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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.
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H aLAVÁTS G Y U LÁ -tÓ l.

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 meden- 
czében 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,
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mint már fentebb említém, Nagy-Szurduk és Forotik közt a neogén tenger 
partját képezi. Az itt jelenkező trachyt világos szürke színű, középszemcsés, 
granitos szövegű. Makroszkóposán kivehető elegyrészei: 1. a plagioklas, 
ez uralkodó szerepet játszik, oszlopos, gyakran ikerrovátkos jegeczekben 
és szemekben van jelen, színe fehér; 2. biotit, melynek apróbb lemezkéi, 
valamint 3. az amphibol oszlopocskái elszórtan és alárendelten vesznek 
részt a kőzet alkotásában, melyekhez 4. kvarcz is járul.

Kőzetünk tehát plagioklas-biotit-amphibol-kvarcztrachyt.
2. Neogén. Idei felvételi területemen a neogén érának csak is legfia

talabb tagját, a pontiisi emeletet, s ennek is felsőbb — homok-színtáj át 
konstatálhattam csak.

A pontusi emelet területem keleti határa hosszában Kákova, Marko- 
vecz, Kudricz , Laczunás, Klopodia, Forotik, Ferendia, Nagy-Szurduk, 
Königsgnad és Füzes helységek közt jelenkezik egy összefüggő széles 
vonulatot képezvén.

Az itt jelenkező homok-szintáj felső részét Kudricznál fehér színű 
finom csillámos kvarezhomok alkotja, melyben sárgás szalagok is előfor
dulnak; míg Laczunásnál, a helység északi végénél torkolló szakadékban 
egy durva, kvarcz- és földpát- szemekből álló homok lát napvilágot, mely
ben mészkőtőszerű s több gömb összenövéséből létrejött, szeszélyes alakú 
konkrécziók vannak. Ez alatt, de közben is, finomabb, vasas, sárga homok 
észlelhető, mely lapos, vaskötőszerű konkrécziokat tartalmaz.

Hasonló durva, kvarcz- és földpát-szemekből álló homok Ferendiánál 
is előfordul, itt azonban a konkrécziók hiányoznak benne.

Füzesnél, Ivönigsgnadnál ismét finomabb, fehér kvarezhomok jelen
kezik, mely néha sárgás színű közfekveteket is tartalmaz. Ez alatt Königs- 
gnadtól délkeletre, az u. n. Wolfsthal elején egy kékes színű, már agyagos 
homokréteg következik, mely szerves maradványokat nagyobb mennyiség
ben és jó megtartásban tartalmaz. Felvételi területem csak ezen egy pon
ton akadtam kövületekre, de ezen egy lelőhely teljesen kárpótol a többi 
részek meddőségéért, mert e lelőhely bátran helyet foglalhat Eadmanest, 
Langenfeld, Árpád, Bükkösei, Kurd, Kúp mellett. Az itt eltemetett fauna 
főleg azon foknál fogva tűnik ki, hogy alakjai több, eddig ismert lelő
helyek alakjaiból vannak összekombinálva, és sok tekintetben rokon az 
arpácli, bükkösdi (Baranya m.) és kurdi (Tolnám.) faunával, bár benne a 
radmanesti fauna is képviselőkre talál. Sok tekintetben csak, mert itt nem 
találkoztam valamennyi valódi alakjával e faunáknak, de helyettök van 
olyan, mely az ott talált egyes alakok képviselői. így pl. Kurd és Bükkösei 
dísze a Cardium cristagalli, B oth, nem élt vizünkben, de képviseli őt egy 
új faj, mely igen közel áll hozzá; Árpád Cardium Majeri, M. H örn-je és 
Langenfeld Cardium W inkl éri, HAL.-je egy közép alak által van kép
viselve.
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Maga a lelőhely a Wolfsthal elején van, hol három ponton a víz 
szépen feltárta e homokot, melyből a következő faunát gyűjtöttem: 

Cardium nov. sp. (a C. cristagalli, Roth, rokona).
« Schmidti, M. H orn.
« secans, F uchs;
« apcrtum, Münst.
« nov. sp. (a kustélyi alak.)
<« Májén, M. H orn.
« Winkleri, H al.
« Aiprosopa, B rus.

Congcria cfr. Schröckingeri, F uchs.
« triangularis, P artsch.
« rhomboidea, M. H orn.

P isidium  priscum, E ichw.
Valencienncsia annulata, Rouss.
Melanopsis sp.
Az ezen faunát tartalmazó réteg alatt, a Tikos erdő területén egy 

finom, agyagos, csillamos szürkés homok, majd Nagy-Szurduknál ismét 
fehér és sárga rétegekben egymással váltakozó finom laza kvarczhomokot 
észleltem. Itt a homok közvetlenül az egykori partot alkotó trachytra 
települt, a Csernovecz patak azonban nem a laza homokba, hanem a szi
lárd trachytba vájta keskeny ágyát.

3. Bazalt. A pontusi korú vulkanikus kitörések nyomával is találkoz
tam idei felvételi területemen. Nagy-Semlak és Gattaja között, ép e két 
helység határán van a «Sümeg« nevű bazaltkúp, mely eddig hibásan az 
irodalomban " buttyini-nek neveztetett.

A Sümeg egy, a diluvialis lejtfokból kiemelkedő, 60 m/ viszonylagos 
magasságú lapos kúpocska, melyet a kultúra (szőllő) annyira elfed a vizs
gáló elől, hogy helytálló kőzetre nem akadhatni, hanem kénytelenek va
gyunk azon, a szőllőmivelés közben kivetett darabokkal megelégedni, 
melyből aztán konstatálhatjuk, hogy itt nem tömött, sziklanemű bazalttal 
van dolgunk, hanem csak hólyagos bazalt-salakkal, mely közelebbi kőzet
tani vizsgálatra alkalmatlan.* **

4. Diluvium. Az előző évek felvételi területeim diluvium korú képződ
ményeit három osztályba soroztam, ú. m. 1. sárga agyag; 2.1ösz és 3. homok,

* H auer F. Geologische Uebersichtskarte der österr.-ungar. Monarchie, Blatt 
VIII. (Jahrbuch d. k. k. Geol. R. Anst. Bd. XXIII. p. 99.)

** Fent a kúpocska tetején egy kerek lyuk nyílása van , mely lyuk behatói a 
dombba, s melyet a környékbeliek hibásan a tűzhányó kráterjének tartanak. Hogy 
nem kráter e lyuk, azt minden kétséget kizárólag az által lehet bebizonyítani, hogy 
oldalai falazva vannak ; tehát nem természetes, hanem mesterséges lyuk.



melyeket északfele való folytatásukban az idei felvételi területemen is 
konstatáltam.

A  sárga agyag idei felvételi területem keleti felében a pontusi homok 
fedőjében, lejtfokot képezve jő elő. Kakova és Forotik közötti dombháton, 
Markavecztől keletre a Kulme mare, Gyalu Sans, valamint északra a Gru
nin mare dombok tetején pedig a 200 m. tengerszin feletti magasságban 
három elszigetelt darabjával találkoztam, melyeknek települési viszonyait 
a mellékelt szelvény tünteti fel.

Maga a főzöm Nagy-Sredistyétől északra van egy összefüggő széles 
övben Kis-Zsám, Laczunás, Nagy-Zsám, Klopodia, Ferendia, Füzes, 
Móriczföld táján egész a Berzava folyóig, mely innét, a Berzava balpartján 
Gattaja, Nagy- és Kis-Semlak, Berekucza, Szt.-György, Butyin, Perkoszova, 
Denta, Dézsánfalva, Sztámora, Moravicza között egy széles, lankásan a 
síkság felé ereszkedő lejtfok gyanánt jelenkezik, s ebből emelkedik ki a 
«Sümeg» bazalt-kup.

Itt is ama sárga, néha barnás és kissé homokos, babérczet és márga- 
konkrécziókat tartalmazó agyagot észleltem, melyet az előző évi fölvételi 
jelentésemben* Versecz környékéről ismertetek meg.

A lösz és homok fölvételi területem délnyugati részében van meg s 
folytatását képezi az előző években Károlyfalva és Dolova közötti vidékről 
fölhozott elterjedésnek. Ugyancsak ott arról is teszek említést, hogy a 
Temesmegye déli részében levő diluvialis homokot, illetőleg az ebből kép
ződő futóhomot úgy északról, mint délről a lösz határolja. E képződmé
nyek azon csekély elterjedési területen, melyre az idén vizsgálataim kiter
jedtek, a lösznek csak északi vonulatával volt dolgom, s azt egész Alibu- 
nárig követhettem. Itt e vonulat megszakad, s Alibunár, Petrovoszelo és 
Szeleus között csak a homok folytatódik, de azontúl Szeleus és Illancsa 
közt ismét megjelenik a lösz, melynek nyugati folytatását kikutatni a jövő 
föladata.

5. A lluvium . Fölvételi területem nyugati részét azon terjedelmes 
alluviális síkságok foglalják el, melyeket általában az «Alibunári- és Illán- 
csai mocsár» neve alatt ismerünk.

E mocsarak ma már nagyrészt ki vannak szárítva s területükön több 
helység létezik. Egy hollandus szövetkezet a még megmaradt s sekély 
vízzel borított réteket is ki akarja szárítani és a víz lecsapolása tekintetéből 
számos csatornát ásatott, melyekben az altalaj szépen föltáratott s így 
azon kellemes helyzetben vagyok, hogy azt itt is számos helyen láthattam.

A csak 10—20 c/m vastag humusz alatt tulnyomólag egy sárga, 
homokos, löszszerű agyag van, mely sósavval erősen pezseg. Ilyen agyagot
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Földtani Közlöny XIII. kötet 155. lap.
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észleltem a helységek téglavetőiben s a legtöbb lecsapoló csatornában ott, 
bol ezek a laposabb részeken mennek keresztül.

Míg a magasabb, külöuben csak csekély magasságra kiemelkedő 
domborulatok, különösen az «Alibunári mocsár» keleti részében, fehér 
kvarczhomokból állanak. Ily homokban a hollandus telep közelében ásott 
árokban Paludina vivipara, L mk. jő elő.

Magába az «Alibunári mocsárba» csak egy kisebb patak — a Mora- 
vicza — szakad, mely és mellékerei a pontusi homokból erednek s a 
diluvialis sárga agyagba vájták további medröket, és Germán táján terje
delmes ártéren át vezetik le a dombos vidéken összegyűlt vizet. E patak 
üledéke szintén igen homokos, sőt Vatina mellett, már az «Alibunári mo
csár» területén vastagabb és durvább homoklerakodást észleltem.

Ezen, a felszínen tett észleteket szépen kiegészíti egy artézi kút 
profilja, mely a rétegek egymásutánjával s az alsóbb rétegekkel is meg
ismertet. Zichyfalván ugyanis a gőzmalom telepén, a kazánnak tiszta víz
zel való ellátása czéljával, Seidl Gyula verseczi derék iparosunk, ki magá
ban Versecz városában több fúrlyukat sikerrel mélyesztett, 1883. évi őszén 
egy artézi kutat fúrt, melynek szelvényét s a fúrópróbák egy részét készsége
sen rendelkezésemre bocsájtotta, miért is fogadja e helyen is köszönetemet.

A fúró itt a következő rétegeken hatolt á t :
2*84 m] vastag sárga, apró csillámlemezekkel vegyes, sósavval pezsgő 

homokos (lösz-szerű) agyag ugyanaz, melyet a felszínen 
észleltem;

1*26 « « sárga, igen sok csillámlemezkével vegyes finom kvarcz-
bomok;

1‘27 « « sárga, részenként rozsdabarna, csillámos finom agyagos
homok; — e két réteget hajlandó lennék a Vatina mel
lékéről említett homoklerakodás folytatásának venni;

0*95 « « kékes, részenként rozsdabarna csillámos agyag ;
4*74 « « hamvaskek, sósavval pezsgő agyag;

11*21 « « sárga agyag (a próba hiányzik);
18*01 « « sárga agyag márga-konkrécziókkal (a próba hiányzik,

mindennek daczára kétség nem foroghat fenn, hogy e két 
réteg a babérczes, márga-konkrécziós sárga agyagunk);

4*74 « « hamusziuű, sósavval pezsgő agyag;
063 « « sötétbarna színű, növényi részekkel és csigakéjtöredékek-

kel vegyes, sósavval pezsgő agyag;
4*43 « « zöldes színű agyagmárga;
6‘00 « « sárgás, részenként kékes agyagmárga ;
1*90 « « kékes, homokos, csillámos agyagmárga ;

x « « kék homok (próba hiányzik).
57*98 méter.
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E rétegsorozatban
a felső 5, összesen 11*06 m. vastag réteg a jelenkor képződménye;
a következő 4, összesen 34-59 m. vastag réteg a diluvium ;
míg az alatta lévő 3, összesen 12-33 m. vastag réteget már a poutusi 

emelet képviselőjének tekintem, bár ép ez utóbbiak petrografiailag külön
böznek a pontusi emelet felső rétegeinek a kibúvásnál jelenkező rétegeitől. 
Igen sajnálom, hogy ezen nézetem mellett, az egyéni meggyőződésen 
kívül más bizonyítást (pl. kövületeket) nem hozhatok föl, de ezen, a kőze
tek külső kinézésére alapított egyéni meggyőződés oly erős bennem, hogy 
hiszem, miszerint azt szerencsésebb körülmények csak megerősíthetik.

A 24 óránként kiömlő víz mennyisége 36,000 hektoliter, hőmérséke 
13 °E., s csőben 9 m.-nyire emelkedik a felszín felé.

Az «Alibunári mocsár »-at egykor csak sekély viz borította, s a leg
mélyebb helyeken sem volt 2 ^  (4—5 láb) mély. Míg víz volt benne, 
nádas volt, mely azonban nem képezett lápot, hanem a nád a fenékben 
vert gyökeret, s általában a tőzegképződésre alkalmatlan terület volt. 
P okorny,* ki behatóbban foglalkozott a magyar tőzegekkel, területünkről 
csak Paulis és Ylajkovácz közötti részt említi, mint olyat, hol állítólag 
tőzeg fordul elő. Nekem ezen előfordulást nem sikerült konstatálni.

A Berzava folyó ártereként tekinthető «Illáncsai mocsár »-ban azon
ban megvoltak a tőzeg képződésének föltételei s tényleg Sándorfalva 
(Sandorf) határában még e század elején is nyertek tőzeget, a mely tőzeg
előfordulás azonban ma már csak a történelmi múlté. — Már P okorny 
azt írja róla (1. c. 120. 1.): «Es ist grösstentheils ausgebeutet und zum 
Theil durch Erdbrände und Umackerung zerstört.» — Ezen, az irodalom
ban többször szereplő tőzegnek előfordulását nagyon szerettem volna kon
statálni, és több helyütt úgy Sándorfalva, mint Ürményháza határában 
ott, hol állítólag volt, gödröket ásattam, azonban sehol sem találtam 
tőzeget. Hanem igenis egy elrothadt növényi részekkel erősen kevert, 
fekete szinü zsíros agyagot.

E tőzegelőfordulás konstatálhatása felé irányuló törekvésemben 
tisztelendő K ernuch  Ad o lf  ev. lelkész úr Sándorfalván lényegesen támo
gatni szíveskedett, miért is fogadja e helyen is köszönetemet.

* P okorny A. Untersuchungen über die Torfmoore Ungarns (Sitzb. d. k. Akad. 
d. Wiss. Bd. XLIII. Abtk. I. p. 57.)


