
7, Örményes-Vercserova környékének geológiai viszonyairól,

(Jelentés az 1896. év i részletes geológ ia i felvételről.)

Dr. Schafakzik Ferencz-íőI.

Az 1896. évben azon megbízást vettem,hogy az 1895. évi felvételhez csat
lakozva, mindenek előtt a 5̂ z0-a- - ÉK (Teregova-Örményes) és - ^  a<ma - 
ENy (Ruszka-Főnyes) jelű lapok befejezése után a részletes geológiai fel
vételt a xxvi^r’ov ~ DK (Szlatina-Körpa) és DNy (Vercserova-Bor-
lova) jelű 1: 25,000 méretű katonai vezérkari térképlapokon folytassam.

A nyár folyamán sikerült is azon területet bejárnom, mely nyugaton 
a Temesig, északi irányban a Bolvasnicza-völgyig és nagyjából a Borlova 
fölötti Sebes-patakig, K-i irányban pedig a Szárkő-hegységnek déli, 2190 ”] 
magas kúpjáig terjed. Ezen terület Főnyes, Örményes, O- és Uj-Szadova, 
Hova, Vercserova, Valisora, Bolvasnicza és Korpa krassó-szörénymegyei 
községek határait egészen vagy pedig csak részben foglalja magába.

Ezen vidék délnyugati széle, az ú. n. «Örményesi kulcs» geológiai 
és orografiai szempontból még a Szemenik-hegységhez tartozik, innen 
keletre következik azután a karánsebes-mehádiai neogén-öböldepressziója, 
míg az EK felé elterülő hegyvidék már a Szárkő-hegységnek képezi nyu
gati lejtőit. Ezen térszinbeli tagoltsághoz alkalmazkodva, először is az 
örményesi kulcs, azután a Szárkő nyugati lejtőinek geológiai viszonyait 
fogjuk röviden előadni, a mennyire ez az eddigi bejárások alapján lehet
séges. A mi pedig a köztük elterülő neogén-öböl geológiai viszonyait illeti, 
úgy ezeknek a leírását sokkal czélszerűbben fogjuk majd jövőre eszkö
zölhetni, ha ezen öbölrésznek legalább Karánsebesig való felvételét be
fejeztük.

Az «Örményesi kulcs».

Az örményesi kulcsnak nevezett szoros a teregovaihoz hasonló módon 
az által jött létre, hogy a Temes a puhább neogén-lerakodásokat elkerülve, 
a keményebb gneisz-rétegek közé vájta be szűk medrét. Maga Örményes
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községnél a neogén öböl látszólag egészen a Temes partjáig terjed, de 
közelebbről megvizsgálva a dolgot, úgy találjuk, hogy az a kis plateau, a 
melyen a község épült, semmi más, mint egy abrodált terület, a melynek 
szélein a kristályos palák mindenütt ki-kibukkannak. Ugyanezen kőzetek 
megtalálhatók keskeny szegély alakjában a Zsurov-patak legalsó szakaszá
nak jobb partján is, félig elfödve a reájok telepedő lajtamészkő padjaitól.

Örményes község E-i végétől, vagyis a Zsurov-pataknak a Temesbe 
való beömlésétől kezdve a Temes völgye ismét összeszűkül s szurdok
szerűvé válik és a folyó mindkét partján meredek, szaggatott gneisz olda
lakat látunk emelkedni. A folyó ezen a tájon ENy-nak fordulva oly éles 
kanyarulatot tesz, hogy azt a Temes balpartján vezetett vasút követni nem 
képes, hanem magas viaducton átkelve kénytelen, a folyókanyarulat 
homorú oldalát betöltő sziklás hegyfarkot alagúttal áttörni. Az északi 
oldalon kiérve, hasonló okoknál fogva a vasút újabb áthidalással megint a 
balpartra tér vissza. A kanyarulatot, a tulajdonképeni «örményesi kulcs»-ot 
elhagyva, a Temes egészben véve északnak Ó-Szadova felé veszi irányát. 
Egyenes irányát Ó-Szadováig némileg csakis a kelet felől közeledő Örmé
nyes-patak zavarja meg, a mennyiben a beömlésnél keletkezett kavics
deltájával a Temes vizét a völgy nyugati oldalához szorítja.

Azon kőzetek, melyek a szorosnak legfőbb jellemvonását kölcsönzik: 
a kristályos palák, amelyek némi ingadozással az egész örmónyes-ószá- 
dovai szoroson végig ÉNy-felé (h 19— 23-ig) 30— 40° alatt dűlnek.E palák 
változó petrografiai sorozatában uralkodó szerepet játszanak a csillámos 
palák egy vagy kétféle csillámmal, kvarczczal és több-kevesebb földpáttal. 
Biotit-gneiszok, biotit-muszkovit-gneiszok, muszkovit-gneiszok, valamint 
a helyenkint háttérbe szoruló földpátok miatt már inkább csillámpalának 
beillő kőzetek lépten-nyomon találhatók, A gneiszokban a földpát kétféle 
szokott lenni: orthoklász és finoman rovátkolt oligoklász. Az örményesi 
kulcs északi részének balparti, a vasút mentén lévő feltárásából származó 
biotit-gneisznak oligoklász oP  szerinti hasadási lapocskái a +  3°-ú kioltást 
jó l engedik megfigyelni.

Csillámos paláink ezen elegyrészei mellett még néhány járulékos, de 
kőzeteinkre igen jellemző ásvány szokott előfordulni, bár nem állítható, 
hogy, jelenlétük átalános volna. Ilyenek a borsószem nagyságban mutat
kozó piros gránát, keskeny hosszúkás kristálykák alakjában a cyanit, a 
melynek ooPoo szerinti hasadási lapocskái 30° alatt sötétednek el és végre 
legfinomabb kuszáit rostokból álló sillimanit-pamatok, melynek szálkái 
polarizált fényben rombos ásvány gyanánt viselkednek.

Ezen uralkodó módon fellépő csillámos kőzeteket alárendelten, 
bár gyakran vékonyabb-vastagabb betelepülések alakjában egyéb kőzetek 
is kisérik, nevezetesen amfibolitok, pegmatitok és kristályos mész.

A m. k. földtani int. évi jelentése 1896-ról. 7
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Amfibolitot pl. az Örményes E-i végén lévő hídon áthaladva közvet
lenül az országút mellett láthatunk, hol feketés padjai a világosabb csillám- 
gneiszok közé vannak betelepülve 40° alatt 22 h felé dűlve. Makroszkopo- 
san e kőzetek jellemét az amfibol sűrű halmazai és a köztök áthúzódó nagy 
fekete csillámlapok szolgáltatják, míg mikroszkóp alatt ezeken kívül még 
orthoklászt és kvarczot, apatitot, mágnesvasércz- és piritszemeket is talá
lunk. Másodképződésű ásványok gyanánt pedig a biotitból keletkezve az 
epidot, az orthoklászból pedig a szeriéit említendők meg. A felsoroltak 
mellé járulékos elegyrész gyanánt olykor még a gránátnak apró piros sze
mei is szegődnek.

Hasonló minőségben, de vastagabb betelepülést képezve találjuk az 
amfibolitot egy nagyobb fekete sziklacsoport alakjában Ó-Szadovától, 
illetve az örményesi-patak torkolatától délre az országút mellett.

Sajátságosak a viszonyok az ó-szadovai kőbányában is, mely Ó-Sza- 
dova és az örményesi patak torkolata közt, az országút keleti oldalán egy 
rövid mellékárokban fekszik. Az uralkodó kőzet itt egy finomabb szemű biotit 
gneisz, a mely a biotit, orthoklász, oligoklász és kvarcz rendes elegyrészeken 
kívül még egyes szemekben gránátot, titanvasat és turmalin-kristálykákat 
tartalmaz. Üde padjait, a melyek 30° alatt 20h felé dűlnek, építő anyagul 
használják. A kőbánya rézsútos talpán a gneisz-padok között egyes nagyobb 
kvarcz-lencséket találtam, melyeknek anyaga részint tiszta kvarczból, 
részint egy eklogitszerű kőzetből áll. Ez utóbbi lényegesen gránátból, zöl
des amfibolból és kvarczból áll, de megjegyzendő, hogy köztök csakis a 
sűrűn fellépő gránátszemek automorfok, míg a másik két elegyrész xeno- 
morf. Ez elegyrészekhez csatlakozik továbbá kevés biotit, titanvas és apá
tit. Ezen rendes habituson kívül azonban volt alkalmam olyan példányo
kat is gyűjteni, a melyekben hol az egyik, hol a másik elegyrész kiváló 
méreteket öltött. így vannak valóságos kézipéldányaim, a melyek tisztán 
nagylevelű biotitból állanak, a melynek lemezkéi jól mutatják a negatív 
karakterű tengelyképet. Más darabjaimon pedig babnagyságú titanvas- 
szemek tűnnek szembe, a melyek Kalecsinszky Sándor chemikus-collégám 
szives közlése szerint a vas mellett gyönyörűen adják a titán jellemző 
reakcióját is. A gránátnak túltengése pedig a kőzetet foltonkint rózsa
színűvé teszi.

Ezen kvarcz-eklogit-lencse egyik hasadékában szabad felületen fen- 
nőve néhány ásványt is találtam, még pedig a zöld chlorit-féle csillámnak 
egészen tallér nagyságú rózsáit és ezek között R, oo összalakulatú apró 
kvarcz kristálykákat. Továbbá vannak rajta még igen apró fehér (sajnos, 
nem nagyon fénylő) kristálykák, a melyeket jellemző lángkisérleti viselke- 
désök alapján (könnyű olvadás, sok nátrium és semmi kálium) albitoknak 
volnék hajlandó tartani és végre látni még egy-két apró fekete fémfényű
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lemezt, a mely hematit vagy titanvas lehet. Egy másik hasadékban 
pedig a markazitnak sugaras rostos, szederjes felületű kis részletét fedez
tem fel.

Pegmatit-padok. Az örményesi szorost és környékét bejárva sok 
helyen akadunk ama szerfelett durvaszemű kőzetre, mely a pegmatit neve 
alatt ismeretes. Elegyrészei túlnyomóan orthoklász, mogyoró-egészen ököl
nagyságú szemekben, továbbá a fehér csillám nagy lapjai és végre alá
rendelten kvarcz. így találjuk ezen, fehér színüknél fogva már messziről 
feltűnő kőzeteket egyes padokban vagy vastagabb lencsékben az örményesi- 
szoros délibb részének csillámos gneiszai közé telepedve, s ugyanilyen 
minőségben fordulnak elő a szorosnak O-Szadova felé eső részében is. Itt 
azonban már kiterjedésüknél fogva is azon lencsék kötik le leginkább figyel
münket, a melyek az örményesi patak torkolata és az örményesi tűnnél E-i 
szája között a Temes jobb oldali mederpartját képezik. A Temes partjá
nak ezen pontja igen sziklás, úgy, hogy az országút, mely előtte is, mögötte 
is közvetlenül a folyó partján vezetett, itt jobban távozik el tőle. Ezen parti 
sziklacsoport déli végén típusos pegmatitot lelünk, mely még az által is 
válik érdekessé, hogy benne helyenként jókora halványzöldes, finom rosto- 
zatú egyenes kioltású andalusit-párnátok fordulnak elő. Nem kevésbbé érde
kes továbbá ezen sziklás-partnak északi vége, a mennyiben ott a hasonló 
minőségű, imitt-amott igen gyéren egy-egy gránátszemet is tartalmazó 
pegmatit Magyarország jóformán egyedüli apatit előfordulásának képezi az 
anyakőzetét. Húsz Samu bányamérnök fedezte fel ezen ásványt, midőn a 
szén mosásához szükséges földpátanyag után kutatott. 0  az apatitból egy 
3 cmtr. nagyságú szépen kifejlődött oszlopot vitt a nemzeti múzeumba, a 
melyről Dr. Krenner József azt írja,* hogy «e halványzöldes kristályok 
leginkább bizonyos amerikai előjövetelekhez p. o. a hammondi és a hund- 
stowaiakhoz hasonlítanak, csakhogy ezek sötétebb színűek, mint az örmé- 
nyesiek». Az a pont, hol az apatit előfordul, könnyen felismerhető azon 
nyomoknál fogva, melyek a Húsz Samu eszközölte robbantásoktól erednek. 
E helyen csakhamar felismerjük a szórványosan behintett halványzöld 
apatit-oszlopokat hol fehér földpátba, hol pedig kvarczba benőve; gyűjteni 
azonban csakis kézi kalapácsosai felszerelve nehezen lehet, úgy, hogy ha 
jobb példányokhoz akarnánk jutni, a sziklát ismét csak robbantatni 
kellene.

Egy 9 mlfin vastag oszlopnak egyik felét sikerült nekem a körülfogó 
kvarczból kiszabadítanom, a mely kristálytöredéken, bár a lapok nem 
nagyon fényesek, mégis sikerült a következő lapokat konstatálnom: oP(P), 
ooP(M), ooP2 (e) és végre a PM  élt tompítva a P (x )  lapnak keskeny csík-

Természettud. Közlöny IX. köt. 1877. 464. oldal.
7 *
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ját. Megemlítem végre még csak, hogy a kristályok légenysavas oldata 
molibdénsavas ammonnal az ismert típusos sárga csapadékot adja.

Kristályos mésztelepek és pegmatit-telérek. Ép úgy, mint 
a teregovai kulcsban, vannak az örményesiben is csillámos gneiszainkban 
kristályos mészkőbetelepülések. Délről észak felé haladva, az első elő
fordulást Örményestől É-ra, a Temes jobb partján, a «La Timpa» hegy
oldalban kb. 60— 80 méter magasságban az országút felett találjuk. Azon 
az elhanyagolt kis ösvényen, mely e ponthoz felvezet, változatos egymás
utánban biotit-gneisz-, biotit-muszkovit-gneisz-, amfibol-gneisz- és peg- 
matit-padokon haladunk, fölérve pedig egy két méter vastag mészbetele- 
pülés előtt állunk, mely konkordánsan az őt befogó kristályos palákkal 
35° alatt 2311 felé dűl. Egy vöröses színű, durvaszemű krisztályos mész ez, 
a mely a rétegesség irányában egyes vonalokban és sávokban mágnesvas- 
szemeket és íremoíií-szálkákat tartalmaz. E magnetitcsíkok többszörösen 
ismétlődnek, változó vastagsággal, de legnagyobb látható vastagsága egy 
ilyen sávnak legfölebb csak 10 cmtr. E szemcsés vasércz igen tiszta és 
kitűnő módon polárosán mágneses. Vasfekete színénél és súlyánál fogva 
ezen érez már régebben feltűnt, úgy, hogy az örményesiek e pontot felü
letesen fel is tárták, minthogy azonban a telepecske nagyon vékonynak 
találtatott, az egész előfordulás nem részesült további figyelemben. Hogy 
azonban ez előfordulás mivelésre érdemes-e vagy sem? azt nézetem sze
rint csakis kutató tárna segítségével lehetne véglegesen eldönteni, mert 
nem lehetetlen, hogy a felszínen csak vékonyan mutatkozó kristályos 
mészkőtelep a benne előforduló mágnesvasérczczel együtt a hegy tömegé
ben lencseszerűen megvastagodik.

Egy másik pont, hol a kristályos palák közt kristályos mészkövet 
találunk, az örményesi tűnnél északi végétől É-ra, a Temes balpartján a 
vasúti sínek melletti feltárásban észlelhető. Durvaszemű, sárgás-fehér és 
szürkés vastag padjai 15— 33° alatt ENy felé dűlnek s egy ponton ben- 
nök egy ujjnyi vastag sötét biotit-amfibolitszalagot figyelhetünk meg. 
A feltárás északi vége felé azután ismét normális biotit-gneiszpadok követ
keznek egyes pegmatitos erecskékkel és lencsékkel.

Hígított sósavban e mészkő csak igen gyengén pezseg és teljesen csakis 
melegítve oldódik. Kalecsinszky Sándok t. collegám ez oldatban minőlege
sen sok mész mellett nem csekély magnéziát, s azonkívül jelentékenyebb 
minőségű vasat mutatott ki, úgy, hogy a szóban forgó kőzetet helyesebben 
dolomitos mésznek kellene neveznünk. Megjegyezzük még, hogy vékony 
csikolatban mikroskop alatt e kőzet valamennyi szeme a kalcitra jellemző 
1/%R szerinti ikersávozást mutatja.

Míg a sárgásfehér mészkő sósavban majdnem tisztára feloldódik s 
oldhatlan, halmazos polarizációt mutató szilikátmorzsát alig hagy hátra,



(6) F E L V É T E L I JE L E N T É S . 101

addig a szürkében már sokkal több az oldbatlan anyag, a mely, mint azt 
egy vékony csiszolat megtekintése is mutatja, főleg egy színtelen vagy 
halványzöldes 15— 16° körül kioltó amfibolszerű ásvány, kevés titánvas és 
egynéhány apatitszemből áll.

Ha most ezután a biotit-amfibolitszalag vékony csiszolatát tanulmá
nyozzuk, akkor ennek anyagában csak kevés rnészpát-szemei, ellenben túl
nyomóan világos színű, típusos hasadású, pleochroos, 14— 17° alatt kioltó 
amfibolt. látunk. Mellette, sőt benne világos barna, olykor chlorittá elválto
zott biotit, azonkívül kevesebb plagioklász, mely extinkciója után ítélve 
labradorit, és továbbá egyes kvarcz-szemek fordulnak elő. Mint járulékos 
elegyrészeket ellenben nagy számban apafií-kristályokat találunk, á melyek 
a foszforreakciót jó l mutatják, továbbá sok perowszkűot, kevés pirít és 
végre egynéhány mikrolitos rutil- és egy-két zirkon-tűt találunk. Ezen 
elegyrészek közül legérdekesebb a perowszkit, mely szabálytalan, sokszor 
elágazó, violásszürke szemekben fordul elő, a melyeken a » 0  szerinti 
hasadás, polarizált fényben a gyenge megvilágosodás, egyes szemeken 
pedig az 0  szerinti ikersávozás is jó l kivehető. Salétromsav a csiszolatból 
nem oldja ki.

Kalecsinszkv Sándor kérésemre vegyileg is megvizsgálta ezen biotit- 
amfibolitot oly módon, hogy egy részét porrá zúzta s szódával összeolvasztva 
olyan savanyú oldatot állított elő, mely hidrogén superoxiddal összehozva 
élénk narancsszínűvé lett. E savanyú oldat másik részlete cinkkel össze
hozva rövid idő alatt kékes-ibolyás szint öltött. Mind a kettő olyan reakció, 
mely a titánt kétségtelenül jellemzi.

Végre a harmadik pont, a melyen kristályos mész előfordul, a Temes 
jobb partján az országút mellett az Örményes patak torkolatánál fekszik. 
A torkolat mindkét oldalán kőfejtő által van feltárva a mészkő, a mennyi
ben anyagát már régibb idő óta az országút fentartására, újabban pedig 
mint hozagoló anyagot a resiczai vasolvasztókban is használják. Mind a két 
bányában a mészkő öregszemű, a felszínen azonban azt tapasztaljuk, hogy 
a légbeliek behatása következtében könnyen omlik szét egyes kristályele
meire. Ujjaink között ugyanis az ilyen megtámadott darabot könnyen mor
zsolhatjuk szét darává. Kalecsinszkv Sándor t. collegám szives közlése 
szerint ezen kőzetben is a túlnyomóan uralkodó szénsavas mész mellett 
még a magnéziának is nem csekély mennyisége mutatható ki. A két kő
bánya közül különösen az örményesi patak északi oldalán fekvőben, mely 
már Ó-Szadova határához tartozik, öltött a kőfejtés már eddig is nagyobb 
mérveket, s különösen ezen körülménynek köszönhetjük, hogy e bánya 
igen érdekes viszonyai oly szépen szemlélhetek. E bányában a mészkő 
öregszemű, fehéres színű. Helyenként barnásfekete érczszemecskék van
nak benne, melyek a mágnestűre semmi hatással sincsenek. A bánya
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hátulsó részében muszkovit- és egynémely padjában zöld chlorit-pikkelye- 
ket is találunk benne, ugyanitt a különben tömör mészkő erősen odvas, s 
ez üregek romboéderes (— 21?) kalcittal vastagon ki vannak bélelve. Hígí
tott sósavval a legfrisebb mészkődarabok csak gyengén pezsegnek, míg a 
chloritpikkelyes mésznek az oldódása élénkebben megy végbe.

E kristályos mészkőnek vastag padjai, a melyek 30° alatt 22 h felé 
dűlnek, három pegmatit-telértől vannak átszelve, a melyek ketteje a 
mészkő lefejtése után szabaddá lett és 75°-ú 13h irányú dőlést mutat, míg 
a harmadik a kőbánya hátulsó falát képezi.

Az I. pegmatit-telérről, a melynek csak lapját látjuk, nem sokat 
mondhatunk, míg ellenben a II. és III. a kőbányába vezető úttól áttörve 
jobban hozzáférhető. A II. pegmatit-telér 2 mtr vastag, anyaga igen öreg
szemű pegmatit, mely nagy földpát és kvarczegyénekből áll. Helyenkint

É D

1. ábra. Pegmatit-telérek az ó-szádovai mészkőbányában. 
m =  kristályos mészkő, pgt =  pegmatit-telérek.

azután benne egyes foltokban plajbász, sőt néha kisujjnyi vastag fekete 
turmalin-kristályok fordulnak elő benőve. A nyomban felemlítendő s a 
pegmatit-telér középvonala mentén előforduló amfibolit-szalag felé a kőzet 
biotit-pegmatittá változik, a melyben a biotit rendetlen elhelyezkedésű 
nagy lemezeket alkot, míg a földpát és kvarcz egymással a betűgránit 
módjára összenőttek. Ezen elegyrészek között azonban uralkodó a földpát, 
melynek hasadási lapjai a közbeszövődött kvarcztól nem zavarva, mindig 
nagyobb foltokban egyszerre csillannak meg. Lángkisérletileg a földpát 
kétfélének bizonyul, ú. m. orthoklásznak (perthit-loxoklász) és oligoklász- 
nak. Ezen pegmatit-telér közepén egy egykori keskeny lencseszerű űrt ki
töltve kétoldalt világoszöld sugaras-rostos amfibol (extinctiója: || c 16— 19°) 
és ennek közepén újból földpát jelentkezik.

Egészben véve azon benyomást veszszük, hogy e (II.) pegmatit-telér 
szimmetrikus alkotású, de még jobban tűnik fel a szóban forgó telérek
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részarányos szerkezete a III., legvékonyabb pegmatit-telér tanulmányozá
sánál. Ennek a telérnek átlagos vastagsága 25'— 30cmtr. Jobbról-balról tőle 
itt is a durvaszemű kristályos mész konstatálható. A pegmatit-telér két 
határlapját a mészkő felé egy-egy hüvelyknyi vastag íremoZif-szalagképezi, 
a melynek világos-zöld szálai harántosan állanak a telér lapjára. Vékony 
hasadási lapocskái || c 14° körül sötétednek el. Ezeken a tremolit-lapokon 
belül találjuk most már a pegmatitot, mely nagy mikroklin- és kvarcz- 
szemek és ritkán még egy-egy fekete csillámlap elegyéből áll, azon meg
jegyzéssel, hogy minden látszat szerint a földpát befelé álló automorf 
kristályokat képezett, míg a kvarcz csak a köztök fenmaradt hézagokat 
kitöltötte. A telér középvonala mentén végre leginkább kvarcztól körül
véve szép fekete, olykor ujjnyi vastag turmalinokat látunk, valamint közel
ségükben egyes fehér csillámpikkelyeket is. E turmalin kristályai véglapok

2. ábra. Turmalinos pegmatit-telér az ó-szádovai mészkőbányában. 
m =  krist. mészkő, p =  pegmatit. tr =  tremolit. tu =  turmalin.

nélküli tökéletlen kifejlődésű oszlopok; szilánkjai mikroszkóp alatt jól 
mutatják a jellemző erős dichroismust, a lángban pedig anyaga igen köny- 
nyen olvadónak bizonyul s kevés nátrium mellett gipszszel nyomát mutatja 
a káliumnak is. A könnyű olvadásból következtetve, kristályaink alighanem 
a Mg-turmalinok csoportjából valók.

A mi pegmatit-teléreink képződését illeti, tudjuk, hogy az effajta kép
ződményeket újabban Credner, Groddeck, Stelzner és mások vagy a lateral- 
secretió, vagy pedig felszálló források útján keletkezetteknek tartják. Telé- 
reink szimmetriája, durvaszeműsége, valamint turmalinban való gazdag
sága előttünk is inkább ilyen, mintsem eruptív úton való származását teszik 
valószínűvé. Szem előtt tartva azon körülményt, hogy pegmatit-teléreink 
egy erősen metamorfizált mészkő telepen nyúlnak fel, a melyen túl folyta
tásuk nincsen, még leginkább azon gondolatra vezetne bennünket, hogy 
őket egykori régi felszálló hévforrások lerakodásának tartsuk.

Ha most végezetül azon kérdést vetjük fel, vájjon az örményesi kulcs 
környékének kristályos palái a krassó-szörényi hegységben eddigelé meg
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állapított három csojjortnak melyikével volnának párhuzamosítandók ? 
akkor tekintettel a túlnyomóan fellépő csillámos gneiszokra, azon ered
ményre kell hogy jussunk, hogy kétségtelenül a másodikhoz, vagyis a 
középsőhöz tartoznak.

Az örményesi kulcsban lépten-nyomon ugyanazon kőzettípusokra 
akadunk, melyek a Temes balpartján, a Szemenik-hegységben oly szépen 
ki vannak fejlődve. De nemcsak ezen tökéletesen megegyező petrografiai, 
hanem a szorosan összefüggő tektonikai viszonyoknál fogva is az örmé
nyesi Temes által elmetszett és a jobb oldalán emelkedő, kristályos palából 
álló néhány dombot nem tekinthetjük másnak, mint a Szemenik vidéki, 
középső csoportbeli kristályos palák széles zónája természetes folytatá
sának és egyszersmind végződésének, a mennyiben tőlük keletre már a 
neogén öböl lerakodások terülnek el.

A Szárkő hegység nyugati lejtői.

Oro-hidrografiai szempontból területünknek legnevezetesebb pontja 
a Szárkő begycsomó (2190 mf), a honnan a főbb vízerek is fakadnak, még 
pedig a Fényesnél egyesülő Eiu albu és Biu lungu patakok, valamint a 
Borlova felé siető Sebes. Másodrangú emelkedésnek tekinthetjük a Szárkő
től Ny-ra eső Plesa hegyet(1411 mf), amelynek oldalain a Biu lungu mellék
patakjai, az örményesi patak, az új-szadovai és ilovai patakok és a bolvas- 
niczai patak veszik eredetüket.

Geológiai szempontból e területen a következő képződményeket sike
rült kimutatnom,

mint réteges kőzeteket:
1. a kristályos palák középső csoportját;
2. a kristályos palák felső csoportját;
3. alsó diaszkorú verrukanoszerű konglomerátokat és palákat;
4. liaszkorú kvarczhomokköveket és fekete agyagpalákat;
5. diabáztufákat és konglomerátokat;
6. strambergi meszet (Tithon);
7. homokkövet és konglomerátot az alsó krétából ; —  

mint eruptív kőzeteket:
8. a gránitot és
9. a diabázt.
Tektonikai szempontból azon terület, mely a Szárkő nyugati oldalá

tól a Temes neogén öböl keleti szóiéig terjed, egy bonyolódott alkotású, 
ránczosodott teknőnek felel meg, a melynek keleti szárnyára a Szárkő pla- 
teauját és délkeleti oldalát alkotó másik, magasan felgyűrt ráncza, ENy-i
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irányban túlhajolva, ráfekszik. Ezen utóbbi körülmény bővebb részletezé
sét a jövő évi felvétel lesz hivatva szolgáltatni. Egyelőre tehát csakis a 
Szárkő nyugati vidékét képező teknővel fogunk foglalkozni.

Ezen tektonikai teknő voltaképen nem egyéb, mint a kornyarévai és 
ruszkai ráncznak folytatása. Míg e ránéz az említett múlt évi területemen 
E-i csapású volt és szélessége átlag 10— 11 kmtrt tett ki, addig az idén 
szélességét 13— 14 kilométernek, csapását pedig nagyjából EEK-inek (2h) 
találtam.

NyÉNy Plesa Pojána Szárkő KDK.

kr.p. III. =  krist. palák III. csoportja, v — verrukano, Ip— liaszpala, dt =  diabáztafa, </?, =  gránitit.

Ezen ráncznak szerkezetét nagyjából az ide iktatott séma ábrá
zolja, a melynek egyszersmind hegységünknek Vercserova és a Szárkő D-i 
kúpja közti metszet felel meg legjobban. E metszetből kitetszik az is, hogy 
a szóban forgó ránczteknőnk a Szárkő tömegéhez viszonyítva egy ráncz- 
vetődés mentén le van sülyedve.

A Plesán át fektetett ezen metszettől nem is nagyon messze D-re, 
körülbelül azon a vonalon, mely Ilovától KDK-i irányban a Fulgu nevű 
gerinczkúp felé húzható, annyiban szenved profilunk változást, hogy a 
ránczteknőnk nyugati szárnya nyereggé van felduzzasztva, úgy hogy itten a 
ránczosodás egy nyeregből és egy teknőből áll. A telepedésnek részletei az 
ide mellékelt profilból tűnnek ki.
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A KRISTÁLYOS ALAPHEGYSÉG.

Amfibol-gneiszok és zöldpalák Hova és Vercserova között. Lássuk 
mindenekelőtt a hegységünk nyugati tövében jelentkező kristályos kőzete
ket. A kristályos palák első nyomait Ilova község keleti szélén találjuk az 
ottani felső mediterrán lerakodások feküjében. Innen követhető ezen elő
fordulás tovább északra Vercserova felé hirtelen kiszélesedve, azontúl pedig 
ismét összeszűkülő vonulatban. Petrografiai szempontból kőzeteink zöld
palák, muszkovites fillitek, olykor muszkovit-gneiszok, apróbbszemű amfibo- 
litok, amfibol- és biotit-amfibol-gneiszok. Ez utóbbiak különösen Vercserova 
felé gyakoriabbak. Ilovától ÉK-re egy széles mészkő-betelepedést találunk, a 
mely konkordansan a palákkal, átlag hóra 3 felé egészen a Valea Bolvas- 
nicza-völgybe áthúzódik. Szövete ezen mészkőnek kristályosnak mondható, 
bár igen aprószemű, sőt majdnem tömött. Színe túlnyomóan fehéres, de 
akad helyenként szürke is. Néhol a közbeszövődött fillites vagy szericzites 
hártyácskáktól nagyobb fokban válik lemezessé, de egyúttal tisztátalanabbá 
is. E mészkővonulatot még Vercserován túl E-ra is megtaláljuk egyes fosz- 
lányos lencsék alakjában. Úgy e kristályos mészkőtelep, mint pedig az őt 
körülfogó kristályos palák az említett csapás mellett átalában igen mere
deken dűlnek DK felé (8— 9h felé 40— 80° alatt).

Ha e kőzeteket petrografiai szempontból a kristályos paláink csoport
jainak egyikébe elhelyezni akarjuk, akkor mindenekelőtt tisztában lehetünk 
azzal, hogy a második, vagyis a csillámdús palacsoport tekintetbe egyálta
lában nem jöhet, úgy, hogy csak még az első és harmadik között kell 
választanunk. Tekintve, hogy komplexusunkban sok az elfenődött szövetű 
fillites és zöldpala-féle kőzet, valamint hogy az amfibol-gneiszok is inkább 
aprószeműek, másnemű az első csoportot jellemző tisztán kristályos szö
vetű gneiszmódosulatok pedig hiányosak, azon végeredményre juttat
nak bennünket, hogy ez alkalommal a harmadik, vagyis felső kristályos 
palacsoporttal van dolgunk.

Gránitit. Az előbb említett palák közvetlen fedőjét egy hatalmas 
gránitittelep képezi, melyet Új-Szadovától EK-i irányban egyelőre a Ver
cserova és Borlova közti közös határkúpig, a Magulisig követtem. Gránitunk 
ezen egész vonalon mindenütt granitoporfiros biotitgránit. Szerkezete rit
kán tömeges, hanem legtöbbször a hegység felgyürődése következtében 
réteges vagy szalagos habitust öltött, a mely pontonkint egészen a palás- 
ságot megközelíti. Korra nézve fiatalabb a harmadik csoport kristályos 
paláinál és ha tovább délfelé egyes foltjait alsó diasz-, sőtliaszkorú lerako
dások között találjuk, azt bizonyára csakis a hegység felgyürődésének kell 
betudnunk. Azok a képződmények ellenben, amelyek a gránitot körülveszik,
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vagy reája települnek, igen különbözők, nevezetesen alsó diasz-, liasz- és 
jurakorbeliek, a miből kitűnik, hogy velők szemben a gránit már csak 
passziv módon viselkedett és szolgáltatta a bázist, minélfogva tehát vala- 
mennyüknél idősebb.

Zöldpalák a Riu lungu és Riu albuban. Egy pillantás a geologai 
térképre, vagy pedig az ide mellékelt profilra is, azt engedi észrevennünk, 
hogy a gránittól DK-re egy széles összeránezolt teknő foglal helyet, a 
melynek két legmélyebb eróziói vonala mentén azonban, a Ein lungu és a 
Riu albu folyók medreiben újból kristályos palák ütik fel magukat. Filli- 
tek, zöldes fillitek és zöldpalák ezek, a melyek mikroszkóp alatt finom
szemű szeriezites, chloritos, vagy amfibol, zoizit és titanittartalmú palák
nak bizonyulnak. Ezeken az erősen gyűrődött palákban egynémely helyen 
olyan zárványokat találtam, mint eddigi krassó-szörénymegyei felvételi 
területemen még egyszer sem, t. i. olyan a körülzáró paláktól elütő és 
különböző minőségű gneisz vagy amfibolitdarabokat, melyek gömbölyödött 
felületet mutatnak és ennélfogva régi görgetegnek tarthatók. Mindössze 
három pontot tudok, hol paláink az említett zárványaiknál fogva konglome- 
rátos külleműek. E konglomerátos szövet azonban egyik ponton sem átalá- 
nos, hanem alárendelt és csak egyes padokra szorítkozó. Böckh János miniszt. 
oszt. tanácsos úr, a m. kir. földtani intézet igazgatója, ki ezen példányaimat 
megtekinteni szives volt, hasonló esetet említett Berzászka vidékéről, a hol 
az ottani culmkori lerakodások feküjében a legfelső kristályos palák kom
plexusa helyenkint szintén valóságos görgeteget zár magában. Daczára 
annak, hogy görgetegnek előfordulása és átalában a konglomerátos szövet 
nem igen tulajdonsága az archsei kor kőzeteinek, valamint hogy a krassó- 
szörényi hegységekben működő geológus nem is idegenkednék nagyon attól, 
hogy a legfelsőbb palacsoport «félig kristályos# kőzeteit rógipaleozóiaknak 
tekintse, kambriumi vagy esetleg sziluriaknak, úgy mi ez alkalomból, ki
zárólag a mi esetünkből kiindulva egyéb bizonyító okok hiányában még 
sem tartanók eléggé megokoltnak az eddigi átalános felfogással szakítani. 
Mi egyelőre tehát a Eiu albu és a Riu lungu szurdok völgyek zöld paláit még 
úgy tekintjük, mint a kristályos palák legfelső csoportjához tartozókat.

Csillámos gneiszok a Fulgu gerinczen. Profilunkat DK felé követve, 
annak végén egy ránczvetődésen túl a Pojana rotunda-Fulgu gerincz középső 
csoportbeli kristályos paláit találjuk. E kőzetekről sok megjegyezni valónk 
nincsen; világos petrografiai alkotásuknál fogva kétségtelenül középső 
csoportbeliek. Erősen kristályos, szép kinézésű biotit vagy biotit-muszkovit- 
gneiszok ezek, a melyek között, úgymint azt az Örményest kulcs második 
csoportbeli csillámos gneiszainál is láttuk, egy-egy öregszemű amfibolit 
vagy amfibol-gneiszpad mutatkozik. A Fulgu gerinczének kőzetei, melyek 
átalában EK felé vonulnak és DK felé dűlnek, tökéletesen megegyeznek
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tehát a Riu Hideg völgyének, valamint az ettől DK-re emelkedő, tavaly 
bejárt határszéli havasok második csoportbeli kristályos paláival.

A Szárkő-hegy kristályos palái. Az előbb vázolt viszonyok meg
változnak azonban, hogyha a Kulmea Fulguluj ÉK-i végétől É felé a 
Szárkőre felmegyünk. Még a Kulmea Fulguluj 1522 magas gerincz 
kúpjától DNy-ra ugyanis zöldes fillites palákra akadunk, a melyeket tovább 
a Fulgu-kúpon, valamint az Obursia Ogasu Prislopu-ban finomszemű biotit, 
vagy biotitmuszkovit-gneiszok váltanak fel. Még tovább az Intra riuri gerincz 
lg ! 7  kúpján zöldes biotit- és amfibol-gneiszok jelentkeznek, épen úgy, 
mint a Zanoga-gerincz legfelső részén, vagyis már a Szárkő-hegy DNy-i 
oldalán is. Felérve a Szárkő plateaujára hasonlóképen amfibol-gneiszokat, 
de mellettök nem épen alárendelten a fillitesbe átmenő biotit-gneiszokat 
is találunk. Ez utóbbi pont a 3. számú sémás szelvényünkben jobb
ról látható. Szóval a Kulmea Fulguluj EK-i végétől kezdve fel a Szárkőig 
megint olyan kőzetek jelentkeznek, melyeket összeségükben a legfelső 
kristályos palacsoportba kell helyeznünk. Hogy milyen a Hideg-völgy 
második és a Szárkő harmadik csoportbeli kristályos paláinak további 
folytatása, azt a jövő évi felvételek fogják csak eldönthetni. Egyelőre meg 
kell elégednünk annak a ténynek a konstatálásával, hogy a Szárkőnek 
kristályos palái már nem tartoznak a középső, hanem a felső csoporthoz.

A RÁNCZTEKNO KITÖLTÉSE.

Az előbbiekben vázolt teknőt majdnem egész 16 kmtrnyi szélességé
ben részint paleozói, részint mezozói képződmények töltik ki. Telepedésök 
azonban nem olyan egyszerű, mint azt talán előre gondolni lehetne, a 
mennyiben a hegytorlasztó erők további működése által újabb másodrangú 
ránczokká tolattak össze.

Ezen szedimentek összetorlódásánál a feküjüket képező kristályos 
alaphegység szintén nem maradt érintetlenül, hanem tovább gyűrődött, 
miként ezt az erózió kitakaró működése folytán ma már jól látható gránit 
és zöldpalafoltok bizonyítják, a melyek ugyanannyi felgyürődési púpnak 
felelnek meg.

A főránczosodás keleti végén azonfelül egy ránczvetődés mentén még 
tetemes függőleges eltolódást is konstatálhatunk, valamint azt is, hogy a 
keleti szárny az alaphegységhez tartozó kristályos paláival valósággal 
ráborul a lesülyedt északnyugati rész legfiatalabb tagjaira.

V e r r u k a n o .  Eltekintve aKornyaréva és Ruszka községek határai
ban előforduló kulmtól, a melyről már a múlt években megemlékeztem, a 
krassó-szörényi hegység keleti részében az alsó-diaszkorúnak tartható ver-
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rukano képezi azon legidősebb üledéket, mely közvetlenül az alaphegységre 
rátelepül. Élénk vörösszinű palák, vörös arkózás homokkövek, leggyakrab
ban pedig porfir törmelékből álló konglomerátok, a melyek aljukon sok
szor valóságos porfir-teleptelérekkel állanak összefüggésben, képezik azon 
kőzeteket, a melyek a verrukano fogalma alá sorozhatok. Legszebben ki
fejlődve ismerem e képződményt Mehádiáról, típusosok azonban az Alduna 
mentén, valamint a Kornyaréva körül fellépő verrukano lerakodások is. Ez 
utóbbi vidéken a verrukanot elég széles ívben a ruszkai Hidegen látjuk 
átvonulni, de egyszersmind arról is győződhetünk meg, hogy a főnyesi 
Szakoja-völgyben az ottani mezozoi lerakodások közt csakhamar kiékelő
dik. Innen északra, az örményesi Eiu albu és Eiu lungu területén semmi
féle verrukanonak magyarázható kőzetekkel nem találkozunk. Azontúl 
azonban tovább É-ra megint megvan a verrukano. Azon éles, magas 
gerincz, mely Hova és Uj-Szadova határainak keleti részében felemelkedik, 
s a mely a Dosu-Ilovi-Plesa nevet viseli, csupán verrukanonak tartható 
kőzetekből áll. Olyan kőzetek ezek, a melyeknek a felzit vagy felzitporfir 
anyagnak zárvány gyanánt való előfordulása adja meg a fő jellemvonást, 
a nélkül azonban, hogy a délibb vidékeken észlelt konglomerátos szövetök 
átalánosan szembeszökő volna. Imitt-amott a szerencse annyiban kedve
zett, hogy sikerült egy-egy. nagyobb porfirtömegre is akadnom, a mint péld. 
a Plesa déli oldalán az Izvoru récse nevű árokforrásnál, a hol a verrukano 
konglomerátokból kiszabadított nagyobb sziklarögök egy felette tömött 
sötétszürke, husvörös, üde karlsbadi ortholdász-(loxoklász)-ikrektől porfiros 
szövetű típusos porfirból állanak. Mikroszkóp alatt, a mennyiben azt’a már 
sűrűén mutatkozó szeriezitpikkelykéktől még megítélni lehet, az alapanyag 
földpátmikrolitokban bővelkedő. Másnemű elegyrész gyanánt egy-két 
lemezke alakjában még csak a biotitot sikerült megtalálnom. Ilyen arány
lag még igen friss minőségben ritkán kapjuk meg a verrukano porfir-zár- 
ványait. Sokszor csakis a mikroszkóp segítségével dönthető el, hogy az 
elmosódott küllemű kőzet felzitporfir vagy felzitporfiros pala-e. Kőzeteink 
ugyanis legtöbbször erősen lapítottak, nyújtottak, mi által sokszor a fillites 
vagy zöldpalákhoz lettek hasonlókká. A porfirosan kivált orthoklász ikrek és 
a mikroszkopos szerkezet eloszlatják azonban a netán felmerülő kétsé
geinket. Néha egészen halványok, majdnem fehérek, egyszersmind kvar- 
czosan megkeményedettek az ide tartozó kőzetek, de többnyire még ekkor 
is sikerült olyan példányokat gyüjtenem, a melyekben karlsbadi ikreket 
láthatunk. Ilyen módosulatok előfordulnak pl. a Dosu Ilovi klip keleti 
oldalán. Ugyanezen kúp ÉNy-i gerinczén, mely kanyarodva a Valea Bol- 
vasnicza völgybe lehuzódik, sajátságos felzitzárványoktól konglomerátos, 
piszkos sárgás vagy zöldes színű nyújtott, lapított palákat találunk, a melyek 
egyes krajczár- vagy még nagyobb fekete agyagpalafoszlányokat is zárnak
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magukba, a mi nézetem szerint nem lehet egyéb, mint az egykori kulm- 
palák törmeléke, vagyis olyanféle fedőpaláké, a minőket Kornyaréván és 
Ruszkán szálban is találtunk.

Ha tekintetbe veszszük, hogy a Dosu-Ilovi-Plesa verrukano kőze
teinek eme jellemzése a válogatott jobb megtartású példányokra vonatko
zik, míg legnagyobb részök a sűrű erdőben az idő viszontagságánál fogva 
definiálhatatlan minőségű mállott kőzetekké vált, könnyen belátható, 
hogy ezen formáció felismerése még inkább pedig határainak szemmel- 
tartása a legéberebb figyelmet igényli. A bécsi «Coronini-Cronberg»-féle 
térképen, mely Stub D. felvételét ábrázolja, ezen formáció csak részben, 
t. i. a Plesa teteje körül van helyesen felismerve, míg tetemes része zöld
palákkal, más része pedig az alább leírandó diabáztufákkal cseréltetett föl.

A mi a verrukano geológiai helyzetét illeti, úgy rétegei, mint ez a 
mellékelt profilból is kitűnik, közvetlenül a gránitit fölé települtek, de míg 
a Plesa táján anyaga zavartalanul alkotja e hegytömeget, addig valamivel 
tovább délre, gyűrődés következtében a felnyomuló gránitit szakítja e for
mációt kétfelé. A verrukano fedőkőzete gyanánt végre úgy zónájának nyu
gati, mint keleti oldalán, liaszagyagpalák és kvarczithomokkövek szere
pelnek.

L i d S Z .  A liasz kőzeteiről, daczára annak, hogy nagy területet fog
lalnak el, csak igen keveset mondhatunk. Eltérj edésök főterülete a Riu 
albu és Riu lungu hegyi patakok középső szakaszaira, valamint a köztök 
emelkedő alacsony vízválasztóra, a Pojána Págyesre esik. A puhább és 
ennélfogva könnyebben málló agyagpalák vastag televényföldet szolgáltat
nak, a mi lehetségessé teszi azt, hogy a Págyes nevű tájt kaszálókul hasz
nálják. A Págyes egészben véve egy katlant képez, mely délen és keleten a 
Pojána inalta és Szárkő, délnyugaton a Petrósza és Grohotu, északon 
pedig a Plesa gerincze által van körülfogva. Míg dél és kelet felé e katlan 
liaszlerakodásainknak folytatásuk nincsen, addig EÉK felé e képződmény 
felhuzódik a Riu lungu mentén, a Szárkő és a Plesa között a Pojána Strigo- 
nén át a Valea Cheiába (Sebes-völgyébe), másrészt pedig egy keskenyebb 
ágával megkerüli délről a Plesát, sőt eljut ez utóbbit köpenyszerűen körül
véve, annak nyugati oldalába is, mint azt némileg még a szelvényünkből is 
kivehetjük.

A szóban forgó képződmény legtipusosabb kőzete a fekete agyagpala, 
a mely a Págyes és a felső Riu lungu mentén jóformán egymaga uralko
dik. Kezdetben velők váltakozva, majd pedig mindig sűrűbben fellépve 
eleinte finomszemű, később durvább szövetű kvarczithomokkövek bonta
koznak ki, főleg a Riu lungunak Szárkő felőli oldalán. Petrografiai alapon, 
valamint átalános helyzetüknél fogva e kőzeteket mind a liaszhoz vehettük.
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Ezen egész komplexus egyetlenegy, közelebbről meg nem határoz
ható Belemnit töredéken kívül semmiféle más kövületet nem szolgáltatott. 
E belemnit a Pojána Págyes déli oldaláról, a Biu albu jobb partját képező 
fekete agyagpalafeltárásból került napfényre.

Liaszkorú lerakodásaink gyűrődöttek, s miként már előbb említve 
volt, két ponton u. m. a Biu lungu és a Biu albu völgyeiben annyira ki
mosottak, hogy alólok a kristályos alaphegység az ismertetett zöldpalák 
képében előbukkanhatott.

Diabáz. A diabázban már az előbbi évek felvétele során egy olyan 
kőzettel ismerkedhettünk meg, mely állandóan a liaszkorú lerakodások hű 
kísérője gyanánt mutatkozik. Telérei ugyanis áttörik a liaszpalákat, tufái 
pedig fedőjökben lépnek fel. Minthogy a diabáz anyaga rendszerint jobban 
képes az eróziónak ellentállani, mint a tőlük áttört liasz, rendesen kisebb- 
nagyobb kúpok alakjában találjuk e kőzetet a palaterületeken. így talá
lunk néhányat a Dosu-Ilovi nyugati gerinczein, valamint szintén többet a 
Dosu-Ilovi-Plesa verrukano tömeget délkeletről körülfogó liaszpalaterü- 
leten, azonkívül nem hiányoznak egyes keskenyebb teleptelérek a Biu lungu 
és Biu albu liaszpalái között sem.

Eruptív kőzeteink, a mennyire ezt már a futólagos megtekintésük is 
megítélni engedi, részint diabázporfiritek, részint pedig augitporfiritek.

Diabáztufa. A diabáztufák, melyeket Kornyaréva vidékéről egé
szen idáig követhettünk, mindig szigorúan egyazon niveauban lépnek fel, 
t. i. a liasz fedőjében. Zöldes vagy vöröses, rendesen kissé meszes palák 
ezek, a melyeket a német irodalom Schaalstein név alatt ismer. Gyakori 
szövetkezésök szilárd homogén diabázporfiritekkel és augitporfiritekkel 
semmi kétséget sem hágy az iránt, hogy e tufák ne volnának a diabáz- 
erupciónak egykori laza ejectumai. A Págyes völgykatlanban hatalmas fél
körben húzódnak Ilova tájáról, a Petra Ilovin az ottani strambergimészkő- 
szirt feküjéből kiindulva először délnek egészen a Pojána inaltáig, onnan 
aztán EK-nek megfordulva gerinczen-völgyön át a Szárkő nyugati olda
lába. Bégebben e diabáztufák egészen félre lettek ismerve és a náluknál 
sokkal idősebb verrukanoval összefoglalva.

Strambergi mész. Ezen mészkő szírijeit az idén is állandóan a 
diabáztufák fedőjében figyelhettem meg, s azon néhány előjövet, a melyet 
térképemre bejegyezhettem, úgy tűnik fel, mint a tavalyi jelentésemben*

* Teregova E-i és IÁ-i környékének geológiai viszonyairól. Jelentés az 1895. 
évi részletes geológiai felvételről. Budapest, 1896. p. 72. (4.).

(17)



IS) F E L V É T E L I J E L E S T E S . 113

ismertetett ruszka-főnyesi vonulatnak szakadozott folytatása. Egyike ezen 
szirtvonulatoknak a Eiu lungnban látható a diabáztufák fedőjében, egy 
második hasonló viszonyok között az Örményes-patak völgyében a Szatn 
batrinutól kissé KEK-re, egy harmadik Uj-Szadova felett emelkedik, a leg
hatalmasabbik azonban az, mely Hova község fölött látható. Ez a 860 mtr. 
magas Petra Ilovinak nevezett szírt, mely a Temes-völgyében messzire 
ellátszik. Míg az előbbiek fedőjében rendes sorozatban alsó krétakorú 
homokkövek következnek, addig a Petra Ilovi mészkőszirtje nyugati szélé
vel a gránitithez támaszkodik.

Végre még megemlítendő, hogy a Petra Ilovi fehér mészkőszirtje 
fekiijében, tehát a mészkő és a diabáztufák határán egy kb. két mtr. vas
tag barnavasórcz-telep fordul elő.

Kárpáti homokkő. Strambergi mészszirtjeink fedőjében, vagy 
pedig a hol a mészkő hiányzik, közvetlenül a diabáztufák fölött konglo- 
merátokat és homokköveket látunk fellépni, a melyeket a tavalyi jelenté
semben előadottak alapján * alsóbb krétakorúaknak tarthatunk. Azon szé
les vonulat, mely Eönyes mellett a Eiu lungu alsó szakaszát kiséri Uj-Sza
dova felé hirtelen összeszűkül és kiékelődik. Utoljára az új-szádovai 
mészkőszirt fedőjében mutatkozik, míg az ilovai felett, mely miként már 
említettem, közvetlenül a gránitithoz simul, már nincsen meg.

Másképen áll a dolog a medencze keleti oldalán. Itt azt látjuk, hogy 
a Pojána inaltáról egy állandó, bár változó vastagságú homokkőzóna húzó
dik folyton a diabáztufák fedőjében a Eiu albuban fölfelé a Szárkő olda
láig, a hol a hegytetőt alkotó legfelső csoportbeli kristályos palákkal talál
kozik. Itt ezen fokozatosan mindinkább homokos agyagpalákká fejlődő kőze
tek be vannak szorítva a diabáztufák és a rajtok fekvő kristályos palák közé.

Ezen zóna további kibontakozását majd csak a jövő évi felvétel lesz 
hivatva szolgáltatni.

* U. o. p. 73. (5.).

A ni. k. földtani int. évi jelentése 1896-ról. 8


