
6, Adatok a hátszegi medencze földtani viszonyainak
ismeretéhez,

(Jelentés az 1896. év i részletes fö ld tan i felvételről.)

H a LAVÁTS GrYULÁtÓl.

Még 1867-ben tanulmányozta át dr. H ofmann Káboly a zsilvölgyi 
medenczét és a környező hegységeket s le is irta ; később 1884 ben pedig 
Inkey Béla a nemzetközi Európa földtani térképe érdekében a szomszédos 
részeket, úgy hogy a 24. zóna XXVIII. rovat jelű (1:75,000 méretű) a 
Vulkán-szoros vidékét magába záró térképlapot 1886-ban a m. kir. földtani 
intézet kiadhatta. Hogy én 1895-ben befejeztem a Krassó-Szörényi Közép- 
hegységnek nekem osztályrészül jutott részeit: új területet kellett kapni, 
további munkálkodásom színteréül. A m. kir. földtani intézet igazgató
ságának földmívelésügyi miniszter Úr 0  Nagyméltóságától jóváhagyott fel
vételi tervezetéhez képest új felvételi területül a 23. zóna, XXVIII. rovat 
jelű (1: 75,000 méretű) lap lön kitűzve, mely E felől közvetlenül csatlakozik 
az előbb említett laphoz; vagyis azzal lettem megbízva, hogy E felé foly
tassam a Hátszegi medencze részletes földtani felvételét. Ehhez képest 
1896. év nyarán megkezdtem új területem felvételét ott, ahol azt dr. Hof
mann K. és Inkey B. abbahagyták.

Az 1896. évben bejártam terület D-i határa, ezek szerint a 23. zóna, 
XXVIII. rovatjelű lap D-i széle Osztroveltől a vasutig; Ny-i határa egy 
darabon a nevezett térképlap Ny-i széle, majd a térképen meg nem nevezett 
s Tustyánál a Biulba szakadó patak; E-i határa e patak torkolatától a 
Biul-patak torkolatáig; K-i határa pedig a Sztrigy-patak Ponor-Boldogfalva 
közé eső szakasza.

Az igy határolt terület, mely a hátszegi medencze egy részét alkotja, 
javarészében sík tetejű, lépcsőzetesen egymásból kiemelkedő terraszokból 
áll, melyeknek síkjait csak a patakok utólag bevájt medréi szakítják meg, 
s melyeknek síkjaiból csak itt-ott emelkedik ki a régibb képződmények egy- 
egy megmaradt dombja. Tájképileg magában e rész meglehetősen igény
telen. Ha azonban hozzávesszük a kristályos palák alkotta hegységet, a
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látóhatár szélén, a háttérben a Retyezát inpozáns tömegével: oly képben 
gyönyörködhetünk, mely mindenkit elragad, ki a Hátszeget meglátogatja. 
Különösen szép e kép a kora reggeli világításban, a mikor plasztikusan 
elválik egymástól minden hegy, minden orom.

A szóbanforgó terület vizei, mind rohanó hegyi patakok, melyek a 
hátszegi medenczét dél felé határoló magas hegységben erednek, D-E- 
illetőleg DNy-ÉK-i irányban folynak széles ártereiken, s valamennyi a 
Sztrigy-patakba szakad. Maga a Sztrigy PonortólCsopeáig DK—ENy irányú, 
azontúl hirtelen É-nak fordul. A medencze szélén, a medenczét K felől 
határoló hegység lábánál folyik, sőt Csopeánál és Boldogfalvánál magába 
az alaphegységbe vájta medrét, elszakítván attól kisebb kristályos pala
részleteket.

Területem domborzata szorosan összefügg a földtani viszonyokkal. 
A terraszok síkságából kiemelkedő dombokat kristályos palák, illetőleg 
harmadkori képződmények alkotják; míg a lépcsőzetesen egymás fölé 
emelkedő terraszok a diluvium folyóvizeinek alkotásai. Ezekhez képest 
földtani alkotásában részt vesz :

1. alluvium, a patakok árterein;
2. a terraszok kavicsa és agyagja, diluvium;
3. szarmata korú agyagos üledék;
4. mediterrán korú homokos rétegek;
5. aquitánkorú konglomerátok, homokok;
6. felső-kréta korú mész; s
7. kristályos palák,

mely képződményeket a következő sorokban részletesebben fogom 
megismertetni. 1

1. A kristályos palák.

Kristályos palák •— mint már említém —  a Sztrigy balpartján 
Kőalja-Ohaba s Csopea között és Boldogfalvánál fordulnak elő, mely rész
leteket e patak az alaphegysógből szakította el, beléjök vájván itt nem ép 
széles árterét.

Kőalja-Ohabánál a község É-i házainál kezdődnek a kristályos palák 
s a vasút mentében egészen Csopea ÉNy-i házai-ig konstatálhatok. Ez 
utóbbi községnél felszínes elterjedésükben megnövekedve alkotják a 478 
magas Gyalu Pojeni-t. Boldogfalvánál pedig a Traian nevűterrasz K-i szé
lén, a vasút mentén vannak meg a felszínen.
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Mind e helyeken világos színű muszkovit-gnajsz társaságában biotit- 
csillámpala van, helyenként kvarczlencsékkel tarkázva.

A kristályos palák DK (hóra 7— 9) felé 20— 45 fokkal dőlnek.

2. Felső-kréta homokkő.
Kőalja-Ohabánál, a község É-i házainál, a kristályos palákra tele

pülve, nem nagy helyen kalczit-eres, csillámos homokkövek jelentkeznek, 
közbetelepült agyagpalákkal.

Sajnos, e kis részlet homokkőben nem sikerült valamelyes szerves 
maradványt lelni, s így korát illetőleg bizonyost nem mondhatok. Való
színűnek tartom azonban azt, hogy e homokkő a tovább DK-re előforduló 
homokkőnek itt megmarad részlete, melyet St u b D .*  felső-krétakorúnak 
mond, s így egyelőre a kőalja-ohabai homokkövet e korú képződménynek 
tartom.

3. Aquitánkorú rétegek.
Szent-Péterfalvától D-re a Sibiseli völgynek (Valea Sibisel) mindkét 

oldalán a meredek partoldalból hatalmas konglomerát-padok állanak ki az 
aquitán kor képviselőiként.

Az itt feltárt rétegek többé-kevésbé durva kristályos palamurvából 
állanak. A durva murva, mely helyenként kavicsos is, összeáll s vastag 
pados homokkő, illetőleg konglomeráttá tömörül, mely padokat vékonyabb, 
vastagabb, agyagosabb rétegek választanak el egymástól. Az agyagosabb 
rétegek inkább alá lévén vetve az elmállásnak, a tömörebb és összeállóbb 
padok a meredek lejtőből falszék gyanánt kiállanak. A lerakodás átaljában 
zöldes, helyenként azonban viola színű. Boldogfalva felé követve rétegeinket, 
melyek később már csak a terraszok oldalain jelennek meg, az anyag 
mindinkább kevésbé durva lesz, úgy hogy Boldogfalvánál már csak durva 
kékeszöld, violaszínű homokkövek alakjában van meg.

Nemcsak legszebben vannak feltárva e rétegek Szt. Péterfalvánál, de 
itt s Szacsaltól D-re van legnagyobb felszínes elterjedésük is alkotván az 
512 mJ magas Plostina hegyet. EK felé folytatódnak ugyan egész Boldog- 
falváig, de itt csak a terraszok oldalain konstatálhatok. Hasonlóképen a 
terraszok oldalain vannak meg a Sztrigy és oldalpatakjai mentén Rusor, 
Galacz, Puj táján. Itt is összeállóbb zöldes, viola színű kristályos pala- 
murvából állanak. Pujon, a község közepén torkolló árokban világos színű 
a murva, közben sötétvörös agyagosabb részekkel.

* Berieht über die geologische Uebersiohtaufnahme des südwestlichen Sieben- 
bürgen in Sommer 1860. (Jahrb. d. k. k. geol. R.-Anst. Bd. XIII. pag. 43).
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A Valea Sibiselben a patak majdnem a rétegek eaapása irányában 
vájta ki medrét s a jobb parton a 16 hóra felé 40— 45 fokkal dőlő rétegek 
lapjaikkal a meredek, megmászhatlan hegyoldalt alkotják, a mi a térképen 
meg nem nevezett hegy E-i ormán, hol már a rétegfejek is meglátszódnak 
kora délutáni világításban, a mikor a réteglapok megvannak világítva, míg a 
rétegfejek árnyékban maradnak: a hegy lejtőjén lefutó párhuzamos sávjai- 
val, remek képet ád. Mely szép kép ismétlődik az átellenes balparton, hol 
a 17 hóra felé 40— 45 fokkal dűlő padok rétegfejei állanak ki a meredek 
falból. Ha itt aztán E felé vizsgáljuk rétegeinket, azt tapasztaljuk, hogy a 
dőlés laposabb lesz, majd ellenkező oldalra hajlik, úgy hogy Szt Péterfalvá- 
nál, a völgy elején 4 hóra felé 30 fokkal dől. Itt tehát egy antiklinális ráncz 
konstatálható, melynek tengelye 23— 5 hóra irányú.

Bár szerves maradványokat rejtenek magukban e homokkövek s 
konglomerátok, de nem olyanokat, melyek koruk meghatározására alkal
masak lennének, s így akkor, a midőn aquitán korúaknak mondom e 
rétegekészletét, dr. H ofmann K. adataira támaszkodom, ki lapommal D-ről 
határos vidéken az ilyen rétegeket, melyeknek az én területembeliek közvet
len folytatásai, aquitánkorúaknak határozta.

A szervesmaradványok, melyek bennök találhatók, gerinczes állatok 
csontjai: csigolyák, karcsontok és teknősbóka pajzsrészletek. Fogakat, me
lyeknek alapján meg lehetne határozni, hogy melyik gerinczestől erednek e 
csontok sem én, sem ifj. Nopcsa Elek báró, kinél Szacsalon láttam nagyobb 
mennyiségű csontot, s ki készséges szívességgel mutatta meg nekem a 
Yalea Sibiselben azokat a helyeket, hol őket gyűjtötte, nem találtunk.

4. Mediterrán korú homokok.

A fentebb tárgyalt aquitánkorú homokkő és konglomerátokból álló 
rétegöszlet kőzetlen fedőjében, konkondársan reájok telepedve, mediterrán 
korú fehér, alárendelten kékes és sárgás kvarczhomokok következnek, me
lyek helyenként kvarczkavics közbetelepüléseket tartalmaznak.

Szépen felvannak e rétegek tárva Sibiselnél a völgy Ny-i szegélyét 
képező meredek partoldaiban, s tovább E-nak kezdenek kibújni alólok az 
aquitán kori homokkövek és konglomerátok, melyektől a mediterrán üledék 
színe által is jól és élesen elvállik.

Jól fel vannak tárva rétegeink továbbá Fehérvíztől DK-re az egyik 
oldalárokban, hol világossárga finomabb-durvább homokok láthatók, 
melyekbe a felsőbb részben egész tyúktojás nagyságú kvarczkavics rétegek 
vannak betelepedve. A kavicsban elvétve kristályos palakavics is találkozik. 
Az üledék alsóbb része, helyenként finomabb, összeállóbb, s részben kékes
színű.
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A mediterrán korú homokok felszínes elterjedése legnagyobb Ostrovel, 
Valea-Dilzsi és Sibiselnél, hol a dombok javarészt e képződményből állanak. 
Tovább K-re Kőalja-Ohabánál a \ralea-Szatuluj, Fehérvíz és Ttusornál a 
terraszok oldalain vékony sávok alakjában vannak meg, de mindenütt jól 
konstatálhatok világos színök és fehér kvarezkavics betelepüléseik által.

Sajnos, e rétegek területemen teljesen meddők s így korukat illetőleg 
ismét csakis a dr. H ofmann K. kijelöléseire kell támaszkodni, ki a hasonló 
petrografiai kifejlődésű rétegeket a déli lapon mediterránkorúaknak 
mondja.

5. Szarmata korú üledék.

A mediterrán korúnak mondott, homokok közvetlen fedőjében kék
színű töbhé-kevésbé agyagos homok, illetőleg homokos agyag következik, 
melyről már teljes bizonyossággal állítható, hogy szarmata korú, mert 
belőle szervesmaradványokat gyűjtöttem. S e képződménynél érzik meg a 
fentebb említett antiklinális ráncz hatása, amennyiben a szarmata korú 
üledéket két, távol egymástól eső helyen, a ráncz tengelyétől jobbra-balra 
konstatáltam. K-re tőle Yalea-Dilzsinél van meg. Itt a község D-i részén, 
az utolsó házaknál a patakban kék, finomabb-durvább agyagos homok van 
feltárva, mely a partoldalba is felhuzódik, s mely a következő szerves
maradványokat tartalmazza:

Tapes gregaria, Partsch

Cerithium picturn, Bast.
— rubiginosum, Eichw.

Ny-ra pedig a macsesdi és szalláspataki völgyeket határoló terraszok 
oldalain sikerült konstatálni. Felső- és Alsó-Szalláspataka között a Yalea 
Szatuluj medrében vannak szépen feltárva, a szarmata korú üledék, melyet 
itt száraz állapotban szürke, nedvesen kék homokos agyagpalák képvisel
nek, szervesmaradványokkal.

Macsesdnél pedig a hasonlóan kifejlődött agyagos rétegek között 
homokos réteg is találkozik, mely a községtől Ny-ra a Fehérvíz felé vivő út 
alatt nagymennyiségben

Cardium obsoletum, E ichw .
Modiola marginata, E ichw .
Syndosmya reflexet, E ichw .
Rissoa inflata, Andrz.
Trochus sp.

(5)
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Bulla Lajonkaireana, B ast.
Paludina immutata, Fbfld

héjakat tartalmaz. Foraminiferákat iszapolási maradékában nem találtam.

6. A diluviális terraszok.

Mind ezen elóbb felsorolt képződményeket átalános takaróként 
hatalmas kavics-üledék fedi, mely lépcsőzetesen egymás alatt sorakozó 
terraszokat alkot, melyek jelzik az egykori vizek járását és nívóját.

A legmagasabb terrasz 550 magasságban a Gyalu Umbrava és 
Gyalu Belsesku-n van két elszigetelt folt alakjában. A következő 512 
magasságban a Plostina laposát alkotja. Majd 440— 450 magasságban
találkozunk egy terraszszal Szt. Péterfalva, Szacsal, Baresd táján, mely 
alul még tekintélyes magasságban kibukkannak az idősebb képződmények. 
Az ennél még mélyebben fekvő terrasz már a mostani árterek fölé emel
kedik s összefüggő sík nagy területeket formál, helyenként azonban ez alól 
is kibújnak a mostani vizek mellett az idősebb üledékek.

A terraszokat durva, egész hordónyi nagy kavicsok és liömpölyök 
alkotják, melyek javarészben kristályos palákból állnak s valószínűleg a 
Retyezát és előhegyeiből származnak. A kavics felett 1— 1*5 mj  vastagon 
agyagos üledék képezi a feltalajt. A 400— 450 mj  magasságban fekvő ter- 
raszon a feltalajt babérczes sárga agyagnak találtam, mely tekintélyesebb 
vastagságban fedi azt, különösen Rusor táján.

7. Jelenkori képződmények.

A diluviális vizek lenyeste s kavicscsal feltöltötte terraszok legalacso
nyabban fekvő utolsója gyanánt a mostani vizek ártereit tekinthetjük, 
melyeken a vadul lerohanó hegyi patakok rakják le kristályos pala-kavicsai
kat és hömpölyeiket.

E vad, rohanó vizek mederváltoztatásainak szép példáját látjuk a 
Valea Balci-ban, mely terjedelmes völgy ma szárazon, folyóvíz nélkül 
terül el, de nem rég még a Sibisel-patak rohant rajta keresztül. Sibisel 
községénél azonban eltorlaszolván laza hordalékkal ágyát Szt. Péterfalva 
irányában áttörte az aquitánkorú homokköveket és konglomerátokat s 
most ebben a völgyben folyik.


