás (Puscasiu maré) gránitja
nem ér E. felé a T. Caputmului («Kapusin») -ig, mint azt az irodalomban
feljegyezve találjuk.*
A II. kristályos pala-cso])ort kőzeteire concordánsan települve, a III.
vagy felső csoport lép fel. E fedőcsoport kőzetei — mint azt márBöcKH ki
emelte — nagyjában véve inkább félig kristályos jellegűek. A legfekvőbb
részekben agyagcsillámpalával (pliylittel) és csillámpalával társuló zöldes,
amphibolitos palák, valamint grafitos, palás quarzitok lépnek fel. Tovább a
fedőben túlnyomóan csillámpala és gneisz mutatkozik, mely kőzetekre
(a «Duma» csúcsán) ismét phyllitek kezdenek rátelepülni.
Az amphibolitos palák többször csillámot is vesznek fel, valamint vi
szont a csillámpalában néha kevés amphibolt is lehet észlelni. A csillámpa* F. R. v. H a u e r . Jahrb. cl. k. k. geol. R. A. 1873. Geolog. Übersichtskarte cl.
öst.-ung. Monarchie, Blatt VIII. Siebenbürgen, p. 86: «Der Granitzug beginnt im
Norden am Kapusin östlich von Gerlistye.»
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Iában a csillám rendesen összefolyt részekben mutatkozik, holott a II. csoport
beli csillámpalában inkább egyénesítve tűnik elő. A phyllit és amphibolitos
palák kékes meszet és fehér mészpátot is vékony szalagocskákban tartal
maznak; p yrit alH . csoport kőzeteiben általában rendesen fordul elő, s az
ezekre nézve — úgy látszik — egyenesen jellemző, meid a II. csoporton belől
ezen ásványra—-eddig legalább — még sehol sem akadtam rá. Turm alin ellen
ben mind e két csoportbeli kőzetekben van jelen, úgyszintén a gránát is,
csakhogy ez a III. csoportbeli kőzetekben rendesen jobban el van mállva.
A «Petrile arse» és «Cuhne lui Narote» közt a fehér, félig kristályos jellegű
csillámpala még meglehetős ép gránátokat tartalmaz, melyeknek külső kerge
részben azonban már chlorittá változott.
E csoport kőzetei különben egyáltalában már nagyobb mérvben szok
tak mállásnak indulni.
Több helyt az amphibolitpalának chloritpalába való részenkénti átala
kulása vehető észre; a Ein Pattasului medrében pedig egészen vékonypa
lás, már jobban kryptokristályos kőzet fordul elő, melynek vékony csiszolatát dr. S chafarzik F . úr szives volt a mikroskop alatt megvizsgálni, és mely
járulékos
-kristályokat tartalmazó a ki inolithpdléxmk bizonyult be.
A csillámpala quarzdúsabb is lesz; a quarz néha vastagabb lencséket
vagy fekveteket képez benne.
A pyrit gyakran többé-kevésbbé már meg van támadva, és a Pattaspatak mentében főleg a kékes, vagy grafit által feketére festett agyagcsillámpala az, a melyben a pyrit, helyenként már egészen Union it- tá átváltoztatva
előfordul. A limonit vékony hártyákban vonja be a palák hasadék-lapjait.
A vastartalom különösen az alsó határ, azaz a második csoport felé növeke
dik. A paláknak mállott pyrittől eredő rozsdásbarna, sárga és helyenként éles
vörös színezése a Pattas-patak bal völgylejtőjében, t. i. a Fatia Radulini (az
új térképen 629 mj -rel jelölt kúp) DDNy.-i lejtőjén, még kutatásra is
csábított.
A völgyben fölfelé menve, az említett kúp DNy.-i lejtőjén tényleg limo
nit ra is akadunk, mely itt 13— 16 vastagon mutatkozik a kékes, kissé grafitos agyagcsillámpala közé betelepülve. Ez azonban csak helyi érczgazdagításnak látszik, mely nagyobb figyelemre alig méltó ugyan, de a melyet valami
vel észszerűbben feltárni, műit az a pattasi polgárok részéről oly primitiv
módon történt, mégis érdemes volna.
A III. csoport e fekű-palacomplexusában, a Pattas-patak völgyét ENy.-ra
fölfelé követve, csillámpalával váltakozó muscovitgneiszt is találunk. A gneisz
általában azonban — mint már emlitém — a fedőrétegekben kezd nagyobb
szerepet játszani. Itt rendesen kevés földpátot tartalmazó csillámpalával lép
fel. A gneisz vagy csillámdús, szürke (gneisz, mely fekete és fehér csillámot
tartalmaz, vagy phyllit gneisz, vagy ismét chlor itgneisz, némely ponton gránáttartalmu amphibolgneisz, a Bradutiu NyDNy.-i lejtőjén, az Ogasiu térié
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felé, granititgneisz, vagy pedig végre gyakori közfekvetekben muscovitgneisz.
A csillámpala, mely helyenként mint gránáttartalmú muscovitpala jelenik
meg, sokszor túlságosan gazdag csillámban és akkor egyúttal erősen mállás
nak szokott indulni; túlnyomóan inkább félig kristályos jellegű.
E kőzetek néha különben annyira hasonlítanak a II. csoport hason nemű kőzeteihez, hogy a megfigyelő, ha nem tudná, miként meglehetősen
messze az aruphibolitos palák és phyllitek fedőjében áll, azt hihetné, misze
rint a II. csoport paláival van dolga.
Pegmatitos szerkezetű fészkek a ü l. csoport csillámpalájában és gneiszszában gyakrabban találhatók. Az ellen tétes aplitos kiképződési mód is ész'él
hető. Gr an Iliit vékony szalagokban némely ponton szintén látható. Pegma
titos szerkezetű fészek- és lencsealakú kiválások különös szépen a D. Znameni
(Pattastól ENy.-ra) déli és DK.-i lejtőjén húzódó utón mutatkoznak a csillám
pala- s csillámgneiszban. Ezek a nagy fö l (Ipátok és még nagyobb csillámlapok mellett gránátot és sok turm alint tartalmaznak.
A «Vérei pravo» (Prilipecztől EENy.-ra) déli végének Ny.-i lejtőjén
húzódó úton végre talkpala és steatit lép mint alárendelt betelepülés a csil
lámpala- s csillámgneiszban fel.
A «Ciuhurediu»-patak folyásának azon részétől kezdve, mely a «Tilva Kului» és «Babinetiu» közt fekszik, Ny. s DNy.-ra, t. i. a Minis-völgyig, ismét az
amphibolitos palák és phyllitek lépnek fel túlnyomóan, de egészen más csa
pásiránynyal, mint az előbbiben vázolt palák. Mig ez utóbbiak t. i. a hegy
ség ezen részében általában uralkodó ENy.—DK.-i csapásirányt mutatják,
addig a Babinetiu-Minis közt fellépők egészen túlnyomóan a NyDNy—KEK.-i
csapásirányt tartják, tehát a keletiebben fekvő palák főzömére körülbelül
függélyesen állanak.
E jelenség egy törési vonalban leli magyarázatát, mely D.-en a Délu
Lolchin kezdődve, a Ciuhurediu patak jobb lejtőjében, a 371 ml mag. pont
nál feltárt rétegekig, innen E-ra pedig a jobb lejtőben a Ciuhurediu-patak
— Vale Putna közti, mediterrán rétegek képezte alacsony vízválasztóig
folyatódik. Innét aztán Ny.-ra fordulva, e törési vonal a Babinetiu 500
*y-rel jelölt pont E.-i lejtőjén húzódó árokba csap át, honnan — amennyire
a területet eddig ismerem — a V. Putnáig követhettem, melynek 340 mj mag.
pontjánál megy keresztül.
E törési vonal DNy.-i folytatását már pár évvel ezelőtt B őckh J. tisz
telt barátom a Minis-völgy jobb lejtőjében constatálhatta.
E zen a I I I . palacsoport keleti tömegétől I). felé kifordított rész, mely
nek kőzetrétegei egészen Bozovicsig meredeken, helyenként függélyesen, sőt
áthajoltan is láthatók, különösen a Babinetiu-on, E . s D . felöl a csapás
irányra függélyesen hatott oldalnyomásnak volt kitéve, melynek következté
ben az ismétlődő synklin és antiklin ránezosodás jött létre, melyet e hegyen

a V. Putnáig észleltem.
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A határt a II. és III. palacsoport közt E.-ra eddig a Piétra- Motovei-n
fekvő Poi-Prelucá-ig követtem.
Körülbelől idáig kristályos paláink az egészben túlnyomó DNy.-i dőlés
mellett ENy.-i csapásirányt mutatnak. Tovább E.-ra a II. csoport palái inkább
DDNy.-i dőlést észlelteinek az Izv. poiana maré — Tilva Nerganitia mare-ig.
A Poi. Strunga di Piétra-Nera-vonalban (hol az Izv. poi. mare a Nerával egye
sül) déli s túlnyomóan DDK.-i dőlésirányt vesznek fel, tehát az ENy-i csa
pásirányból a NyENy—KDK.-in átmennek a NyDNy—KEK.-ibe, mig köze
lebb a Munte-hoz, a Cracu rosu—Poiana maré—Poi. Preluca (T. Nerganitia
maré)-vonaltól kezdve már a DNy—Ek.-i csapásirány az uralkodó. Ez a
Munté-n is tart a Piétra-Goznáig, mely utóbbin, valamint a Piétra Semenik-en ismét az ENy—DK.-i csapásirány mutatkozik.
A M unte felé tehát Icissankénti félkö r alakú fordulatot tesznek a palák,

holott magán a Munté-n, t. i. a Piétra Gozna felé, valamint a Tilva N er
ganitia maré- n azok — hasonlókép mint Délen — egymásra függélyes csa
pásirányokkal hirtelen találkoznak.
E z utóbbi tünemény oka szintén létező törési vonalban keresendő,

melynek menetét — mint remélem — munkám további folytatásában majd
sikerülend megállapítanom.
Az Almás-völgytől E.-ra, a Munte Semenik felé haladva, a II. csoport
kristályos paláit a «Sau mike»-ig átlag 43.5°, innét a Tilva Nerganitia miká-ig
átlag 58°, ez utóbbi és a «Tilva eapi» által jelzett vonaltól ENy.-ra, t. i. a
Munté-ig átlag 63.5°, magán a Munté-n pedig átlag 67° alatt látjuk dőlni,
mi mellett megjegyzendő, hogy a Muntén a 80—85°-nyi dőlés is több pon
ton észlelhető.
Ebből kiderül tehát, hogy a szóban forgó pa lá in k E . felé mindinkább
meredekebben egyenesednek föl, mely fölegyenesedés a M untén éri el a m a x i
mumot.

A III. csoport palái — eltekintve természetesen azoknak imént
érintett zavarodott részétől — E.-ra a Helisagliu-patak, illetőleg a
Piétra Motovei-ig átlag 39.6°-nyi dőlést mutatnak, egészben tehát valamivel
laposabban dőlnek, m int a I I . csoport pa lá in a k megfelelő része, mely alat
tuk települve, őkét egyenesen kiséri.
Pattastól ENy.-ra, a Délu Znameni EEK.-i lejtőjén, trachyt kezd a III.
palacsoport kőzetein belől fellépni.
E trachyt összefüggő vonulatban húzódik aztán a «Ludovitia»-gerincz
K.-i lejtőjén ENy.-i irányban a hegységben fel; az Og. Pattasu mik és ennek
mellékárkainak egyikében felér a Pattas-patak és Og. térié közti vízválasztóra
(Bradutiu 81b mag. ponttól EK.-re), honnan az Og. térié kezdődő K.-i mel
lék-árkába levonulva, ez utóbbiban rövid ideig még nyomozható, mire csak
hamar eltűnik.
A trachyt a III. kristályos palacsoport kőzetein tör át, a nélkül hogy
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azoknak csapási és dőlési irányában, vagy a kőzetminőségben a legkisebb
változást okozott volna.
A Ludovitia és Lazu közt, a Pattas-patak jobb lejtőjéről áthúzódnak a
tracliytok a bal lejtőre is, hol azonban a Lazu déli lejtőjén csakhamar vég
ződnek.
Sokszor igen repedezettek, gyakran vékonylemezes és héjas elválást
mutatnak; a 800 mJ -rel jelölt kúp I)K.-i lejtőjén (Lazutól Ny.-ra) e lemezes
elválás helyenként, DNy.-i dőlést észleltet, mint a kristályos palák, melyeknek
az összefüggésben meglazult rétegei közé, dőlési irányuknak megfelelően, a
trachyt-anyag betolódott.
E trachyt a tavalij elentésemben vázolttal szemben valami lényeges
különbséget nem mutat. Szerkezete egészben véve valamivel kevésbbé világos
porphyros, mint azt a Nera mentében kitörő tracliyton látjuk, és több esetben
jobban mállott, mint az utóbbi, de a typusa ugyanaz.
A szürke vág}’ itt gyakran kékes alapanyagban a fö ld p á t (plagioklas)
az uralkodó elegyrész; gyakran már meg van támadva. Utána — főleg a
szürke kőzetben — az amphibol játszsza a főszerepet; a kékes kőzetben ez
inkább szorul háttérbe és többé-kevésbbé már mállásnak kezd indulni. Az
amphibol után kiemelendőa biot it. Ez többször kis fészkekben kiválva mutat
kozik, rendesen pedig liexagonos lemezek- és pikkelyekben van jelen; szintén
sokszor már kezd mállni. A magnetit nem oly ritka e kőzetben, mint a tavalvázoltban; néha szép oktaéderekben látható. A quarz, mely gyérebb, itt-ott
nagyobb szemeket képez.
/
E szerint e kőzet dr. S z t e r é n y i H ugó által a déli (O-Sopot-DolnjaLjubkova közti) trachytokra nézve* felállított typusok 2-ához, azaz a biotitamphibol-plagioklas quarz trachyt- typushoz sorolandó.
A Yale Putnát E.-ról s D.-ről szegélyező lejtőkön, ú. m. a Vérei pravo
déli lejtőjén, a Piétra alba 574"*' magas pontjától EEK.-re nyelvalakuan
előretolt elődombon, a Babinetiu 500 mj magas csúcsától E.-ra fekvő s az
előbbeniben említett alacsony vízválasztót képező hosszú dombon, valamint
az 500 mj -nyi ponttól K.-re s DK.-re, itt elszigetelt foltban, mediterrán lera
kodások lépnek föl.
Ezek complexusa — hasonlókép mint a Délen, az Almás felé az alap
hegységet kisérő mediterrán réteg-complexus — kavics-, homok- s agyagból
áll, melyben alárendeltebb betelepülésekben réteges, fehér trachyttufa, részben
compact padokban, valamint homokkővé és conglomeráttá tömörült (össze
ragasztott) részek ismételten észlelhetők. A kavics túlnyomóan quarzból
áll, melynek görélyei a diónagyságot túl nem szokták haladni.
E mediterrán rétegek egészben véve legfelül szárazföldi csigák (apró és
nagyobb H elix, Clausilia ) héjait tartalmazzák, mélyebben (több ponton)
* M. kir. földtani intézet évkönyve VI. kötet, 182. 1.
F öldtani Közlöny. XIV. köt. 1884.
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növénymaradványokat, többek közt egy Sequoia- faj tobozát, ezek alatt is
mét Helix-héjokíit (rendesen azoknak csak töredékeit, de egy jobban meg
tartott, H . robusta Enuss-ra emlékeztető héjat is), legmélyebben pedig (kékes
agyagban) néha óriási nagy, vastaghéjú, Unió Wetzleri jellegű, de evvel nem
azonos t/mó-kat lignitrészekkel együtt észlelteinek. Efféle Uniókat B öckh*
— mint tudva van — már több évvel ezelőtt hozott az Almás-völgy mediter
rán rétegeiből.
A növénymaradványok különösen a Babinetiu 500
-nyi csúcsától
K.-re körülbelől 2.5 mJ. vastagon feltárt tufában és a közvetlenül ez utóbbi
alatt települő zöldesszürke, kemény agyagban igen szépen vannak megtartva.
A tufában apró, gyöngéd, az agyagban nagyobb levelek találtatnak.
A mediterrán korszak ezen üledékei nem rakódtak itt elzárt medenezében le, hanem igen valószín ü, hogy a déliehb hasonnemü lerakodásokkal, t.
i. az Almás-völgyéivel eredetileg összefüggésben voltak, mely összefüggés ké
sőbbi elmosatás következtében meg lett szakítva. Erre utal először az a körül

mény, hogy azok a Yale Futna és Ciuhurediu-patak közti vízválasztón át
nyúlva, a lejtőn lefelé csaknem a Ciuhurediu-völgyig nyomozhatok, másod
szor pedig az, hogy a Babinetiu EK.-i részében egészen az 500 f -nél
magacabb kúpig íelliuzódnak, melynek déli lejtőjén (az 503 'm! mag. pont
felé) a nyomuk elvész.
A nagy hömpölyökből álló diluviális kavicsot, mely alárendelten agyag
gal is mutatkozik, azon a gerinczen találtam, mely az Og. Caraboia és Og.
Yetrina közt egyrészt, az előbbi és a Ciuhurediu-patak közt másrészt a víz
választót képezi. Itt — mint rendesen — rajta ül a kristályos palán, és a
már mélyebben, az Og. Yetrina felé fekvő határán a 654 7nj -nyi magasságot
látjuk a térképen bejegyezve. Apró részekben e kavicsot a Vérei pravo déli
nyúlványán is — szintén jelenteken}' magasságban — észleltem.
A teknőalakú képződés, mely az alpesi régióban általában oly gyakori,
a Munte Semeniken sem hiányzik. Egy ilyen teknőalakú, a kiálló kúpok által
köröskörül szegélyzett, kerek mélyedést találunk a Piétra Gozna és az 1421
mj -rel jelölt kúp között, és egy második, oválist ettől D.-re, a «Nagy sas
fürdő »-tői DK.-re, melyet a román nép a körülvevő kúpokkal együtt találóan
«Batundá»-nak nevez. Ezen terület-mélyedésekben a kristálytiszta vizet dúsan
szolgáltató források egész sora bugyog fel.
A víz, melyet több ízben megmértem, + 4° B. hőfokot mutatott. Mel
lékesen legyen itt fölemlítve, hogy a «Nagy sasfürdő» e hőfokú vizében a sa
sokon kívül bizonyos napokon a Munté-ra zarándokló nép is szokott korán
reggel megfürödni, mely reggeli fürdőnek igen jó hatást tulajdonítanak. Az
első teknőalakú mélyedés vizét a Nerganitia-pataknak, indirecte tehát a Nerának szolgáltatja, a másodikból egyenesen a Nera ered.
* «Földtani Közlöny» VII. évf. 1877. 383. 1.
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E mélyedések talaja zsombéJcos, a zsombéknövényzet helyenként — mint
pl. a Piétra Gozna közelében, ettől D.-re — még a vízválasztón át a túlsó
lejtőn kezdődő árokig is terjed.
Végül legyen szabad, a szab. osztrák-magyar államvasút-társaság tekin
tetes főgondnokságának Besiczán, valamint Demel Hugó, társasági erdész
urnák Ferenczfalván e helyen is hálás köszönetemet kifejeznem azon előzé
keny készségért, melvlyel a Munté-n fekvő erdővédház átengedése, illetőleg
annak helyreállíttatása által czéljaim elérésében támogatni szíveskedtek.
6.
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Ez évben, északról közvetlenül csatlakozva a megelőző évben
(Versecz vidékén) felvett területhez, a részletes földtani felvételt Alibunár,
Hajdusicza, Moravicza, Móriczföld, Königsgnad, Nagy-Zsám, Kákova vidé
kén folytattam — a m. kir. földtani intézet tekintetes igazgatóságának, a
nagyméltóságú földm. ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium
1883 évi május hó 2-án 19278. sz. rendeletével jóváhagyott felvételi terve
zetéhez ragaszkodva — olyképen, hogy mindenekelőtt a K. 14. jelű lap
területét igyekeztem bejárni; mi is sikerülvén, ezen lap ez időszerint kész
s kiadható. Ezenkívül az északról csatlakozó vidék egy részét is földolgoz
tam, hogy így északon egy természetes határt — a Berzava folyót — nyer
jek. Felvételi területem nyugati és keleti határát a K. 14. lap k. és ny. széle
képezi, míg délen az előző évben felvett terület északi határa. Nagysága
körülbelül 29 □ mértf.
Az e határok között lévő területnek, mely a nagy magyar neogén
medencze egy részét képezi, földtani viszonyai igen egyszerűek. A medenczében leülepedett rétegek csekély hajlással az Alföld felé dőlnek s kibú
vásaik széles övben a parttal párhuzamosan konstatálhatok. Magát a
partot csak egy kis területen, Nagy-Szurduk és Forotik közt, hol ezt egy
trachyt-tömzs képezi, értem el, a többi részt a medencze rétegei foglalják
el. Ezen rétegek legöregebbike, a pontusi homok-szintáj, területem keleti
határa mentében, széles övben jelenkezik és dombokat alkot. Ettől nyu
gatra a diluviális sárga agyag következik, mely lankásan a síkság felé
ereszkedő lejtfokokat képez; még tovább nyugatra pedig az alibunári és
az illáncsai mocsarak ma már kiszárított sík fenekével volt dolgom.
Felvételi területem alkotásában a következő képződmények vesznek
részt:
1. A Trachyt, felvételi területem képződményeinek legöregebbike,
10*

