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J A V A S L A T
a Krassó-Szörény megyei hegységek délibb részeinek elnevezése és

felosztása tárgyában.

Tudjuk, hogy hazánk legtöbb hegyvidékének természetes beosztása 
és csoportjainak helyes elnevezése véglegesen még keresztülvive nincsen. 
Ezen hegységek közé tartozik többi között a hazánk DK-i sarkában fekvő 
krassó-szörényi hegység is, a hol geológusaink jelenleg javában folytatják a 
geológiai felvételt.

Tapasztalván egyrészt azt, hogy a nép minden egyes hegycsúcsot vagy 
gerinczet, ha még oly jelentéktelen is, külön névvel megnevez ugyan, de 
hegycsoportokra nevei nincsenek; másrészt kiküszöbölni akarván az eddigi 
térképeken látható közelebbről körül nem szabott, téves vagy épenséggel 
érthetetlen megnevezéseket, a geológusok indíttatva érezték magukat geo
lógiai és orografiai alapon ezt a hegységrészt következőképen osztályozni, 
azon elhatározással, hogy az itt megállapított csoportneveket ezentúl pub- 
licatióikban következetesen is fogják alkalmazni.

Azon hegységet, mely Krassó-Szörénymegye területén a Temes— 
Belareka— Cserna vonalától (illetve a temesvár—lúgos—orsovai vasúttól) 
D-felé, illetőleg Ny-felé terül el, legczélszerűbben krassó-szörényi Közép- 
hegységnek lehet nevezni, megkülönböztetésül a megye keleti határán emel
kedő magas hegységtől, a melynek megjelölésére a krassó-szörényi Hava
sok név kinálkozik.

Az előbbinek h a tá ra i: Ny-on a Magyar Alföld; É-on a Temes-folyó 
temesvári szakasza; K-en a felső Temes folyása s tovább D-re a Porta orien- 
talis nevű hágón át a Kornia, Mehadika, Globu, Belareka, illetve lejebb a 
Cserna; végre D-felől a Duna. Ezen hegység csak kivételesen emelkedik 
egyes kúpjaival 1 0 0 0  m fölötti magasságokra.

A krassó-szörényi Havasok ellenben a Temestől, továbbá a Kornia, 
Mehadika, Globu, Belareka patakoktól és a Cserna alsó szakaszától K-re 
fekszenek s egészen az ország határáig terülnek el.

Részletesebb beosztás:
I. A krassó-szörényi Középhegységnek  egy déli és egy 

északi részét különböztethetjük meg.
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A) A déli vagyis dunamenti hegységrész alatt azon hegységet értjük, 
mely az Almás és a Krajna fiatal harmadkom depressziójától délre fekszik. 
Csoportjai a kővetkezők:

a) A  Lokva-hegység, mely Báziás, Uj-Moldova és Szászkabánya között

fekszik, K-en a szászka— uj-moldovai vonalig terültei, azaz [az itt fellépő 
üledékes kőzetek határvonaláig.

b) A Mészhegység elnevezése alatt azon keskeny, közel E-D-i csapású 
hegyvonulatot értjük, mely a Lokvától K-re egészen aljuborasdiai gránit,
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illetve tovább E-ra a kristályos palák határáig elterül. Ezen hegység főleg 
másodkon! mészkőformatiókból áll, a melyek a Nera jobb partjára átcsap
nak, azaz E-felé tovább vonulnak.

c) A z  A lm ás-hegység  (a mészhegységtől K-re).Északon az Almás és a 
Krajna fiatal harmadkori depressiók által határoltatik, keleten pedig a 
Berzászka patak, valamint azon vonal által, mely a Svinyesa maré keleti 
oldalán tovább E-felé a Kerbelecz — Patru pene gránitvonulat Ny-i szélén 
egészen a Globu-patakig követhető.

d) A z  Orsóval hegység az előbb vázolt határvonal, a Duna és a Cserna 
völgyének alsó szakasza között, É-felé pedig a Globu-patak alsó szakasza, 
vagy még helyesebben a mehádia-jablaniczai országút képezi természetes 
határát, amennyiben itt ismét fiatalabb harmadkori lerakódások veszik 
kezdetüket.

B) A z  északi vagyis a  P lesiva -Szem en ik-hegység  alatt pedig azon 
még hátralevő hegységet értjük, mely a Nera, Almás, Krajna és a Temes 
völgyei által határoltatik, nyugaton pedig az Alföld rónájából kiemelkedik. 
Részei a következők :

a) A  Mészhegység, mint a dunamenti hegység mészkővonulatának E-i 
folytatása, mely Ny-on a verseczi dombvidék, K-en pedig a Szemenik hegy
ség gránit és kristályos palahegysége által határoltatik. Ezen hegység E-felé 
Resiczánál találja végződését.

b) A  S zem en ik  hegycsoportja, mely az előbbi hegység, továbbá az 
Almás-Krajna és a Temes között fekszik, E-felé pedig körülbelül azon vona
lig terjed, mely Resiczától Karánsebesig húzható, a mely egyszersmind 
a régibb formatiók végződését is jelzi.

Az északi vagyis Plesiva-Szemenik hegység ezen két középponti csoport
jához csatlakozik azután

c) A  bnziási dom bvidék, mely a Eesicza— Karánsebes-vonaltól E-felé 
egészen a Temesig húzódik, D-felé pedig a Berzaváig terjed.

d) A  karasi dom bvidék  pedig Ny-ról határolja a magasabb hegységet, 
még pedig D-felé a Neráig, északi irányban a Berzaváig. Ezen halmos vidék
ből kiemelkedik végre

e) a verseczi szigethegység, vagyis a verseczi várhegy csoportja, mely 
nemcsak hogy régibb geológiai alkotása-, hanem nagyobb magasságánál 
fogva is domináló.

I I .  A  Jer a s  s ó -Szörényi H a v a s o k  déli végződésének csoporto
sítása pedig a következő:

a) A  Cserna-hegység, mely elnevezés alatt azt a hegyvonulatot értjük, 
mely a Cserna-folyó bal partján, azaz keleti oldalán a Csernától egeszen a 
Dunáig Orsovától K-re lehuzódik, hol az Allion nevű hegyben végét éri.

b) A m e h á d ia i hegység nevével pedig azt a hegységrészt jelöljük, mely 
a Szarkó-Godján-havasok déli folytatását képezi, azaz azon hegységrészt,
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mely a ruszkai Hideg-pataktól, a Dobri Vir (1934 m) nevű gerinczkúptól, 
valamint a magyar határ nyugati beszögelésetől D-re esik es K-felöl a Cserna, 
Ny-felől pedig a magyar áll. vasút teregova-mehádia-herkulesí'ürdői szakasza 
által katároltatik.

Budapesten, 1893 márczius 4-én.

Dr. SchafARZiK F erencz s. k. T. Both Lajos s. k. Böckh J ános s. k.

A KOLOPI K É N E S FORRÁS.

Dr. Lengyel BÉLÁ-tól.*

A nagy alföldi síkságon, a Tisza partján, Tisza-Süly közelében fekszik 
a Kolopi puszta. E pusztán fakad az a sajátságos, m ár fekvésénél fogva 
is érdekes kénes forrás,** mely meglehetős magas kén hydrogen tartalm ánál 
és a vízben feloldott szilárd sók mennyiségénél fogva az orvosi ásványvizek 
között foglal helyet.

A víz mintegy 14— 15 m mély kutban fakad és hogy nem az úgy
mondott salétromos vizek közé tartozik, a minők az alföldi kutak vizei, 
bizonyítja már az a körülmény is, hogy a vízben nitritek, nitrátok es ammo- 
niumvegyületek nincsenek.

Az elemzés végett személyesen voltam a helyszínén és ott helyben 
meghatároztam a vízben feloldott kénhydrogen és szénsav mennyiségét, 
valamint a víz hőmérsékletet is. A többi alkotórész meghatározása czéljá- 
ból magammal vittem a szükséges vízmennyiséget, melynek elemzése az 
alább feltüntetett eredményre vezetett.

1. Than tanár szerint csoportosítva:

a) Egy kilogramm vízben foglalt alkotórészek :

Natrium ... .......... _ Na ... ... ...
grammokban

0,9084
Kalium ... _ K ... ... ... 0,0488
Calcium _ _ _ Ca ... ... ... 0,4783
Magnesium _ _ M g.................... 0,2813
Mangan... _ ... Mn ... ... ... 0,0052
Vas ... ... ... ... F e ... ... ... 0,0027
Aluminiumoxyd ... _ A 1 A -  -  - 0 , 0 1 0 1

* Előadta az 1893 május 31-én tartott szakülésben. 
** V. ö. Földtani Közlöny XXIII. kötet, 216 (164) 1.
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