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7. M E H Á D IA  ÉS A  H E R K U L E S  FÜ R D Ő  K Ö R N Y É K E  KRASSÓ-
SZ Ö R É N Y M E G Y É B E N .

Dr. Schafarzik FERENCZ-tŐl.

Minthogy a múlt évben a nagyméltóságú földmívelés-, ipar és kereske
delemügyi m. kir. minisztérium által a fölvételi munkán kivül más termé
szetű megbízatásban is részesültem, a mely a nyári időszak legnagyobb 
részét igénybe vette, a m. kir. Földtani Intézet igazgatósága által nekem 
geológiai részletes felvételre kijelölt területen, Mehádia-Orsova vidékén, csak 
nehány hetet tölthettem és így csak kis részét térképezhettem, minélfogva 
jelentésemet is egész röviden a következőkben foglalhatom össze.

Felvettem ugyanis a Z. 26. Col. XXVII. ÉNy és DNy 1:25,000 méretű 
táborkari lapokon azon ékalakú, dél felé csúcsban végződő részét a mehádiai 
hegységnek, mely a Béla reka, és a Cserna folyót Pecseneska falu közelében 
történő egyesülésük előtt választja el. Míg tehát K és Ny felé nevezett két 
folyó, addig E felé a Béla rekának egyik mellékvölgye, a Valea Bolvasnicza 
képezi területemnek természetes határát.

Eme hegység-részlet végső nyúlványa az erdély-románországi határ
hegységnek a Retyezátból kiinduló és hatalmas ívben DNy-ra kanyarodó 
kiágazásának, mely ék gyanánt fúródik a bánsági hegyek közé. Főgerincze, 
a hegység főtengelye és egyszersmind vízválasztó vonala a Cserna és a Béla 
reka között, kissé kigyódzva bár, de azért mégis csaknem végig megtartja 
ugyanazon EEK—DDNy-i irányt, csak legdélibb része, a Sesemin nevű 
gerincz veszi fel azután tisztán az E—Dút, melyet a nevezett két folyó egyesü
léséig meg is tart. E-ról D felé haladva a gerinczen egész sorát találjuk a 
kúpoknak, melyeket kisebb-nagyobb nyergek választanak el egymástól s fel
tűnő, hogy magasságuk D felé fokozatosan csökken. E sorozatban a neveze
tesebb pontok E-ról I) felé a következők : Plaiu Prisiesti 929 mj , — Culmea 
840 mj , — Cron Mosiului 789 m) , — kúp a Mohornicutól É-ra 796 mj , — 
Perilor 768 7nj , — a Sesemin hosszú gerincze már tetemesebben alacsonyabb,
— ennek déli vége felé a Culmea Dealului 593 mj , — névtelen kúp 463 mj ,
— Capu Dealului 468 mf . és végre a völgy alja a Cserna és a Béla rekának 
egyesülésénél 120 mj .

Ezek közül kivált az északiak, úgy mint a Plaiu Prisesti, a Culmea, 
Cron Mosiului, a Mohornicu és a Perilor oly csomópontokat képeznek, a 
lionnét részint K felé a Cserna völgyébe, részint ellenkező irányban a Béla
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reka felé olykor még elég magas kúpok által koronázott * rövid és a völgyek 
felé igen meredek oldalágak indulnak ki. A köztük lévő és végső elágazá
saikkal egészen a főgerincz nyergeihez fölérő völgyek forrásaik környékén 
sűrű erdővel vannak benőve és altalajukat annyira elfödi a humusz, hogy 
geológiai tekintetben a legrosszabb feltárásokat nyújtják, — kedvezőbbek a 
viszonyok e tekintetben a keskeny, lemosott gerinczeken, noha itt is csak a 
majdnem egészen elmállott és alig imitt-amott kibúvó kőzetből, vagy annak 
szabadon található darabjaiból lehet a hegység belsejére következtetést vonni. 
Hogy hegységünk centrális részében oly kevés a föltárás, annak jó részben 
abban rejlik az oka, hogy az itt uralkodó kőzet, a Gneisz, mállásra nagyon 
hajlandó. Eles sziklacsoportokra egyáltalában csak ott akadunk, a hol a 
kőzet a mállásnak jobban kepes ellentállani, így például a Perilornak Ny-ra 
futó oldalgerinczének egyik helyén találjuk egy a Gneiszba betelepült fehér 
Quarczitvonulatnak éles szikláit, a melyek merőben elütnek egész kör
nyéküktől.

A Gneisz fehér szinü és elég vékonyra hasad; elegyrészei gyanánt föl
említem első sorban azon sajátságos fehér aprószemű és vékony rétegecs- 
kékben fellepő Orthoklast, a melytől, mint túlnyomó ásványos elegyrésztől a 
kőzet színét is nyeri. E földpát már kissé mállott, fénytelen és lángkisérleti- 
leg egy Káliumban szegény, de Nátriumban eléggé bővelkedő és könnyen 
olvadó Orthoklasnak (Loxoklas) bizonyult. Mellette, ugylátszik csak igen 
szórványosan lép fel az Oligoklas is, melyet egy esetben az Orthoklasnál 
épebb példányban találtam és határozhattam meg. A Quarcz oly alárendel
ten fordul elő, hogy macroscoposan való felismerése sok példánynál nem 
csekély bajjal jár, úgy szintén a csillám is, mely kizárólag Muscovit és leg
inkább az Orthoklas rétegecskék lapjain mutatkozik egyes apró vékony pik
kelyekben, úgy hogy egészen azon benyomást teszi, mintha utólagosan az 
Orthoklas rovására fejlődnék ki.

Ez a Gneisznak azon typusa, mely hegységünk centrális részében a 
legnagyobb elterjedésnek örvend, — ily habitussal gyűjthetjük a Cron 
Mosiuluitól kezdve dél felé csaknem mindenütt úgy a fő-, mint pedig az 
oldalgerinczeken. Ugyancsak ilyen habitussal találjuk a Cserna folyó jobb 
partján mindenütt, a hol csak az itt rátelepedő mesozói lerakodások miatt 
megközelíthető, valamint Mehádiától D-re is, a Béla re kának meredek bal- 
parti sziklapartját képezve.

Csak kivételesen lép a csillám előtérbe, ilyenkor ránczos szerkezetű 
vékony lemezekből álló Gneiszt képezvén, mint pl. a Perilor némely pont

*  így találunk a Mohornicutól Ny-ra egy névtele kúpot, a melynek magas
sága 860 mf ,  a többi vagy 700 mj  körül, de a legtöbb esetben ennél alacsonyabb 
(600—400 'mf )  szokott lenni.



já n ; a Palutiu árokból pedig már egy valóságos csillámpala-példányom van, 
a nélkül, liogy e kőzetet szálban is megtaláltam volna.

Van azonban hegységünkben mégis egy pont, a hol egy igen szép 
Gneiszből valódi kabinet-darabokat lehet gyűjteni és ez azon kis árok, mely 
a Strajuti nevű Meliádia K-i tőszomszédságában lévő Porphyrit-hegy D-i 
oldalán a Béla reka partján lévő falszerű feltárás (Skirbicza) DK-i végén van. 
Itt 5—10 cfm, és vastagabb, sima lapú padokat képezve találunk Biotit- 
Gneiszt, gránitos szövettel; földpátja kétféle, húsveres Orthoklas (Perthit) 
és zöldes-fehér Oligoklas, a melyek közé szabálytalanul erősen fénylő fekete 
Biotit lemezkéket és kevés kissé füstös szinű Quarczszemet látunk behintve.

E kőzet Biotitja azonban nagyon is hajlandó az elcliloritosodásra, a 
mivel azután karöltve jár a Földpátok megzöldülése, mi a kőzetet eredeti 
alakjából egészen kivetkőzteti. Ezen utóbbi chloritos Gneiszből áll a Strajuti - 
nak majdnem egész déli alja, a «Skirbicza fal», mely folytonos csuszamlá- 
sairól és sziklaomlásairól ismeretes.

Ugyanezen gránitos Biotitgneisz, de a földpátot csak ritkábban vörös
sziliben mutatva, hanem már legtöbbnyire chloritosodva előfordul ezen kívül / /
innét EEK-re a Valea Bolvasniczában is, még pedig a községtől K-re a 
völgynek azon szakaszában, mely K—Ny irányú.

Az említett két Gneiszféleséggel azonban még nincsen kimerítve a 
hegységünk Gneiszövét alkotó kőzetek sora. Kelet felé ugyanis szakadatlanul 
tart a fehér Gneisz le egészen a Cserna völgy mesozoos lerakodásaiig, de 
nem úgy az ellenkező irányban.

Nyugati irányban egy a hegység főgerinczével párhuzamosan futó Por- 
phyrit-vonulat vet a Gneisz-öv kiterjedésének véget, mely a Meliádia melletti 
Strajuti-on (olv. Sztrazsucz) kezdődik és innét egyenes EEK-i irányban meg
szakítás nélkül hegyen-völgyön át egészen Bolvasnicza községéig s talán 
még azon túl is tart. Mielőtt azonban hegységünk főgerinczének bármely 
pontjáról is leereszkedve ezen határt elérnénk, minden Ny felé vezető völgy
ben vagy gerinczen előbb többé-kevésbbé typusos A m p h ib o l-p a lá kra  bukka
nunk, melyek azután egészen a Porpliyrit határáig folytatódnak. Ezen 
Amphibolpalák határa a Gneisz-felé elmosódott, az átmenet az egyik kőzet
ből a másikba fokozatos, úgy hogy nem is törekedtem arra köztök éles 
határvonalat keresni, hanem megelégedtem azon ténynek a constatálásával, 
hogy a Gneiszövnek érintését a Porphyrittel Amphibolpalák közvetítik.

Ezen kőzetek petrographiai viszonyairól szabadjon e helyütt csak 
annyit megjegyeznem, hogy többé-kevésbbé finom összekuszált sötétzöld 
Amphibol-kristálykákból állanak, s hogy szerkezetűk palás. Csak igen ritkán 
társul az Amphibollioz még vörös Orthoklas (Perthit, a durvaszemű Amphi- 
bolit .példányban a Palutiu árokból) és szintén csak gyéren található az 
Amphibol-Gneisz, Biotittal. Csaknem magától értetődik, hogy ezen normál 
kifejlődés mellett gyakran cliloritosodók is vannak.
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Legszebben van az Ampliibolpala és az Amphibol-Gneisz az Ogasu 
Breasuban, azon a Strajuti KDK-i oldalán lévő mély főárokban feltárva. 
Felső árkai egészen ezen zöldes képletbe vannak bevájódva és látni itt egy
szersmind azt is, hogy a chloritos Amphibolpalákban, mállott, kaolinosodó 
Gránitgneisz-telepek és lencsék vannak kiválva.

A fehér Gneisz övében sem hiányoznak a különböző betelepülések, a 
milyenek több helyen a kristályos mészkővonulatok, tisztátalan Manganérczek, 
fehér Quarczit és kristályosán vaskos Baryt. Különösen a kristályos luesze
ken látni, hogy e betelepülések mindig a hegység csapása irányában vannak 
elhelyezve, ha tehát a hegységen harántul átmegyünk, megesik néha, mint 
például a Perilornak nyugati gerinezén, hogy valamennyi betelepülést a 
Barytot, a Quarczitot, a kristályos meszet és a Manganérczet egymásután 
megtaláljuk. A Quarczitok néha gyéren behintve Chalkopyritet és mint 
másodlagos terményeket Malachitot és Calcitot tartalmaznak, mint ezt a 
Herkulesfürdői vasüti állomással szemközt a Béla reka balpartján lévő kis 
kőbányában látni, a hol a Quarczitot annak idején az állomási épületekhez 
törték.

Ami végre az elősorolt kristályos palák egész összletének települési 
viszonyait illeti, csak igen kevés adat áll rendelkezésünkre. Az erdővel borí
tott hegység magasabb részeiből egyetlen egy adatom nincsen; ellenben jó 
feltárásokat észlelhettem a Béla reka balpartja mentében, hol a víz alámosó 
hatása folytán a fehér Gneisz padjai ismételten napfényre bukkannak és az 
egész part hosszában K-i egész KEK-i dűlést mutatnak 40—45° alatt. Evvel 
igen jól egyezik egy a fögerincz déli végén a szőlők közt felvezető kocsi- 
uton tett megfigyelésem, a mely szerint itt a Gneisz padjai K-re 38° alatt 
hajolnak.

A hegységünk déli nyelvét alkotó fehér Gneisz-részlet tehát határozot
tan K felé dűl, s ha tekintetbe veszszük, hogy a Strajuti délkeleti oldalán az 
Ogasa Breasuban az Amphibolpalák, a mint egy helyen világosan láttam, 
Íá0—25° alatt DK-re dűlnek, tehát okvetlenül a fehér Gneiszek alá 
merülnek, s hogy ezen a fehér Gneisznek ennélfogva feküjét képező Amphi
bolpalák folyton egy magasságban maradnak és a Porphyrit határán egy 
E —D-i, tehát a hegység irányával (a mely egyszersmind a Gneisz csapása 
is) megegyező vonulatban bukkannak ki, — azt hiszem, hogy nem igen 
tévedünk, ha a hegység déli részében felismert dőlési viszonyokat az 
északira is, legalább annak jó részére (egyelőre a Valea Bolvasniczáig) 
kiterjesztjük. S úgy látszik, hogy a harmadik főtypus agranitos Biotit Gneisz 
hegységünk kristályos palacsoportjában egy még az Amphibolpaláknál is 
mélyebb szintet jelent, mit azonban csak a további felvételek fognak bizto
san kideríteni.

Áttérve most a hegységünket befoglaló két medenczére, itt az üledékes 
kőzetek egész sorára bukkanunk; a felvételi időm rövidsége azonban, vala
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mint azon főkörülmény, hogy a felsorolandó képletekből csak egyes foszlá
nyok esnek az általam felvett területre, míg legnagyobb részük cartirozása 
a jövő (1885) év feladata leend, arra indítanak engem, hogy róluk minél 
rövidebben emlékezzem meg. Hozzá járul még az is, hogy kövületeket egy
két esetet kivéve egyáltalában nem találtam. Stratigraphiai osztályozásukat 
illetőleg főleg F oetterle * eredményei után indúltam, kinek a Mehádia- 
Orsovai hegyek egyéb pontjairól is állottak rendelkezésére megfigyelések.

Területemen két vonulatát különbözthetjük meg a mesozoos képletek
nek úgy mint a keletit, mely a Cserna völgyében jön le, s a nyugotit, mely 
a Béla rekát Mehadia községéig kiséri, hol átlépve a folyót ezentúl mindig a 
jobb parton marad, míg a Cserna völgyi vonulat Pecseneska alatt a két folyó 
egyesülése után a Mehadia-Orsovai völgy bal partjára húzódik át. E két 
vonulat annyira különbözik egymástól, hogy őket együtt tárgyalni nem 
lehet, lássuk azért először is a keleti vagyis herkulesf ürdői vonulatot, ameny- 
nyire az területünkbe beleesik.

Legrégibb képlet területünkön azon világos-barna vagy többnyire vörös- 
szinű Árkosak, melyek a Culmea csúcsán a gneiszre települvefordúlnak elő; 
ugyan ezeknek megtaláltam a nyomát a Csorich magaslaton is. Ezen 
arkosák köles nagyságú gömbölyödött Quarcz- és alárendelten ep Ortho
klas (Perthit) szemekből állanak, és F oetterle nyomán a Diaszhoz soroz
hatok.

A többi üledékes képlet, a melyekre felvételeim alkalmával bukkantam 
a Cserna folyó jobb partját kepezik a Munk-forrástól a Deák-, Schneller- és 
Coronini-magaslaton át le egészen Pecseneskával szemközt. Egy hármas 
képlettel van itt dolgunk, mely egészben véve Ny-i dűléssel bir. Az újonnan 
épülő Szapáry-fürdő mellett találunk legalul kis foltban egy szürkés mész
követ, melyet a balparton hatalmasan kifejlődött Triaszmészkö-nek ide 
átnyúló folytatásának tartok. E fölött következnek egy vastag rétegcsoportot 
képezve sötét kékes-fekete quarcz és mészpáteres és sokszor pyrites Agyag- 
palák, melyeket F oetterle a Mehadia mellettiekkel azonosoknak és alsó lias- 
belieknek tart, a melyek fölött a vékonypalás, igen gyűrődött szürkés, calcit- 
eres, néha Encrinit-nyéltagokat tartalmazó Jurameszek vonulata következik, 
mely különösen a Csorich és Deákmagaslaton észlelhető, de meg sokkal 
lejebb is egész Pecseneskáig követhető.

Mind ezen képletek települési viszonyait igen jól feltüntetik azon 
szelvények, melyeket Zsigmondy Vilmos** a Herculesfürdőröl szóló munkájá
ban közöl, a hol az alaphegység, a Gneisz egészen helyesen K-i dűlessel van
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*  F .  F o e t t e r l e . Reisebericht über die geologischen Verhältnisse der Gegend z w .  

Topletz, Mehadia, Kornia und Petnik in d. Roman-Banater Mil.-Grenze. Verh. d. k. k. g. 
R. A. 1869 p. 265.

* *  Z s i g m o n d y  V i l m o s . A herkulesfürdői. hévforrások, Budapest, 1882 p. 7.



SCHAFARZIK FERENCZ FÖLVÉTELI JELE N T ÉSE.

berajzolva (Koch A. profiljában Ny-ra), mi a fent elősorolt észleleteimmel 
igen jól megegyezik.

Külön kell, hogy e helyen szóljak azon eruptivkőzet zö ld  tu fá i-ról, a 
melyek változó vastagságban, de állandóan a sötét Liaszpalák és a fölöttük 
lévő Jurameszek közé vannak betelepítve. Követhettem ezen tufa-vonulatot 
kisebb-nagyohb megszakításokkal Pecseneskától egyelőre a Coronini-magas- 
latig; többnyire erősen meszes, tufa- vagy ritkábban conglomerátszerű 
kinézésfiek, olykor azonban szilárd kőzetdarabokat és mandolaköveket is 
találtam.

F oetteble ezen képletet egyes apró Diorit-eruptióknak tartotta, 
Koch * felismerte ugyan tufa voltát, de anyagát a Plaviseviczai Szerpentin- 
tömegektől vélte származtathati. Eltérőleg ezen nézetektől hajlandó vagyok 
a s z ó b a n  álló kőzeteket inkább I )  i ab a sp orp hyritn  a k , D ia b a sm a n d o la kö n ek  és 
D ia b a s tu fá m ik  tartani.

A helyenként nagyobb tömegekben előforduló szilárd kőzet, már 
maeroseoposan is, de még inkább vékony csiszolatban egy porphyros kőzet 
képét nyújtja, a melyben a zöld chloritos alapból nagyobb 2—5 millimeternvi 
fehér, ikerrovátkos, kissé megtámadott földpátok vannak kiválva. E Föld- 
pátok a lángkisérletben Oligoklasoknak bizonyultak. Górcső alatt egy apró
szemű alapanyagot látunk, mely Plagioklas-mikrolitokból zöld Chloritpikke- 
lyekből és Magnetitszemekből áll, és ebben vannak azután a nagy fehér 
Oligoklasok beágyazva. Friss Augitnak ugyan nyomát nem látni a csiszo
latban, de ez azon elegyrész, mely a chloritosodnának leghamarább szokott 
áldozatul esni, kivált ha csak apró szemcsék alakjában fordult elő az alap
anyagban. Olyan szöveti sajátságra, melyek Amphibolra, Diallagitra vagy 
Olivinra engednének következtetni, nem észlelhetők.

A mandolakövek borsó nagyságú kerek vagy kissé nyújtott mandolái 
Calcit és Chlorit által képeztetnek, különben teljesen megegyeznek a Diabas- 
porphyrittel. A tufák pedig, melyek az egész képletnek túlnyomó részét 
teszik, semmi egyebek mind conglomeratjai a többé-kevésbbé finom Diabas- 
törmeléknek.

Ezzel befejeztük a Cserna jobb paláját alkotó üledékes kőzetek sorát, 
térjünk most át B é la  reka völgyére, a melynek bal oldalát vettem fel. Itt az 
imént említettektől eltérő és részben új képletekkel találkozunk.

Legrégibb a liasz durva conglom erátszerű quarczitok  hatalmas réteg
csoportja, a melyeknek vastag padjai közé helylyel-közzel vékonyabb fekete 
agyagpalarétegek  vannak betelepítve, míg végre fölfelé egészen ezekbe men
nek át. A fedő agyagpala sok tekintetben hasonlít a Herkulesfürdö melletti
hez, de míg egyes szerzők a kettőt korra nézve megegyezőknek tartják, addig

* K och A ntal. A Herkulesfürdö és Mehadia környékének földtani viszonyai, 
Pest 1872 p. 56—58.
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mások nem merik kimondani azonosságukat. F oetterle felvételei alkal
mával alsó liaszinak vette, később azonban sikerült Koch AtfTAL-nak a Béla 
reka bal partján a jablanitzai hid mellett egy kis faunát összegyűjteni, a 
melyet meghatározva dr. Tietze * ezen rétegcsoportot határozottan a felső 
liaszba állítá, s míg Tietze még az alatta lévő Quarczokat is annak veszi, 
addig Koch ez utóbbiakat, valamint a Herkulesfürdő melletti palákát is 
inkább már alsó liaszbelieknek hajlandó tartani.

Ezen Liasz-Quarczitokat áttöri, illetőleg ezen Quarczitok és a kristályos 
palák közti hasadáson tódult föl ama Porphyrit, a melynek főkitörési helyét 
a Strajtnti hatalmasan kimagasadó szikla orma jelzi. (532 mj). Eme Porphy
rit a Strajuti hatalmas tömzséből kiindulva egy E.-felé folytonosan véko
nyodó és alacsonyabb dyke-ot képez, mely egészen a Valea Bolvasniczáig 
követhető. A Strajuti-ot K-i és D-i oldalán tufák környezik, a melyek külső
leg olykor erősen conglomerates jellemüek. E tufák a magasabb fekvésű 
árkokban mindenütt szépen fel vannak tárva.

Ezen eruptiv kőzetet leírta már Koch A. idézett értekezésében és e 
helyen csak annyit említek meg, (hogy saját vizsgálataim dr. Koch úréival 
teljesen megegyeznek, s hogy ezen kőzet csakugyan egy Oligoklas-Porphyrit. 
Szürkés, zöldes-szürke, vagy mállásnak indulva barnás vagy vöröses felsites 
alapanyagában uralkodó elegyrész a néha több milliméternyi fehér ikerro- 
vátkos Oligoklas; e mellett találjuk még különböző helyeken és változó, de 
alárendelt mennyiségben a Quarczot, az Amphibolt és a Biotitot.

F oetterle F. eme Porphyrit eruptióját más pontokon tett észleletei 
nyomán Dvasz-előttinek tartja, Koch pedig a liaszi Quarczithomokkő lerako
dása utánninak, mely utóbbi nézethez szívesen csatlakozom, a mennyiben én 
is azt tapasztaltam, hogy a Liaszquarczitok világosan documentálják, hogy 
ez utóbbi által emeltettek.

így észlelhetjük, hogy azon sziklafal, mely Meliádia főutcájának déli 
végén van és «Mehádia kulcsának» neveztetik, igen durva quarczit homok
kövekből áll, a melyek meredeken felállítvák és 70—75° alatt dűlnek ENy.-i 
irányban. Egy másik nevezetes pont a Yalea mare a Strajuti északi oldalán. 
A völgy elején a Strajuti idenyúló orrán és a várhegyen a dülésK.-i 50—60° 
alatt, fejebb menve a rétegek töredezettek kezdenek lenni és végre a Por
phyrit által emelve megfordulnak és E-i irányában dűlnek.

Ezek után hátramarad még a harmadkori lerakodásokról röviden meg
emlékezni, a melyek Mehádiától E-ra a Jelia barnaszénbánya környékén 
találhatók.

Geológiai szempontból tekintve, ez a terület tulajdonképen két rész
ből áll, egy keletiből (Jelia és Bolvasniczai barnaszén-terület) és egy nyu-

* Dr. E .  T i e t z e . Ueber die fragliche Stellung der Liasscliiefer bei Mehadia» 
im Banat. Verb. d. k. k. geol. B. A. 1872.-p. 183.
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gátiból, mely a Dumitrinu és a Dragovetiu árkok által van feltárva. Egy, mond
hatnám földalatti gerincz, mely a Lias kőzeteiből áll és csak helyenként bukkan 
felszínre, választja el a kettőt egymástól. E gerincz kezdődik a Mehádia mel
letti várrom ENy-i táján és húzódik innét eleinte EENy-i irányban a Culmea 
visichilu-t képezve (Lias-quarczitok), hol azután hirtelen megszakad; a Dra
govetiu árokban a Lias palák (Belemnitekkel) egy részlete képezi a határt a 
kétoldalt fellépő mediterrán lerakodások közt, és egyszersmind az átmeneti 
kapcsot az innét E-felé létező, E-i irányban elnyúló Lias-quarczitgerineahez, 
mely egészen a Yalea Bolvasniczáig lemegy. Ezen foszlányos Liasgerincz 
geotektonikai szempontból igen tanulságos, a mennyiben nem csak egy 
közel ED-i irányban történt vetődést jelez, a mely által a K-i rész lesülyedt 
és így a Jelia mediterran medencze létesüleséliez szolgáltatta az alkalmat, 
hanem egy horizontális eltolást is, egy KEK-NyDNy-i vonal mentében, a 
mely kb. a Dragovetiu árokkal esik össze. A gerincz déli része ugyanis a 
rendes közel E-i csapásirányból EENy-ra van kinyomva.

Úgy a -Jelia nevű medenczében, mint pedig az elválasztó gerincz Ny-i 
oldalán lerakodott kőzetek laza, fehér csillámban dús homok, bitumenes 
mészmárgák, kékes tályag, szénpala és barnaszéntelepek. A keleti részben, 
a széntelepek fedőjében lévő tályagban több helyen találtam levéllenyomato
kat, melyeket dr. Staub M. úr átnézvén, a következőket volt szíves velem 
közölni: «A Mehádia környékén levő mediterránkoru rétegekben előforduló 
fosszil növények egy nagy része nincs azon állapotban, hogy a biztos meg
határozást megengedné. Az általam megvizsgált töredékek után azt mond
hatom, hogy a florulában Glyptostrobus europaeus, Brongt. sp. az uralkodó 
növény volt. Belőle egy-két szép példány maradt meg. -Jól fölismerhetök még 
Platanus accroides, Goepp. sp. és Acer trilobaturíi, Al. Br. levélmaradványai. 
Találtam továbbá egyes elszigetelt tűket, melyek Pinus taedaeformis, Ung.sp. 
nevű fenyőfához tartozhatnak. A többi levélmaradványok csak bővebb és jobb 
anyag beszerzése után volnának véleményem szerint biztosan meghatáro- 
zandók. Ebből kifolyólag tapasztaljuk azt, hogy a florula nem tünteti föl a 
kérdéses rétegek korát. Glyptostrobus europaeus, Brongt., Platanus accroides, 
Goepp. sp., Acer trilobatum, Al. Br. a harmadkor legelterjedtebb fajai közé 
tartoznak; Pinus taedaeformis, Ung. pedig már az aquitániai rétegekben 
lépett föl.»

Állati maradványok még szórványosabban fordulnak elő. Kis Planor- 
bisokat (Bolvasnicza) és halpikkelyeket (Jelia) találtam a fedő tályagban, a 
Dumitrinu árokban azonban egy édesvízi mészkőpad törmelékére akadtam, 
a melyben kis puhányok negatív alakjai voltak észlelhetők. Hamarosan meg
nézve egy diluviális mészkő jellegével látszik bírni. Telegdi Both Lajos 
íőgeologus úr azonban szíves volt a kövületeket meghatározni és a követke
zőket velem közölni: «Az e mészkőben előforduló apró csigáknak 3 némileg
használható lenyomatát sikerült előállítanom.

' ■ 22*
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1. sz. Gaecilianella sp.; 2. sz. Bijthinia vagy Hydrobia í erős élalakú 
domborodással a varraton, körülbelül oly módon, mint a középső és 
felső mioczénben, valamint az alsó plioczénben (Sandberger szerint) honos 
Carinifex-genusnál szokott lenni; 3. sz. Oleacina sp. Egy Gaecilianella-faj 
( G. acicula) a diluviumban is lép fel, de ez nem azonos a mi alakunkkal, 
mely inkább a felső mioczénnbeli C. aeieulellá-va emlékeztet. Olyféle alak, 
mint a 2. sz. a. felhozott, a diluviumban nem lép fel, Oleacinát pedig Sand- 
b e r o e r  a diluviumból egyáltalában egyet sem sorol fel, azok a diluviumnál 
régibb lerakodásokban fordulnak elő. A fauna tehát nem mutat diluviális 
jellemet, s e szerint édesvízi márgás mészkövünk sem tekinthető diluviális 
korúnak, hanem a neogen sorozat egyik tagjának a képviselője keresendő 
benne.»

Ez az egész harmadkori rétegcsoport, mely e medenczét kitölti, ennél*

A Meliádia melletti «Jelia» nevű barnaszénbánya 3 telepének átmetszete 
Z w ic k e r  J ó z s e f  felvétele szerint.

fogva nagy valószínűséggel folytatásának tekinthető a Jablanitza melletti s 
ott kövületek által jól jellemzett mediterrán emeletnek.

Igen érdekesek a viszonyok a Jelia nevű barnaszénbányában, mely a 
Lias- és a Porphyritgerincz által körülfogott és geológiai szempontból csak 
E-felé nyitott hasonnevű kis medeneze földtani szerkezetét tárja élénkbe. 
Három barnaszéntelep lép itt fel ca 20 mj  összes vastagságban, mely követ
kezőképen oszlik meg. A fedőtelep 5 mf , ez alatt következik finom szürke 
fehér csillámos homok 1 mj  vastagságban. Ezután jön középtelep 1 vastag
ságban, mely szintén lefejtetik. A középső és a fekütelep között egy igen saját
ságos finom fehér vagy szürkés fehér homok lép föl 8—10 mf  vastagsággal, 
a mely alatt azután a fekü vagyis a főtelep következik, melynek vastagságát 
eddig (1884. szept.) csak 10 méterig ismerik, Yalea Bolvasniczában azonban
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ugyanezen telep eléri Zwicker J ózsef, bányavezető közlése szerint, néha a 
20*jGt is.

A mellékelt szelvényt, mely a tavaly az osztr. áll. vasúttársaság által 
újból mívelés alá vett és szépen vezetett bányában a három telepnek a fek
vését tünteti elő a második keresztvágaton, szintén Zwicker József úr szí
vességének köszönöm.

Ez ábrában feltüntetett rétegsorazatban geológiai szempontból legérde
kesebbnek tartom azon szürkés-fehér finom homok-, csaknem lisztszerű 
anyagot, a mely a közép és a fekütelep közé 10 mJ vastagságban van betele
pülve, s mely a laboratóriumban megejtett pontosabb vizsgálat alatt a leg
finomabb tajtkőtörmeléknek bizonyult.

Üvegcsőben a légszáraz anyagot hevítve sok vizet kapunk, mely a 
lakmus-papirt gyengén megveresíti, Chlorbáryummal pedig erős fehér csapa
dékot ad, a sav ennélfogva kénsav. Platinahuzalon a lángba tartva élénken 
serczegve korálszerüen elágazva duzzad fel és könnyen olvad erősen kiil- 
hólyagos fehér üveggé. E mellett meglehetős Natriumlángot (Szabó 3) és 
Gipszszel kevés Káliumot is ad (Szabó 1 —2). Általában lángkisérleti viselke
dése olyan mint a számpori (Zólyom m.), telkibányai és pusztafalui (Tokaj- 
Hegyalja) tajtköveké és Perliteké.

Górcső alatt csupa élesszögű izotrop üveges szilánk- és még sokszor a 
tajtkő csövességét mutató darabkákból áll, melyeknek dimensiói azonban 
csak a legjobb esetben érik el az 1 mjm körüli nagyságot, rendesen csak tized- 
miUiméterek szerint becsülhetők. Ezen tajtkőtörmelék közé imitt-amott még 
földpáttöredékek vannak keverve, a melyek közűi egy esetben sikerült egy 
Plagioklast felismernem. Pyroxenes ásványok vagy Biotit úgy látszik, teljesen 
irányoznak e tajtkőtufából. Tekintve azon körülményt, hogy ezen lO ^-nyi 
lerakodás egész vastagságában csupán ilyen éles szögletű parányi és egyforma 
nagyságú tajtkőrészletekből áll, önként azon gondolatra jövünk, hogy egy 
hatalmas vulkáni hamúesőnek köszöni létrejöttét, mely a mediterrán időszak
ban a Jelia öbölben a barnaszén képződését rövid időre félbeszakította s a 
már akkor kész, alsó telepet elborította. Anyaga tisztaságára nem csak 
hogy vetélkedik, hanem még fölül is múlja a Krakatau 1883-iki eruptiói 
alkalmával hullott hamuét, a melyhez különben sok tekintetben nagyon 
hasonlít. A hamuesés megszűntével a csendes öbölben újból megindult a 
kőszén képződése és létrejött az 1 mJ vastag középtelep, a melynek további 
növekedése most már a vizek által ide sodort iszap által szakíttatott félbe. 
Ezen iszap vastagsága I m], s anyagra nézve főleg tajtkőhamuból áll, mely 
bizonyosan még az öböl környékén megvolt, s melyet most a vizek, iszappal 
és sok fehér csillámmal keverve mostak ide össze. Ezen félbeszakítás után 
újból és most már utoljára folytatódott a barnaszén képződése és így létesült 
az öm] vastag fedőtelep, a mely fölött azután a tályag, márga és homok
lerakodások egész sora következett.
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Ugyanezen három barnaszéntelep megvan egészen hasonló viszonyok 
között a Yalea Bolvasniczában is, hol szintén bánya által műveltetnek. Egyes 
szénkibúvások vannak még azon kivül a Liasgerincztől Ny-ra a fövölgy felé 
a Dragovetin és a Dumitrinu nevű árkokban, de ezeknek a párbnzamítása a 
Jelia medenczében fellépő bárom telep egyikével vagy másikával mindeddig 
még nem sikerült.

Végre, a mi a Diluviumot illeti, az hegységünkben leginkább csak azon 
helyi törmelékre és agyagos talajra szorítkozik, mely nem csak a Jelia öböl
ben a barnaszénképletet fedi, hanem ezenkívül még más pontokon is volt 
kiválasztható. Meg kell hogy említsem e helyen még azon Lösz-szerű, de 
valószínűleg szintén csak localis képződésü agyagot, mely Meliádiától ENy-ra 
az út mellett a régi téglavetőben (a 25000: 1 méretű lapon a 199 mj  magas 
ponton álló kereszttől Ny-ra) észlelhető. Ezen ritkás agyag sósavval pezseg, 
márgaconcretiókat is tartalmaz, de Löszcsigákat nem.

Az alluviális képletekhez számítandók a folyók és patakok kavicslera
kodásai és törmelék kúpjai, valamint azon mésztnffa is, melyet Herkulesfürdő 
mellett a Juramész és a Liaspala határán gazdagon kibugyanó Munk-forrás 
vize rak le.


