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A z s i l y - v ö l g y i  s z en t e k né l

Dr. normann Karoly-tól.

A magyar földtani társulat alelnöke, R a i t z  F r i g y e s  m. kir. 
kereskedelmi minisztériumi osztálytanácsos ur indítványára, a társulat az 
18tiG-ik év telén azon feladat kivitelét tűzte maga elé: Magyar- és Erdély- 

ország nemzefgazdászati tekintetben oly fontos harmadkori szénlerakodásait 
részletes földiáméi vizsgálatoknak alávetni. A munkálatokat a társulat az első 
évre három tagjára ruházta, kiknek egyike én valék. Vizsgálódásom tárgyát 
az Erdély délnyugati részén fekvő zsily-völgyi szén képlet volt kép
zendő, melynek eddigelé tökéletesen parlagon heverő gazdag kőszén 
kincsei most már nagyszerű kizsákmányolásnak néznek elébe, miután a 
nem régibben megkezdett piski-petrosényi vasút azokat a forgalomnak 
feltárandja. — A Zsily-völgybeni felvételt 1867-ben augusztus hó végétől 
október végéig hajtottam végre, s arról a társulatnak előleges jelentést 
adtam át mely a társulati folyóirat IV-ik kötetében közzé is tétetett. Má
sodszor a következő év május havában utaztam azon vidékre, mely alka
lommal a Zsily-völgyben egy hetet töltöttem. Felvételeim alapjául a bá
nyakapitánysági kerületi térkép egy Vassoo “ érték viszonyban raj
zolt másolata, a Petrosény melleti szénterületekhez pedig egy bányamé
rési részletes térkép szolgált, melyhez Rá t h  F e r ó n  ez bánya-gondnok 
ur szívességéből jutottam. Második utazásom alkalmával már a cs. k. kato
nai földrajzi-intézet által Bécsben kiadott ugyancsak Vmoo mérték vi
szonyban rajzolt táborkari-térkép fényképi másolatát használhattam, melyre 
jegyzeteimet a domborrajz nélkül készített kerületi térképről átmásoltam, 
s melyet a jelen értekezéssel a földtani társulatnak átnyújtok.

A Zsily-völgyben tett munkálataim alkalmával mind a brassói 
bányaegylet igazgatósága, mind a govasdiai kir. vasgyár gondnoksága 
részéről, melynek felügyelete alatt a zsily-völgyi szénterület kincstári fog
lalásai állanak, mind pedig az első erdélyi vasút építkezési vállalat ré
széről a legszívesebb támogatásban részesültem, miket itt köszönettel ki
emelni kedves kötelességemnek ismerem. Különösen R á t h Ferencz cs. k. 
javvorziuoi bányagondnok úrnak, ki a brassói bányaegylet szénbányáinak
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berendezését vezette, azonkívül F i 11. s c h kir. bányagondnok úrnak, G e- 
s c l l  S. kir. bányamérnök úrnak, é s P o l l e n s k y  A. vasúti mérnök úrnak 
kell meleg köszönetemet. nyilvánítanom, azon sokoldalú segedelem és szí
vességért, mellyel munkálataim közben támogattak.

A kidolgozást Berlinben végeztem, hol B e y r i c h  t a n á r  ur rendkí
vüli szivessége folytán mind az irodalmi segédeszközök, mind a kir. 
egyetemi muzeuin •palaentologiai gyűjtemény összehasonlító anyagai szabad 
rendelkezésemre állottak. Legyen szabad ezért Beyrich tanár urnák őszinte 
köszönetemet itt is kifejezni. — Ugyan ily tisztelet és köszönetre érzem 
magamat kötelezve I l c e r  tanár ur irányában is; rendkívüli szívességének 
köszönhetem az általom összegyűjtött növény maradványok megvizsgálását, 
miről reményünk van még egy külön munkálatot a földtani-társulat folyó
irata számára is nyerhetni.

Miután a m. kir. kereskedelmi minisztérium által az itteni orszá
gos földtani felvételekben való részvételre hivattam meg, jelen munka be
fejezése hosszal) időre meg lön szakadva.

* *
*

I r o d a l o m .
A Zsily-völgy földiáméi viszonyairól való legfontosabb ismeretek D. S t u r 

által nyerettek azon alkalommal, .midőn a bécsi cs. kir. birodalmi földtani intézet Er
délynek átnézetes felvételét eszközölteté. Munkálatát a „Berichl Uber die geologische 
Uebersichtsaufnahme des slldwestiichen Siebenbürgen im Sommer 1860' czinni értekezésében 
tette közzé, mely értekezés 1863-ban a bécsi birodalmi földtani intézet XIII. köt. 1. 
füzetében jelent meg. Térképészeti munkálatait v. Hauer „geologische Uebersichtskarle 
von Siebenbürgen'1 1861. közölte. — Sturnak a Zsily-völgyro vonatkozó munkálatai ki
vonatban v. Hauer és Stache : »Geologie Siebenbiirgens.® (Wien 1863. pag. 236—239) 
czimü munkájukban közöltettek.

Egyéb a Zsily-völgyre és nzénelőjöttére vonatkozó közlemények még a követ
kező értekezésekben találtatnak:

Ueber den Steinkohlenbergbau in Siebenbürgen, Krauss. Jahrbuch fúr den Berg- 
und Hüttenmann. 3. Jahrg. 1852 pag. 142—143.

Ueber die Sleinkohlen von lirikany am Vulkán Passe, Michelsberg und Hoibach. J. 
A. Brem. Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vercins fiir Naturwis- 
eenschaftcn in Hermanstadt. 1854. Bd. V. pg. 106—109.

Ueber das Vorkommen und die Verbreitung dér Mineralkohle in Siebenbürgen. E. A. 
Bielz. Ugyanott 1858. Bd. X. pag. 53 — 56.

Chemische Untersuchung dér von Gf. Béldi eingesendeten Steinkohle aus dér 
Nachbarschaft des Vulkán Passcs. K. v. Hauer. Jahrb. dér k. k, geol. Ileichsanstalt 1855. 
Bánd IV. pag. 651.

Das Schieler Kohlenrevier in Siebenbürgen. ThaddSus Weisz. Verh. und Mittheil. des 
Vercins fúr Naturwissenschaften in Hcrmannstadt 1860. Bánd. XI. pag. 39—42.

Generalberichi Uber das Kohtenfeld im Zsily:thal etc. Prol.D. T. Ansted. F. B. S.
a „Gesuch um Bewilligung dér Sfaaisgarantie fUr die Piski-Zsilythaler Eisenbahn"

Wien 1861. czimü iratban.

* « *
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B e v e z e t é s .

A Zsily-völgy Erdély délnyugati részén, Hunyad vármegyében s 
közvetlen az oláhországi határon fekszik, azon hatalmas hegyláncz legma
gasabb tetőpontjai között, mely az erdélyi harmadkori medenezét az oláh- 
országitól elválasztja. E völgy egy mélyen besfílyedt, hosszúra nyúló tek- 
nöt képez, melynek tengelye, a hegylánczolat és az azt alkotó rétegtöme
geknek főesapási irányával egyezőleg, Ny DNy felől K. É. K. felé vonul. 
— Ezen völgy horpadás azon helyektől számítva, honnan hegytorokszerü 

'* kezdete széles völgvteknövé nyilik, kö'.el 6 geogr. mértföld hosszúságra 
és mintegy fél mértf. közép szélességre terjed ki. Ezen völgy a körül- 
övedző hegytömegek által egészen el van zárva s csupán az oláhországi 
medenczével közlekedik egy keleti felén hozzá csatlakozó É-tól D-felé 
irányzott, járhatlan hegynyilás által, mely az erdély-olábországi hegység
nek a völgyteknőtől délre fekvő részét keresztben átmetszi, és a melyen 
át a Zsily-völgybcn összegytilekezö vizek kifolyást lelnek Oláhországba, 
honnan aztán egyenesen a Dunába ömlőnek. Ezen „Szurduk“-nak neve
zett haránt hegynyilás hossza, kezdetétől a Zsily-völgybcn Alsó-Barbatény- 
nél, egész végzetéig Porcény mellett Oláhországban, 2 és */* geogr. 
mértföldet tesz ki.

A folyók menete szerint a zsilyi völgyteknő két részre oszlik; a 
nyugati, hosszabb, az oláh Zsily után nyerte nevét, mely rajta keresztül 
folyik, s melynek eredete már Oláhországban fekszik; a keletit hasonlólag 
a magyar Zsily völgyének nevezik. A magyar és oláh Zsily épen a 
Szurduk hegynyilás előtt mint hatalmas patakok egyesülnek.

A völgy nyugati fele, az o l á h  Z s i 1 y v ö 1 g y, éjszakról a Rctyezát 
hegység egyik hatalmas mellék ága, a Z e u o g a  hegyvonulat és délről 
Vulkán hegység között be van sülyedvc. Nyugatra mind a két hegyvonu
lat, egy tágas ivet alkotva, a Sztárul hegyen egyesül.

A m a g y a r Z s i l  y völgyét éjszakról a szászsebesi Alpok délke
leti oldalának egy része határolja, t. i. a S u r i á n  hegytől D. D. Ny felé 
a S i g u r e 1 u hegyhez lenyúló hegy vonulat, mely egy mély sülyedés ál
tal a Rctyezát fentebb említett mellékágához csatlakozik. Ezen sülyedés- 
ben van a Banicza helység után elnevezett alacsony utszoros. Végre dél
keletfelé a vülgyteknöt elzárja a hatalmas P a r e n g hegység, melynek 
éjszaki, a Szurián hegyhez nyúló folytatása, a magyar Zsily forrásterü
letét képezi; nyugat felől pedig ezen hegytörzs egy mély süllyedésen át,
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melyet az előbb említett Szurduk begynyilás vág keresztül, a Vulkán 
hegyvonulattal egyesül.

így tehát az egész zsilyi völgyteknö kőröskörül hatalmas hegyfalak
kal van besánesolva, melyek — kivévén azon előbb említett két sülyedést 
— átlagosan 4—5000 lábnvira amelkednek a tenger színe fölé; ormai 
azonban még sokkal jelentékenyebb magasságot érnek el. — Legmaga
sabbra felnyúlik az éjszaktól délfelé irányult P a r e n g  hegy háta, mely
nek K i i r s i a  nevű csúcsa 7038 lábnvira*) áll a tenger színe telett-, déli 
végrészén pedig az ekkoráig meg nem mért M a i i d r a  csúcs még valami
vel m agasabbra emelkedik- A vulkáni hegyvonulatban legjelentékenyebb 
magasságú a S t r á z s a - h e g y ; ez 5940 láb, inig a többi csúcsok csak 
4500—5700 láb magasságig emelkednek. Azon hegytömegek között, me
lyek a Zsily-völgy éjszaki területét körülszegik legmagasabb a Z e n o g a  
(6954‘), utána a T u l i s a i  (5040'). Keletre, közvetlen a völgy éjszaki 
szélét képező hegylánczolatban a F i a t r a  B ő s ü l u j  3834‘, a Gura 
Plajului pedig 3384' magasságot érnek e l; azonban már tovább a háttér
ben, a magyar Zsily forráságait körül fogva, kiemelkedik a S z ú r  i án  
0486 lábnyira, s ezen hegy és a Pareng között a K l o b u c s c t  6000 
láb, a V u r v n  1 ui P e t r a  ennél még néhány száz láb magassabbra s a 
K a p r a  6420 láb magasságra a tenger színe fölé. - Az éjszaki szél- 
hegység süllyedésének legalacsonyabb pontja a baniczai útszoros, mely a 
vasúti lejtmérések szerint, 2382 lábnyira, a magyar Zsily tükre pedig a 
Banieza patak beszakadásánál, Petrosény mellett, 1926 lábnyira fekszik a 
tenger szilié fölött. A Zsily-völgy legmélyebb pontja a völgy keleti harma
dában fekszik, a két egyesült Zsily patak beszakadásánál a Szurduk hegy- 
nyilásba. Ezen hely tengerszin fölötti magasságát S t u r D., egy baromé
tert mérés után, 1725 lábnyira teszi.**) innentől kezdve a völgy talpa 
igen halkan emelkedik egyfelől felfelé a magyar Zsily irányában, másfe
lől az oláh Zsily mentével ellenes irányban. Ezen utóbbin Kimpu lui 
Nyág-nál, a nyugati Zsily völgy utolsó helységénél, közel a falu temploma 
alatt, a patak tükre 2892 lábnyira fekszik a tenger színe fölött. Felfelé 
tovább haladva a völgy csakhamar szűk hegynyilássá alakul.

Az oláh Zsily meglehetős egyenes irányban szeli át a völgyteknö 
hosszát. A kelet felöl jövő magyar Zsily kezdetben szintén a völgytengely 
nyugat délnyugati irányát követi, de azután a baniczai patak egyesülésé
nél Petrosény mellett, eredeti irányát megváltoztatva, csakhamar délfele

*) Az utóbb említett magasságmérési adatok, liol a forrás nincsen különösen 
megemlítve, a cs. kir. katonai geog. intézet táborkari térképéből vannak átvéve.

**) Jahrbuch k. k. geol. Reichsanstalt Bd. XIII. pg 97.
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kanyarodik, s ezen irányban a völgyteknöt keresztben átmetszve, a Szur- 
duk nyilasba ömlik. Ezenkívül a két Zsily patak számos mellékága ha
sítja át a teknőt, merőlegesen ennek hossztengelyére.

A völgyteknő belseje harmadkori képződmények által van kitöltve 
melyeknek határai az alaphegység felnyúló tömegeitől igen világosan cl- 
választvák. Az utóbbit krystályos palakőzetek alkotják, melyekbe a völgy 
déli szélén szemcsés mészkőből álló vonulat van befektetve, s melyeken, 
különösen a völgy éjszaki széle felé lévő ereszen, rétegzett másodkori 
mészkő egyes, elszigetelt tömegei telepednek.

Az eredetileg meglehetős lapos felülettel elterülő harmadkon kép
ződményben a még létező folyómcnetek időfolytán mély völgyrendszert 
mostak ki, mely azon képződményt több száz láb mélységre feltárja. Ezen 
terület tehát dombos vidéknek tűnik elő, melynek legjelentékenyebb ki- 
mélyedéseit a két Zsily-patak hosszmentében létező széles völgymélyedé
sek képezik, s ezek után számos másodrendű haránt völgy és hegynyi- 
lás, melyekben az alaphegység lejtőségeiről a Zsily-patakokba siető vizek 
lefolynak. — Az eme mélyedések közt hátra maradt tömegek eleinte 
meredek falakkal emelkedi ek a völgyfenékek fölött, s azután a párkány 
hegységfelé lassankint emelkedő széles fensikokat vagy hosszúra nyúló, 
párhuzamos hegyhátakat képeznek.

Ezen harmadkori vidéket dús növényzetű mezők és rétek borítják, 
váltakozva itt ott elterülő bükkösekkel és alacsony nyír- és mogyoró 
berkekkel; ezek közt az egész völgy aljban elszórt apró oláh faházak 
emelkednek, melyeket szántó földek és gyümölcsösek körülvesznek. A 
völgyteknöt meredek falakkal [körülzáró hegytömegeken nagyrészben kiir
tott erdőség terjed, mely körülbelül 5000 láb magasságig nyúlik. Mintegy 
3000 láb magasságig a bükkfa képezi az erdő állományát, azontúl a 
fahatárig a fényük különféle nemei következnek, melyeknek öszlcte mint 
széles szalag a bükkös erdőktől, söíétebb kékes szilié által már messziről 
tekintve élesen elválik. Ezen erdő képezte övön fölül rétekkel vagy he
nyefenyő bokrokkal borított lapos lejtők és széles hátak következnek, s 
ezek fölött végre a legmagasabb hegytömegek kiálló csúcsai emelkednek, 
melyeken növényélet alig mutatkozik és melyek már valódi alpesi mere
dek szikla ormokat, terjedelmes kőhalmazokkal, képeznek.

Félre eső és elkülönzött fekvése daezára a Zsily-völgy némileg né
pesnek mondható. Az egész völgyben mintegy 10,000 lélek él, kik, el
szórt apró tanyákon lakva, 19 községet képeznek. A lakosok oláhok, 
kiknek kizárólagos jövedelmi forrásukat a marhatenyésztés képezi, mely 
azonban ott még a legprimitívebb állapotban tengődik. Mezei gazdaságot 
nem igen űznek, ámbár a föld és az éghajlat, legalább a völgy mélyebb



vidékein, a tengeri, gabona és gumós növények tenyészésére eléggé al
kalmas. A legnyugatibb helység, Kimpu lui Nyűg, azonban már oly ma
gasan fekszik, hogy ott a tengeri már nem érhet meg.

A közlekedési utak, melyek jelenleg a Zsily-völgybe vezetnek élén- 
kebb kereskedelmi közlekedésre elégtelenek. Erdélyből egy jó út vezet 
ugyan Hátszegtől Pujon át a Strigy mentében azon hegyvonalig, mely a 
Marosba folyó Strigy, és a Dunába ömlő Zsily ágai közti vízválasztót ké
pezi, onnan kezdve azonban teher szállításra már épen nem alkalmas. 
Ezen út Petrosz helységtől kezdve a Strigy egyik mellék patakja menté
ben felfelé vonul, Merisornál azonban kétfelé nyiük: innen egyik ága a 
Gyaln-bábi hegyháton át Vulkánba, a másik ág pedig a Banicza hegyszo
roson keresztül Petrosénybe a Zsily-völgybe vezet. Mind a két út igen 
roszul van vezetve, ezenkívül az utóbbi közönkint még el sincs készítve, 
az előbbi pedig az áthatolandó hegyhát magasságánál fogva oly meredek, 
hogy azon nagyobb terheket szállítani lehetetlen. 18G8-ik év tavaszán az 
arad-károlyfehérvári vasút vonaltól a piski-petrosényi mellékszárny épí
tését kezdék meg, mely az elsőn említett út mellett a Banicza sorosan 
keresztül a Zsily-völgybe vezet. Ezen vasút az eddigi kedvezőtlen hely
zeten rövid időn segíteni fog, s ezen vidéken is utat fog nyitni az ipar 
és kereskedelem számára. — Oláhországgal csupán egyetlen ösvény tartja 
fenn a közlekedést, mely Vulkán veszteglő helységtől a közel 5000' ma
gas hasonnevű szoroson átvezet. Magában a Zsily-völgyben a legutóbbi 
évekig egyetlen szekér út sem létezett. Még csak a (50-as évek kezdetén 
készíttetett a megye egy utat Petrosénytől Vulkánig, mely azonban, bár a 
vidék legkevésbé sem gördít elébe akadályokat, igen roszul van vezetve. 
— Ezen útnak folytatásán Vulkántól Urikánvig a múlt évben dolgoztak.

** *

Ezen bevezető ismertetések után oly vidékről, melyet szélesebb kö
rökben még alig ismernek, de a mely feltárva a közlekedésnek, gazdag 
ásványi kincsei miatt kiválóan alkalmas, hogy a nemzetgazdászati vállala
toknak hálás és sikeres területet nyújtson, - immár áttérek az előttem 
levő munka tulajdonképi feladatára.

A vidék földtani alkatának átnézete.

A Zsily-völgy átalános foldismei szerkezete, mint ez az 1. táblán lévő 
térképből és a völgy tengelyéhez háránt fektetett 1. számú átmetszetből 
kitetszik, igen egyszerű.
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Az alaphegység, melyben ama hosszúra nyúló völgytekuő mélyen be 
van sülycdve, azon sokféle kristályos palák tömegéből áll, melyek tul- 
nyomólag az crdély-oláhországi határkárpátok egész nyűgöd részét alkot
ják. Ezen kőzetek a Zsily-völgy területében is terjedelmes ős-mészkő 
fekveteket tartalmaznak. — Az említett palatömegek fölött a völgy ereszeinek 
egyes helyein nem épen csekély részei vannak lerakodva egy mészkő ré
teg rendszernek, mely igen valószínűleg a felső kréta képlethez sorozandó. 
Ezek egy azelőtt összefüggő lepel maradékát képezik, mely a szomszédos 
vidéknek még igen kiterjedt területén épen megtartatott; egyrészt a Strigy- 
öböl délkeleti részén a Banicza utszorosig, másrészt Oláhországban, hol a 
Vulkán hegyvonal déli lejtőjén a Zsily áttörésétől- keletre egy kiterjedt 
vonalban a felszínre nyúlik ki. — A mély völgysiilycdés kitöltési tömege 
harmadkon képződményekből áll, melyeket szerves zárványaik következ
tében a felsö-oligociin képlethez kell soroznunk. Ezek egy hatalmas 
rétegöszletet képeznek, mely teknő alakban, meredek 40—70 -ra felnyúló 
szárnyakkal, az alaphegységre van rakódva. Az ősziét alsó része számos 
egymáson fekvő telepet tartalmaz, melyek kitűnő, kokká változtatható 
fekete szénből állanak s melyek közül némelyik igen tetemes vastagságot 
mutat, s igen jelentékeny kiterjedésben követhető. — Ezen rétegti'megck 
fölött némely helyen görgetegek-, torladékok- és agyagból álló diluviál ra- 
kódmányok vannak elterülve, meglehetős kiterjedésű’, gyakran több öl 
magasságú lejt-fokokat képezve. Ilyenek nevezetesen a völgy központjá
ban és déli szélén fordulnak elő, inig a nyugati részen már nem találha
tók. Az oláh Zsily völgyének alsó részén több ily lejtfokot lehet határo
zottan megkülönböztetni, melyek lépcsőzetesen következnek egymásra. — 
A legújabb képződményeket végre a létező folyómenetek rakódmány;1 
képezik, melyek a völgyfenék nem csekély részét durva gőrkövek, kavics 
és törmelék tömegekkel fedik be.

A kristálvos alapeligysép’.

A mi a kristályos alaphegység tömegét illeti, ez a Zsily völgy vi
dékén csillám-gneiszből áll, melybe még egyéb kristályos pala kőzet is, 
mint: amphibol-gneisz, chlorit-gneiss, csillám-pala, kvarcz-pala és agyagcsil- 
lám-pala, ezenkívül szemcsés mészkő is, többé kevésbé jelentékeny telepek
ben közbe vau fektetve. Ezen palatömegek, a helyi eltérésektől eltekintve, 
a völgytengellyel, egyezőleg uyugotdélnyugot felől kelctéjszakkelet 
felé vonulnak el, és pedig az oláh Zsily vidékén csak nem nyugatra, a 
magyar Zsily területén inkább éjszak nyugatra irányulva. Túlnyomókig 
éjszakfelé dőlnek, azonban a dőlési szög különböző helyeken igen változó,
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annyira, hogy a réteg fekvéseket nehány foknyi hajtástól egész függélyes 
sőt még ellcnszcrüteg délfelé irányzott beeséssel is lehet észlelni.

A főkőzet, a csillám-gneisz, rendesen mind az elegyrészek minősége, 
mind relatív mennyisége és elrendezése szerint a közönséges kifejlödési 
módot mutatja. A harmadkori völgy-kitöltésnek közvetlen éjszaki és déli 
szegélyén azonban rendesen egy oly válfaját lehet feltalálni, mely igen 
kevés földpátot, és ebből oligoklast tartalmaz. Ezen válfaj hihetőleg egy 
széles övben a harmadkori teknő alsó fenekét képezi. — A Gyalu-Bábi 
hegytömegében, Zsily-Vajdejtöl éjszak felé csillámszegény, csaknem szem
csés szövegű orthoklas-gneisz van elterjedve. Hasonló minőségben talál
juk ezen kőzetet a Páréiig hegy gerinezén is. — Kitűnő szálas szövegű 
gneisz találtatik a Valia-Rosulujban, Petrosénytől éjszakra, közvetlen a 
krétavonulat éjszaki határán. — A foldpát eltűnése által a gneiszben nem 
ritkán csillám palából álló övék s ebből a csillám elmaradása következté
ben, néha kvarcz-palából állók is keletkeznek. Az utóbbi például a vul
káni hegyvonalban a Vulkán szoros gerineztömegét képezi. — Az említett 
kőzet-fajok közűi a többiek főleg a Zsily völgyet délről határló hegytö
megekben, a Vulkán és Pareng hegységben jönnek elő. A rendesen lekö
tés szinü agyag-csillám-palát egy széles övben a Vulkán hegyvonal éjszaki 
lejtőjének egész hosszában — közvetlen az ős-mészkő vonalat fekűjén — 
feltaláljuk. A Szurduk hegynyilás felső vége ezen övben fekszik. Ezen 
hegynyilás az 1867-ik év nyárán át, egy később ismét elpusztított ősvény 
által, a Zsily jobb partja hosszában egész az oláh határig járhatóvá té
tetett. A hegynyilás a rétegeket, melyek ott kelet egész délkelet felé vo
nulnak és éjszak egész éjszakkelet felé 30—35"-nvira dőlnek, háránt 
irányban metszi. A hegynyilás kezdetén levő agyag-esillám-palát elhagy
ván, a fekűben, közel az első mellékpatak (Apa kindetuluj) torkolata 
után, zöldes szinü, vékony lemezekben törő ehlorit-gneisz következik, mely 
chloritnak és földpát és kvarcz finom szemcsés keverékének váltákozó vé
kony rétegeiből áll. Eme chlorit-pala széles övét alkot; alatta amphibol- 
gneiszre találkozunk, mely, ehlorit- és fagvag-gneisz-et alárendelt közfek- 
vetekben tartalmazva, egész az oláhországi határig az uralkodó kőzetet 
képezi. Jóformán ezen amphiból.gneisz vonulat folytatásában találjuk 
ugyanazon kőzetet egyrészt ezen helytől nyűgöt felé, a Vulkántól menő 
utón a vulkán ötszörösig, közel az utóbbi alatt, más oldalt keletre, a Pa
reng hegy tetején, hol a kőzetnek egy igen szép, csaknem szemcsés vál
faja a Kürsia ormot képezi. Ezen amphiból-gneisz foldpátját csaknem ki
zárólag kékes-fehér oligoklas képezi, mely nagyobb egyénekben ritkán, 
hanem többnyire csak finom szemcsés tömegekben található. A kvarcz 
mennyisége ezen kőzetben igen kevés; apró szemcsékben a foldpát tö



meghez van keverve, vagy itt-ott kicsiny, önálló csíkokat képez benne. 
Az amphiból sugáros hahnazatokban vonalonkint a többi elegyrészekbe 
mintegy bele van szőve. A Kiirsián ezen alkatrészekhez még számos be
hintett fagyag-lemezkék járulnak.

Az ősmész ezen vidéken szintén főleg a Vulkán hegységben lép föl. 
E kőzet ezen hegység éjszaki ereszén, a Zsily-völgyi harmadkori kőzet 
határához közel, a kristályos palákban elválasztott berakodásból álló vo
nulatot képez, mely az oláh Zsily-völgy déli végétől Kimpu luj Nyág-on fe
lül, egész Alsó-Borbaténv-ig, a két Zsily-patak egyesülése helyéig terjed. 
Ezen vonulat az egyes mésztelepek vastagsága, dőlése és terjedelmének 
aránya szerint részint keskeny, sziklás orínokhan, részint pedig széles- 
meredek, kopár hegygcrinczekben a körülfekvő palatömegekből felmagas- 
lik, s már messziről szembe ötlik. — Az egyes mésztelepek helye és 
terjedelme a térképen ki van jelölve. Azok Kimpu luj Nyűg, Urikány- 
Lupény és Alsó-Borbatény falvaktól délre fekszenek. Elrendezésük egy 
keskeny, a kőzetcsapással párhuzamos övben csakhamar szembe tűnik. 
Ezen mészkővonulatot leküjébcn a fekete, fénylő agyag-csillám-pala már 
emlitett széles vonulata követi, födűjében pedig gneisz következik. — A 
vonulat közepén fekvő mésztelepek, az egyik Urikánynál, a másik Le
pénynél, tetemes tömegekben érnek a fölszinre. E mésztelepek mind
egyike egy a mellékkőzet csapásához párhuzamosan, kelet éjszakkelet felé 
hosszan elnyúló hegyvonalat képez, mely éjszak felé laposan ereszkedik 
lefelé, délfelé ellenben meredek falban végződik. Az eg; ik lejtősség 
megfelel azon síknak, mely szerint a telepek főkiterjedésöket érik e l ; a 
másik ezeket haránt irányban egész vastagságukban feltárja. — Cseké
lyebb vastagságnak és sokkal meredekebben beesők azon mésztelepek, 
melyek az egész vonulat végén tűnnek elő és melyek ennek következté
ben csak keskeny sziklákban nyúlnak a fölszinre.

Az ősmészkő rendesen igen finom szemcsés, csaknem tömör s szine- 
W i> fehér vagy világos kékes-szürke. A vonulat keleti végén levő tö
megeken, Alsó-Barbaténynél, melyeknek nyugati kinvulásán a két 
Zsily patak épen egyesülése előtt átvonul, s azt, nehány felnyúló szikla 
kivételével, torlat-tömegekkel elborító, a mésztömeg palás és csupa hü- 
velyknvi vastag rétegekre szét van osztva. A telep itt csaknem függőle
gesen á ll; a felemelésen kivid azonban még hatalmas gyűrődéseket is 
kellett szenvednie, mert a fekvetek igen sajátságosán begyiirŐdve és re
dőzve látszanak. Ugyanazon tünemény még a Szurdok nyílásban egy jó 
darabon az alant fekvő agyag-csillám-palában is észlelhető. Egy kőzettani- 
lag igen hasonló mészpala telepet — melyet utazási naplójában Fartsch is
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felemlít*) — terül el a Vulkántól Oláhországba vezető utón, közel a 
szoros előtt.

Egy igen terjedelmes ösmészlcő-telepct észlelünk továbbá az oláh 
Zsily-völgy éjszaki szélén, Zsily Vajdej mellett, hol a telep a Zenoga- 
Obroka hegyvonal keleti végének gerinczét és délkeleti lejtőjét foglalja el. 
Ezen mésztelep délkeleti—déldélkeleti (ízléssel a Krivadia pataknál kezdő
dik, épen ott, hol annak kezdetben inkább keletfelé tartó folyása gyors 
kanyarulatban délfelé fordul. A mésztelep innen nyugatfelé vonul, mi 
alatt a felszínre kibúvó részének szélessége gyarapodik és eleinte me
redek dőlésé lasankint laposabbá válik, inig elvégre meredek falban vég
ződik, mely a 4700 láb magas Piatra-kegy még mészsziklákból kép ztc 
csúcsától délkeleti irányban a jóval alacsonyabb Faca pietri hegyhez, Ma- 
tsesdnél, lebocsátkozik és a  mésztömeg egy ugyan azon irányban kiugró 
ágában még jó darabon meghosszabbodik. — Stur ezen mészkő képződ
ményt a kréta képlethez számította, azonban valamint a telcpedési viszo
nyai, úgy a szemcsés szerkezete is, mely habár rendesen igen finomszem
csés, helyenkint mégis igen világosan kivehető, határozottan oda utalnak, 
hogy azt az ősmészkőhöz sorozzuk. Igen világosan lehet ezen szemesész 
szerkezetet észlelni a Piatra-hegy gerinezén, különösen a fekü rétegek 
közelében, hol a mészkő számos fagyagos lemezekkel van áthatva; ezek 
párhuzamos elrendezése következtében a niészV, j xjialás szerkezetet nyer s 
valódi fagyag mészpalává válik.

A kréta mészkövek.

Az imént tárgyalt ősmészhez hasonló meredek külalakzatbau tűnnek 
fel azon m á s o d k o r i  mészkövek, melyek már a vidék földtani szerke
zetének általános leírásában megemlittettck. Ezek tömör, sárgás fehér, vas- 
oxyd által veresen erezett mészkövek, melyek vastag padokban, de ren
desen nem igen világosan rétegezvék. Szerves maradványok nyomait csak 
ritkán lehet bennük fölismerni. A Zsily-völgyben az éjszaki határ felé szá
mos elszigetelt, közvetlen a kristályok alaphegységre telepedett tömegek
ben tűnnek fel, melyek 100—150 lábnyi vastagságot érnek el. Földtani 
korukat ugyanott nem lehet meghatározni, mivel eddigelé még meghatá
rozható kövületeket nem szolgáltattak, telcpedési viszonyaik pedig csak 
annyit mondanak ki, hogy fiatalabbak mint a palahegység és idősebbek mint 
a harmadkori képződmények, melyek néha belőlük származó kümpölyöket 
tartalmaznak. A szomszédos Strigy-yölgy keleti részében azonban nagyobb

j  D. Stur. Jahrbuch dér k. k, geol. Reichsanstalt. XITI. 1863. pa.g. 43.



fülirt, die Serpentine iin Liegenden lassend, die Steinkohlenforination aus 
den auflagerndenKonglomeraten mitSandsteinen desRothltegenden überschrít- 
ten hat, zeigen sicdi die Seliichteo des Buntsandes, roth und violett, end- 
licli blaulicbscbwarz, darauffolgen dünnseliichtige Kaiké, hart, mittbeilweíse 
wulstigen Scbicbtfláeben. Zwisehen den einzelnen Kalkselrichten, welehe 
mit Hornsteinscbichten von 2—4" förmlich wecbsellagern, tindet sich 
eiu grünlieh grauer Tbon, dér tlieihvei.se in feiner Schiebtnng dnreb 
Mergel in Kaik iibejgeht. Dieser Uebergang erfolgt selír rascb in Kaik 
und umgekebrt aus dér Kalklinse in Thonuiassen. Die Farbe dieser 
Kaiké ist meist rosenrotb und grüngestreift, oder getleckt. Sie sind diebt 
bis kömig, krystalliniscb, ungemein zer ki liftet, etvvas sandig, dér Brueh 
unrein, muschlicb. Dicse Kaiké babén ciné Maebtigkeit von eirea (50 Fuss und 
sind versteinerungslcer. Sie entsprechcn vollkornmen dem Virgloria-Kalk dér 
Alpen. Darauf folgt ein System von grauen Kaikén, dünnscbicbtig, mit 
wenigen Fcuersteinknollen musclilicheii Brueh. Die steilen Wandc der- 
selben zeigen jiraebtvoll die gewundenen uuzaliligen Scbichten dieses an 
300' machtigen Kalkniederscblages, und sind mit deu aus den Alpen so 
sehr bekannten rostbraunen und graublauen Vcrwitterungsfarben beleit. 
Darauf lageru dicbte, stellenweise krysfallinlscbe, etvvas bituminöse, ca- 
vernöse Kaiké, rosenrotb bis gelb, die zabllosen Klöfte mit Kalkspatli- 
krystallen von seltener Grosso bedeckt. In allén Klüften, sowiein schma- 
len Lagern flibren dicse Kaiké cinen durcli Eisenoxid ticfrotb gefiirbten 
Tbon, 2' maehtig. Stellenweise zeigen sic sicb voll von Korallen und 
entsprechcn dicse Etagen den alpinischen Etagen des Buchcnsteiueu- 
Kalkes und des dér Seiser Alpe ziemlich genau.

Darauf folgt ein Kaik gelblicbbraun, diebt, fest, muschlichen Brueh, 
von feinen Kalkspatbsebnürcben dunklerer Faibe, sowie von eben soleben 
ScbnüTcben eines bitumreichen schwarzen Thones durehzogen, wodurch 
das Gestein sclnvarzlicb gegittert erscbeint, die Scliicbtungsflachen sind 
kaum erkennbar und untersebeidet sieli dicse Kalkpartkie von allén an 
dern Banater Kaikén dureh die ungemein grossbankige Scbiclitung, die 
bis zu 20° Míiehtigkeit ereicht. Sie sind ebenfalls cavernös, doch in viel 
geringerem Maase als die Jurakalke. Einzelne Scbichten desobcrnMach- 
tigkeitdrittels besteben aus rőtben und grtlnlicb gcflcckten, kalkreicben 
Mérgein, die jedocli 4° Machtigkeit nirgends übersebreiten. Eigenthiim- 
licli bei diesen Kaikén ist ikre unconstaute Machtigkeif Sie erreichen 
bis zu 2500" Starke, was aber niclit hindert, dass sie etwa 1000° ini 
Streieben weiter kaum mebr zu treffen sind. Dicse Kaiké rcprasentiren 
im gescllschaftlicbcn Banate den Muschelkalk, und bilden in dér Kuptori- 
na bei Reschitza in Uljanitza Prolas, bei Krassova, in den See zwischen
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a balpart magaslatain maradnak. A csetatje-boli-i mésztömeg keletre egész 
a Gyalu Móri hátáig felvonul. Folytatásában, rövid megszakadás után, egy 
igen hoszura nyúló mészvonal következik, mely a magas Fiatra ltosuluj 
begytől a Gyalu Móri hegylánca keleti vegén, kcletcjszakkeleti irányban 
még valamivel a Felső Petrillánál a magyar Zsilybe szakadó Taja pata
kon túl is elvonul. Ezen mészvonal meredek hegygerinczet képez, mely 
a magyar Zsily éjszaki ereszén, a völgytengelylyel párhuzamosan, az alap- 
hegységbe mélyen bemosódott völgytalp felett tetemes magasságban elvo
nul, függélyes hegynyilásokba.i áttörve az éjszakról lefelé siető llosu és 
'Fája patakok által. — A kréta-mészköveket hosszabb megszakadás után 
az oláh Zsily-völgy legnyugatibb részén ismét feltaláljuk. Ezek kissé ke
letre a Hobitsény helységnél kiömlő Valin Fradi nál kezdődve és meredek 
déli dőléssel a Zenoga-hegység déli lejtőjére támaszkodva, a harmadkon 
rakodmány éjszaki szélén nyugati irányban tovább húzódnak; a harmad- 
kori képlet nyugati vége fölött a Picsa hegyet alkotván, kissé tovább 
nyugatra a Zsilypafak talpát érik el, a melynek mentében fölfelé messze 
elterjednek. Valószínű, hogy ezen mésztömeg Skok határi átmeneten ke
resztül közvetlen összefüggésben áll azon terjedelmes és petographiai te
kintetben a zsilv-völgyi kréta mészkövekhez igen hasonló mészképzod- 
ménynyel, mely Oláhországban a Vulkán-hegység déli lejtőjén messzire 
elterjed.

A kréta mészkövekben csak néhány biztosan meg nem határozható 
burány maradványt találtam a Fiatra ltosuluj mészvonulatábán, ott hol azt 
a Rosu patak keresztül metszi, azután a Merisortól Vulkán felé vezető 
utón azon kis mészkő-szigetben, mely Merisortól délfelé a Piaira Tatam
iul t alkotja. Partseh ugyanott egy kagyló igen rósz megtartási állapotban 
lévő maradványát lelte föl.

A harmadkori képlet.

A Zsily-völgy harmadkon lerakodása az egész hosszúra nyúló v ölgy 
horpadást mint teknő alakúkig egymásra telepedett rétegek öszlete tölti 
ki. A rétegek állandó megegyező településük folytán szabályos, háborítat
lan cgymasutáni képződést engednek következtetni. Ezen képletet az alap- 
hegység fclmagasló tömegei egész terjedelméban köröskörül elzárják. 
Hosszúságban 5 3/., mtföldnyire terjed, nyugaton mintegy ‘/» mtföldnyire 
Kimpu luj Njágon felül kezdődve, keletfelé Kiskoláig ér, mely a magyar 
ósilv egyik jobbparti mellékpatakja mellett fekvő legnyugatibb falu. Leg
nagyobb szélességét legkeletibb harmadában Livazény mellett éri el, s itt 
az 3/4 mértföldnél valamivel többet tészen. Keletfelé a szélek csakhamar a
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Riskola melletti csúcsban egyesülnek, mig nyugatfelé a szélesség igen lassan 
fogy, úgy, hogy még Kimpu lui Nyág-nál J/4 mtföldnél többet tesz ki. Azon 
helyen fölül, hol az oláh Zsilyelsö nagyobb, éjszakfelöl jövő mcllékfolvamát, 
az Izvoru la Butu-t, magában fogadja, a képlet a Zsily mentében felfelé 
hirtelen elkeskenyedve, véget ér. Szélei közvetlenül a kristályos palákra 
települnek s csak az oláh Zsily völgyben támaszkodik néhány helyen a völgy 
éjszaki részén felemelkedő kréta-mészképződményekre.

A képlet keleti vége a magyar Zsily jobb partján átnyúlik; a folyam 
azt Petrilla legfelsőbb házainál éri cl, s rézsut az éjszaki széléig átfolyja, 
azután azon Petrosényig tovább halad. Itt a folyónak ekkoráig nyugot- 
délnyugot felé tartó folyása délfelé kanyarodik, mig a képlet éjszaki széle 
nyogot-déluyugoti irányban a völgyteknő nyugoti végéig Kimpu luj Nyág 
fölött folytatódik. E mellett azonban ezen középirányától egyrészt 
Matscsd mellett az ottani raész-sziget mélyen lenyúló karján egy rövid 
ösazeszorulásban délfelé, másrészt e helyen túl egy hosszabb kikanyaro
dásban éjszakfelé tér cl. — A képlet déli határa a nyugoti végzettől meg
lehetős egyenes vonalban a Vulkán-hegység lábánál kclet-éjszakkcleti irány
ban vonul tovább, kezdetben közel az oláh Zsily partjai mellett, melynek 
folyása azonban Mobitsénytől lefelé a teknő tengelyéhez mindinkább kö
zeledik. A képlet határa épen a Szurdok hegynyilás előtt a két Zsily-pa- 
takot még egyesülése előtt átmetszi; azokon túl az eddigi irányban még 
meglehetős magasra a Pareng-hegység lcjtöségérc vonul fel, s végre azután 
éjszakkeleti irányban a képlet Riskolánál levő nyugati végéhez nyúlik, hol 
egy rövid ivet képezve, az éjszaki határral egyesül.

A harmadkori képlet szélei mintegy 2800' magasra nyúlnak a tenger 
színe fölé; sőt a délketeti részben a Pareng-hegység lejtősségén még 
3500'-nyira is fölemelkednek. A képlet legmélyebben feltárt pontja a 
Szurduk hegynyilás előtt 1725 lábnyira fekszik a tenger fölött.

A harmadkori lerakodás telepedési viszonyait és a rétegszerkezetet 
a 2 tb. 1. ábrán közölt keresztmetszet tünteti föl, mely Matsesdnél a völgy
teknő nyugati részén van keresztül fektetve. Azon kitűnő feltárolások, melye
ket a völgy számos bemetszése nyújt, igen határozattan azt bizonyítják, 
hogy a lerekodás egy egyszerű teknőt képez. A teknő tengelye közel azon 
függélyes síkba esik, mely az egész képletet a hosszkiterjedésében felezi; 
közelítő menete a térképen látható. A teknő szélein a rétegek mindenütt 
meglehetős meredeken dőlnek a tengely felé, oly szögek alatt, melyek 40" 
és 70° között ingadoznak. A főcsapás az egész éjszaki szárnyon és a déli 
szárny hosszában is, a menynyire ez utóbbi a Vulkán-hegységen kiterjed, 
h 5 felé van irányozva; a déli-szárny keleti részében azonban, a Pareng- 
hegység lábánál, a rétegek h 2 felé irányzott csapással a teknő vége felé,
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Riskolánál, vonulnak. Ezen főcsapási irányoktól a rétegek csak csekély 
helybeli hullámzásokban térnek el.

Az egymással szembe fekvő teknő szárnyakon létező ellenkező dő
lési irányok közti átmenetet a teknő belsejében levő rétegrészek rendesen 
úgy eszközük, hogy az esési szög gyors növekedése még csak a teknő- 
szélek közelében válik észrevehetővé; úgy hogy a teknő tengelyétől an
nak széléig egy meglehetős távolságra terjedő öv létezik, melyben a ré- 
tegtömegek csak igen lapos hajlással találtatnak. Ezen övben a rétegek 
csapása és dőlése igen változó, megfelelve helybeli lapos hullámoknak, 
vagy domború emelkedéseknek, melyekben a rétegtömegek a teknő közép 
lap szabályos alakjától eltérnek. Ezen értelemben vett jelentékenyebb elté
rések vidékünkön csak igen kivételes tüneményeket képeznek, melyek azon
ban még sem hiányoznak egészen. így találjuk péld. hogy az oláh Zsily 
völgyében Lnpénytól fölfelé, mind a folyó balpartjának falain, mind a nyu- 
gotról lebocsátkozó Paren-Neksi-nek nevezett árokban, mindpedig a nyu- 
gotfelé következőkben, hogy az éjszaki teknő-félbcn a rétegek igen meg
változott éjszak éjszaknyugoti csapás irányban 20—50° nyugatdélnyugati 
dőléssel a parthegység felé vonulnak; mig a kelctfelé következő árokban 
(Tarén lui Marin) a völgyiengclylycl párhuzamosan nyugotdélnyugoti irány
ban tova vonulnak. Nyugoti irányban még csak Fclső-Barbaténynél mutat
kozik ismét a rendes csapás. Ezen környékben a teknő síkja, éjszaki szé
létől egész tengelyéig, egy széles hullámvölgybe látszik sülyedni, melynek 
középvonala a teknő tengelyhez rézsut éjszak éjszaknyugot felé van irá
nyulva; kelctfelé ezen sülyedés már gyorsabban a rendes síkba tér át, 
inig nyugatfelé ezt csak lassankint éri el.

A rétegteknő szerkezetének egyszerű szabályosságától való egyéb 
eltérések továbbá még mint szakadások és az egymáshoz való részek ve
tődései tűnnek föl. Ezen tünemény több helyen észlelhető, ámbár egész
ben véve, mégis csak helyi és alárendelt szerepűnek bizonyul, miután 
csak relatív csekély terjedelmű darabok szenvedtek eltolatást rendes fek
vésükből. Tgy látható például az oláh Zsily bal partján lévő falon, az Ani- 
nossa-völgy torkolatától fogva Zsily-Vajdej-ig, hogy a teknő déli szárnyá
nak ott még igen laposan fekvő rétegei több repedésektől áthatvák, melyek 
hosszába a befoglalt darabok szintjükből néhány ölnyire párhuzamosan el
tolattak, vagy a rcpedék lapon csupán egyoldalú eltolatást szenvedtek. 
Néhány helyen még valamivel jelentékenyebb háborgatások nyomai is ész
lelhetők; úgy többek között a magyar Zsily völgyében, Livazény-uél a 
Szelelruk völgy torkolatánál, vagy a magyar Zsily jobb partjától és a Dilsa 
patak alsó végétől befoglalt területben. — Altaljába tekintve azonban 
mind ezen háborgatások, mint említettük, csak alárendelt tünetet képez-
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lietnek, azon nagy szabályosaiig ellenében, melyet a lerakodás egyebütt 
mutat. A mi pedig a széntelepcket illeti, melyek a lerakodás mélyebb ré
tegei közé zárvák, nem léteznek jelenségek arra nézve, liogy azok folyto
nossága feltűnőbb háboritásokat mutatna fel, a mint ez különben liasonki- 
terjedésü szénterületekben létezni szokott. Ellenkezőleg a természet feltárta 
helyek épen úgy, mint a bányászi munkálatok, melyek a telepeket — ám
bár még eddigelé nem igen jelentékeny kiterjedésben követték — egyaránt 
a mellett szóknak, hogy a telepek nagy kiterjedésben nem szenvedhettek 
tetemes szétrepesztéseket. Az 1867 nyarán Petrosény mellett a teknő 
éjszaki szárnyán behajtott két szállitótárna közül a keleti egész 1868 ta
vaszáig a széntelepek egyikét 80 ölre, a nyugati pedig egy másik telepet 
40 ölnyire követte hosszirányában, a nélkül, hogy bármely szétbányatást 
találtak volna. Hasonló tapasztaltatott egy több év előtt Zsily Vajdeznél, 
szintén az éjszaki szárny egyik telepébe hajtott tárnánál, mely egész 150 
öl hosszaságban Ion folytatva.

A harmadkon teknő összes rétegtömegének vastagsága igen jelenté
keny. Legnagyobb értékét ott éri el, hol a teknő legszélesebb, Petrosény 
és Lévazény helységek között. Itt az éjszaki szárny legkevesebb 2000' vas
tagságú, mely adatot azon keresztmetszet kiszámítására alapítom, melyet a 
magyar Zsily éjszakról délfelé mentében jobb partján feltár, valamint az 
egyes rétegek vastagágáuak közvetlen megbecsülésére is.

Nem lehel azonban elegendő támpontot feltalálni arra nézve, hogy * 
ezen oly hatalmas rétegösszletben általánosabb és élesebb geológiai tag
lalások vitessenek végbe, melyek által egyes szakaszokat határozóiakban 
lehetne megállapítani azon hosszú időközben, melyre oly hatalmas tömegek 
lerakodásának okvetlenül szüksége volt. Sőt inkább azon telyességgel 
megegyező település, melyben az egész képlet rétegei együvé kötve tűn
nek elő, egy igen szabályosan folytatott települési folyamatra utal, mely
nek tartama alatt a lerakodási terület fenekének szintviszonyai jelenté
kenyebb háborgatást nem szenvedhettek. — Azon körülmény azonban, 
hogy a széntelepek, valamint az állati szervezetek maradványai is, az 
egész lerakodásnak csupán bizonyos övében találtatnak, inig ezek a com 
plex alantabb fekvő és felette következő rétegeiben hiányzanak, — 
mihez még azután a többi rétegtömegek szerkezetében észrevehető ki
sebb különbségek is csatlakoznak — azon bizonyítékot szolgáltatják, 
hogy ezen vidéken, az egész képlet lerakodási idő tartama alatt, a kép
ződési viszonyok bizonyos változást szenvedtek. Azt bizonyítják, hogy egy 
hosszabb időszakasz tartama alatt itt a körülmények a szerves élet dús kifejlő
désére ismételve különösen kedvezők valának,tnig azelőtt és azután ily körülmé
nyek nem léteztek; — hogy az ez által lehetővé vált szerves összehalmozódd-
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sokon kívül, még ezalatt is keletkezhettek oly lerakodások, melyeknek 
anyagi minősége a megelőző és a következő időszakaszban képződötteké- 
től némileg eltérő.

Ha tehát csupán ezen tényleges viszonyt akarjuk vidékünkre vonat 
kozólag megállapítani, az egész harmadkori rakodmány három emeletre 
osztható, melyeknek azonban — mint már az előbb mondattokból is ki
vehető természetesen csupán helyi értéket tulajdonítunk és melyek kö
zött élesebb határokat huzni nem is lehet.

A legmélyebb rétegosztály már rendesen a felszínen kitűnik, azon 
feltűnő vöröses színezet által, milyet a talaj egész területében mutat. Ezen 
osztály főleg vörös, agyagos conglomerátokból áll, melyeknek hünipöíyci 
ököl vagy fejnagyságot érnek cl. Ezen gyakran csak kevéssé gömbö
lyített hömpölyüknek a közel levő kristályos párthegységből való eredete 
rögtön fölismerhető. Ezek részint gneisz vagy a hegység más pala válfa
jainak darabjai, részint pedig kvarczitből állanak, mely eredeti fekhelyein 
erekben, telérekben és lencse alakú kiválásokban, valamint széles, a hegy
ség rétegeivel párhuzamos övékben a környék ős hegységeiben gyak
ran találtatik. — A conglomerátokkal részint agyagos vagy meszes ho
mokkő-rétegek váltakoznak, melyeknek színe szürke vágy, némi vastarta- 
lom következtében, rozsda-sárga, részint ismét fehér, piszkos-zöld, vöröses, 
vagy ezen színekben fekvetenkint váltakozó agyag-rétegek, melyek gyak
ran igen tisztátalan állapotban forduluak elő, kvarezszemeket vagy dur
vább görköveket nagyobb mennyiségben felvesznek és ez által agyagos 
homokkővé vagy corigloinerátokká változnak. Ezen legalsó réteg-osztály 
esak köröskörül a teknő szélein bukik a fólszinre, miután belsejében a 
telső lerakodások által — melyeket még a legméljebb völgy bevágások 
sem mélyezték keresztül, — mindenütt el van födve. Rétegzcte több öl 
vastagságú padokból á ll; összes vastagsága mintegy 250—350 lábat tesz 
ki. Széntelepet nem tartalmaz, valamint eddigelé még állati maradványok 
sem találtattak benue.

Az e fölött következő középső rétegosztályban, melynek vastagsága 
az éjszaki szárnyon Petrozsény mellett, mintegy 1000 lábat tesz, a csendes 
\ízben képződött üledékek viszik a főszerepet; a conglomerátok csaknem 
egészén eltűntek, s mechanikái üledékei kizárólag csak tinóm iszap és ho
mok anyagokból vannak képezve. A lerakódás homokkövek és agyagok 
'altakozó rétegeiből áll, melyek között jelentékeny számú, részben igen 
hatalmas széntelepck és bitumenes márga-pala rétegek feküszuek. Aláren
delten találtatnak közben itt ott még többnyire igen homokos, vascarbonát
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(szénsavas-vasoxydúl) tartalma márgából álló, nehány hüvelyk — 1—2 
láb vastagságú padok, vagy az agyagrétegek közt keskeny fékvetcnkint 
elhelyezett tisztább vasmárgá gumós vagy lencscalaku berakódványai. 
Petrosény mellett még egy több öt vastag/ némileg bitumenes, barnás 
édesvi/.i mészből álló padot is találunk, melyet az északi szárnyban nyu
gat felé meglehetős távolságban lelhet követni; benne összetöredezett 
kagylók, fel nem ismerhető növénymaradványók és széndarabok jönnek 
elő. — Az agyagrétegek meglehetős keménységüek, többnyire némileg 
palaszertiek, és kékesszürke vagy piszkos-zöld szint mutatnak; rendesen 
kvarcz-szcmesék s 'csillámpikkelyek által vannak tisztátalanitva, és ezen 
keverékekből mindig többet-többet vevén föl, az agyagos homokkőig min
den lehető fokozatot feltüntetnek. — A márga-palák többnyire a szénte- 
lcpok közvetlen szomszédságában jönnek elő ; rendesen finom csillámpik- 
kelykékct és kvarcz-szemcséket tartalmaznak, szilárdak, vékony lemezek
ben törnek, és csaknem mindig bitumennel és szerves részecskékkel van
nak áthatva, minek folytán barnás-fekete színezetet vettek föl. Ezen márga- 
palák számtalan apró ostrakóda-héjakat, gyakran halpikkelyeket s hal
csont-részecskéket és egy Cyclas faj összenyomott héjait tartalmazzák. 
A széntelepek, melyek már hatalmasságuknál fogva is nem jelentéktelen 
részt vesznek a zsily-völgyi harmadkon képlet középső övének alkotásá
ban, nemzetgazdászati tekintetben pedig kitűnő fontosságúak, később bő
vebben fognak tárgyaltatni, mely alkalommal egyszersmind nehány rész
letesebb adat fog közöltetui a közbenfekvő közettömegek réteg sorozatá
ról is. — Különös fontosságot nyer továbbá még ezen középső rétegöy 
azon számos kagylómaradvány és növénylenyomat következtében, me
lyeket sok helyen magában foglal. Ezek a következő szakaszban bő.yeb-
|e n . táfgy^ltatngkV :i; ír,.|(||) lu sL ma0 ^ n rio lé l tetelov

Az imént említett emelet kibúvása a parthegységhez közel, a teknő 
éjszaki szárnyának egész tartamában szemlélhető; a déli szárnyon azt di
limül lerakódások nagyobb területeken elfödik, melyekben a rétegeket 
csak a mélyebben beszakadt árkok tárolják föl. A teknő belsejében az 
Ősziét hatalmas födü rétegei alatt az oláh Zsily völgyben nehány helyen 
színien felbukkan, nevezetesen Lupénynél és Urikáuynál,

Ezen, a széntelcpeket magába záró rétegöv fölött végre a harmadkori 
összlel legfelsőbb rétegtömegei következnek, melyek a legnagyobb kiter
jedésben jutnak a felszínre, s az egész völgy belsejében el vannak ter
jedve. Ezek, a legalsóbb osztály túlnyomó tömegéhez hasonlóan, szintén 
gyorsáradatu vizek rakodmány-maradékaiból képződtek, mivel alkat ik 
bau a cóngloinerátok igen jelentékeny részt vésznek. Állományuka 
több öl vastagságú szürke vagy sárgásszínü congloraerát- és homokkő pa-

2
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dók képezik, váltakozva hasonló vastagságú, igen tisztátalan kvarcz-szemosék- 
kel éscsillámpikkelykékkel telt agyaggal,m,elvek közé még rendcsennehúny 
többé kevésbbé kiterjedt , nehány láb vastagságot elérő homokkő 
fekvőt van beillesztve. Ezen agyagrétegek piszkosszürke vagy ve- 
reses színűek, s ezen színezeteket többnyire tarka csikókban és foltok
ban mutatják. Rendesen némileg márgásök; mésztartalmúk azonban 
nincs a tömegben egyformán elosztódva, hanem inkább számtalan apró 
foltokban van összpontosítva, melyek ennek következtében kissé szilárdab
bak s a közetet sajátságos csomós szerkezetűvé teszik. A conglomcrá- 
tok, melyeknek darabjai átalában nem oly durvák, mint a legalsóbb osz
tályban levőkéi, nagyrészt csak kvarez-hömpölyöket tartalmaznak.

Ezen rétegövben, melynek vastagsága mintegy 600' és 800' közt 
ingadozik, apró, itt-ott előforduló szénszakadékokon kívül, szerves marad
ványokat nem találtam.

A mészkő- és conglomerát-padokban sok helyen transversál réteg
zést lehet észrevenni, különös , szépen mutatkozik e tünemény az oláh Zsily 
balpartján levő falon, Korojcsd és Matscsd között.
J  . r i *! • f k ttf.r , } ■ ) •» : i • 1

A képlet földtani állása.

Áttérek immár ezennel e harmadkon képlet korának meghatáro
zására.

Kövületeket, a középső emelet rétegeiben és a teknő egész területén 
elterjedve, nagy mennyiségben lehet találni. Nevezetesen a széntelcpck 
határos rétegei számos állati szervezet-maradványt és gyakran még szá
mos növénylenyomatot is tartalmaznak. A harmadkori complcx felső és 
alsó Övének rétegtömegeiben ellenben — mint már említve volt — kö
vületet jóformán nem is lehet találni. Azon durva anyagszerek, melyek
ből ezen rakódmányok nagyrészt alkotvák, már maguk is oly körülmé
nyekre utalnak, melyek nem igen lehettek kedvezők arra, hogy a képző
dési tér szerves lények által benépesitessék.

Ámbár majd mindenik , ezen kövület tartalmú cmeletet átszelő 
árokban számos állat- és növénymaradványt lehet gyűjteni, mégis csak 
kevés oly hely létezik, hol azokat teljesen ép példányokban lehetne fel
találni. A kagyló- és csiga-héjak többnyire szétrepedezve vagy igen ösz- 
sze vannak nyomva, a növényeket burkoló anyag pedig nem volt elég 
tinóm, hogy alakjukat a finomabb részletekig is képes lett volna meg
tartani.

Legelőször D. Stur ismertetett meg néhány, ezen rétegekből való 
kövületet az Erdély délnyugati részében tett geológiai átalános felvételek-J ,,,: i i



19

ről való jelentésében.*) Talált bennük Mytilus Haidingeri. Horn. Panopea 
Menardi. Desh. (?) Calyptraea chinensis. Lin. Cerithium margaritaceum. Brocc. 
sp. Cer. plicatum. Lám. maradványokat, ezenkívül neliány más fajból 
valót is, melyeket azonban a feltalált maradványok után biztosan megha
tározni nem lehetett. A növény maradványok közül felemlíti a követke
zőket: Allnites Reussi Ett. Laurus primigenius Ung. Cinnamomum lanceola- 

tum Ung. sp. Cinn. Buchii Heer. és Daphnogene Ungeri. —  Ezek szerint 
Stur a Zsily-völgy harmadkori széntartalmu képletét az úgynevezett 
„Horn-iu rétegekkel állitá párhuzamba, melyeknek olygocan korát Rolle**) 
mutatta ki. A Horp-i rétegeket legújabb ülőben Suess vette részletes 
taglalás alá, s az erre vonatkozó értekezésének egy jegyzetében ***) a 
Zsily-völgyi létegeket a Molt és Loibesdorf-i rétegekkel hasonlítja össze, 
melyekről bizonyítás hogy ezek a dcl-németországi felső oligoeiin Cyrena- 
márgával ogvkoruak.

A Zsily-völgy kövületdús rétegeiben bőven gyűjtött kövület példá
nyaim ezen magyarázatnak helyessége mellett a leghatározottabb bizonyíté
kokat szolgáltatják, sőt ezen rakódmányt sokkal fóltiinöbb palcontologiai 
hasonlatosságba hozzák a bajor alpok és a mainzi medencze Cyrena- 
rétcgeivel, mint a mily hasonlatosságot ez utóbbiakkal a llorn-i öböl egy
korú rakódmányaiból fölismerni lehet.

A következőkben legelőször azon általam a Zsily-völgyben gyűjtött 
állatmaradványokat sorolom elő, melyek meghatározását a berlini egyetemi 
museumban hajtottam végre, hol Beyrich tanár ur rendkívüli szívessége 
folytán az összehasonlításra a gazdag palcontologiai gyűjtemény anyagait 
használhattam. Ezek a következő fajok:

Ostréa oyatbula. Lám.

Ezen osztriga a Zsily-völgyi harmadkori képlet középső rétegeiben — 
néha egész padokat képezve — igen gyakran fordul elő. Itt társulva jön 
elő más valódi tengerlakókkal, azután a Potamidák csoportjából vafó 
Cerithiumokkal, Cyrena semistriata, Dreissenia Brardii és egyéb alakokkal.

isáiloviijiiriBíl DlOÍ Otii/íd n  í j r.j ^  i ajvi

Ostrea gryplioides. Kehloth.
A i ' o  j í ' ( i n i j i l  . ' " ‘g / i í i v  i i ó . v - v í  <’• !• f ő r i  n  i  r i o h i  f i a i t ó l

Leihelye: Valia Szeletruk, Livazcny mellett, hol ezen faj héjai egy
nagyobb, a völgy balfelöl cső oldajárkában, egy széntelep közelében 
több padot alkotnak. Egyes példányok gyakran jelentékeny nagyságúak.

*) Jalirb. d. k. k. geol. Rcichsanstult Hd. XI íf. pg. 95 u. 90.
**) Sit/.ungsber. k. k. Acad. Wisseusch. Bd. 36, 1859.

***) Sitzungsbor. k. k. Acad. Wies Bd. 54. pg. 28. 1866.
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Pecten sp.

Egy Pecten-faj biztosan meg nem határozható töredékeit találtam 
a Valia Szeletruk előbb említett oldalárkában, hatalmas szürkés-zöldes 
mészhomokkövekben, melyek igen könnyen elporlanak és laza homokká 
hullanak szét. Ezen hommokküvek igen sok különböző kagylómarad
ványt tartalmaznak.

l)reissenia Brardii. Brongt. sp.

A márga-palák és agyagokban rendesen a széntelepck kiséretében 
igen gyakori, azonban többnyire igen összezuzódott állapotban előforduló 
kagyló. Sok példányon még a héj színezése fölismerhető, mely barna, 
az alsó szélin széles közök által elválasztott hosszszalagokból áll, melyek 
a héj középrészén központilag, kétoldalt ellenben V alakulag vannak előre 
görbítve. Ezenkívül a héj középső részén keskeny barna sugáros-csikok 
futnak le a búbról, melyek az idősebb példányokon az alsó szél felé 
eltűnnek.

Mythilus Ilaidingeri. Hoern.

Ezen alakot a Zsily-völgy igen sok pontján találtam, s kétségkiviili, 
hogy a harmadkori complex középső emeletének egész réteg sorozatán 
átvonul. Nagy számban találtam ilyeneket a Valia pietrinek nevezett 
völgyben, az oláh Zsily balpartján, Petrosény és Lupény között, hol köz
vetlen a legalsó széntelep (1-ső sz.) födííjébeu, a tályagban előforduló 
vékony vastartalmú márga fék vetekben seregenkint fordul elő. Bőven 
található még a legfelső széntelep tályag föclüjében is a Ferro-árokban 
Petrosény mellett. Épen megtartott példányok a héj középső részén az 
ezen nemre nézve olyjellegző szög-zug alakú csikókat mutatják, melyek
nek egyes bogai a héj hátsó széle felé gyengéd-hullámos párkányokká kes
kenyülnek ; az előszélen a búbokról ivalaku gyengéd hosszcsikok futnak 
lefelé, melyek jelesen a héj alsó részén világosabban tűnnek elő.

Cyelas. sp.

Egy apró vékony héjú faj, mely a széntelepcket követő márgapala- 
fekvetekbeu igen gyakran fordul elő, hanem mindig oly laposra nyomott 
állapotban, hogy közelebbi meghatározását nem lehet megkísérteni.



Cardinm cfr. Turonicum Mayer. ,• .

Leihely: Valea Szeletrak.
r. f f i ;  • í í r 1 m  . . .  • } • j f f ,  , ,

Cardliim sp.

A Cardinm egy második faja meglehetős gyakran jön elő a Zsily- 
völgy kövületeket tartalmazó rétegeiben, azonban nem sikerült egy példányt 
sem találni, melynek megtartási állapota a faj biztos meghatározását le
hetővé tette volna.

Cyrena semistriata Desh.

Ez a legközönségesebb kagyló, melyet a széntartalmu emeletben 
a Zsily-völgyi harmadkori telaiő egész területében, többnyire a széntelepck 
szomszédságában legnagyobb mennyiségben, lehet találni. Némely pél
dány még a búbok közelében a héj eredeti szinrajzának nyomait mutatja, 
mely nehány barna sugáros csikból áll.

Cyrena gigas, nov. sp. 3 tábla 1. a. b. ábra.

A héj hosszasága 9 2 mm, szélessége G5mm, vastagsága 3 0 mm.
Ezen, rendkívüli nagysága által különösen kitűnő uj fajnak csupán 

egyetlen, nem egészen tökéletes jobb tekuője áll rendelkezésemre. E sze
rint az igen vastagfalu héj átalános alakja csaknem tojásalakúnak 
látszik, elő- és hátfelöl szélesen lekerekítve. A búb csaknem a héj 
felezési síkjában fekszik; hegyes, azonban gyorsan elszélesedik s la
pos boltozata. A hátszél felé meredeken esik l e , úgy hogy mint
egy gömbölyített él képződik, mely a hát- és al-szél egyesülése he
lyéig folytatódik. Ezen él széles, igen lapos, hanem mégis észrevehető 
horpadással sikamlik el a héj közepe felé, mely fölfelé egész a búbig ér. 
A búb előtti lapos szivalaku tér nincs élesen határolva; mögötte egy to- 
jásdad, igen hosszúra nyúlt, kevéssé behorpadt tér terül cl. A héj diszit- 
ményc — épen úgy mint a Cyrena semistríatá-uál — csupán elől erősen 
kifejlődött nüvcdék-bordák-ból áll, melyek a hátsó részen már sokkal 
gyöngébbek, mig a héj középrészén majd egészen eltűnnek s ezen rész 
jóformán simának látszik. A három zárfog közül a jobbfelőli a birtokom
ban levő példányon le van törve, azonban a tör-liely után ítélve kes
kenynek kellett lennie; a függélyesen lenyúló erős középső s a ferdén 
álló bal zárfog hasítottak. A két erősen kifejlődött oldalfog közül a hátsó 
hosszúra nyújtott, az első pedig az én példányomon nincs tökéletesen



megtartva. Ezen oldalfogak a belső oldalon nincsenek rovátkolva, hanem 
csak igen gyöngéd, szabálytalan rcdőkkel vnnnak ellátva. — A  köpeny 
benyomata a hátsó zárizom Lenyomata mellett csekély öblöt, képez.

Ezen kagyló, melyet a legfelső széntelep födíítályogában a Ferro 
árokban Petrosény mellett leltem, határozott rokonságot mutat ugyan a 
Cyrena semistriatá-val, mégis nemcsak majd négyszeres nagyságával múlja 
felül „az ezen fajból való legnagyobb, ugyan azon rétegben tömegesen 
előforduló vagy más Főhelyekről ismert példányokat, hanem néhány lé
nyeges alaki különbséget is mutat,  melyek közül nevezetesen az inkább 
hosszirányban nyújtott, alig háromszögű, hanem inkább összenyomott-to- 
jásdad alakot, és a szélesen elterülő búbok csaknem középi állását emelem 
k i ; úgy, hogy legkevésbé sem tétovázom azt egy külön fajhoz sorozni. 
Uj kagylónk nagysága versenyez azon óriási Cyvéna-fajokkal, melyek 
Amerika tropicus vizeiben élnek; a kövültek között azonban valószí
nűleg a legnagyobb alak, melyet eddigele ismerünk.
-xö(j X* ' ’ .minin] Joilol ,t, ■ i . . i / iu i • rítt* hoJ ma! v  .

Cyrena cfr. donacina. Al. Braun.

Leihely: a magyar Zsily balpartján levő árkokban, Petrosény és alsó 
Petrilla között, gyéren fordul elő.

Yenus cfr. m nltianiclla. Lám.
r:; i. ' l -. -- ,

Leihely: Valia-Szeletruk mellékárkaiban, meszes szürke homokkőben.

Cytheroa incrassata. Sow. var. transilvanica 3. tb. 2. a. b. c. ábra.
*-A»I c álíW;r.KV "19 y' i ) 'r , • "*♦ r • yf* \ ii ; I íffji. «>: 1 •*

A leábrázolt héj hosszasága 4 3 “ szélessége 35 mm, vastagsága 27 m m.
A  héj vastagfalu, magasan boltozott s kikerekitett, hosszudad-há- 

romszögii álakkal bir. A búbok a héj közepe előtt fekiisznek, kicsinyek, 
hegyesek, kevéssé bekanyarodottak s némileg ferdén előre és lefelé liajt- 
vák. A búbok alatt lapos, nem igen élesen határolt, hosszúkás luunla 
terül cl. Az elő-és hátszél igen meredeken ereszkedik le a zárszél felé; 
az előszél majdnem egyenes vonalban nyúlik a búboktól az alsó oldal 
alá, honnan kikerekitett szöggel gyorsan a hajlított alsó szélbe kanyarodik; 
a hátszél gyengéden hajlított és széles kerekséggel megy át az alsó szélbe. 
A zárt csak egyetlen egy baloldali teknőn voltam képes annyira feltárni, 
hogy abból a kagyló nemét biztosan meghatározhattam. Azon meglehet 
ismerni a ferde, keskeny, hátsó, valamint az erős cs hasított középső zár- 
fogat; a zár többi részei letörtek.

Ezen alak leginkább közeledik az oly nagyon változó Cytherea in-



23

crassata ama válfajához, melyet Rollé n bécsi es. kir. hidotnányos akadé
mia üléseinek jelent vényeiben a 35. kötet 197. lapján 1. tábla 3, ábrán 
mint var. stiriaca leirott és lerajzolt. A mi alakunk azonban ennél hosz- 
szabb és alacsonyabb, és ettől még a héj alsó részének alakjában is kü
lönbözik  ̂ a stiriaca alsó széle a hátsó felében majdnem egyenes vonalt 
képez, a rája majdnem derékszög alatt irányzott hátszéllel kikcrckitett 
szögben egyesül, az előszél felé pedig elejintéji tágas Ívben húzódik és 
azután vele gyengéd kanyarulatban egyesül; a Zsily-völgyi válfaj alsó ré
sze ellenben tökéletesen kcrekdcd és átmenete az elő- és hátszélbe majd
nem ellenkezőt mutat az előbivel. A mi alakunknál az előszél azonkívül 
nagyobb hosszaságban nyúlik le egyenes vonalban, mint a stiriaca-nál.

Ezen kagyló találtatik a Yalea Negrilorban, Lupénynél, vastartalmú 
márga fekvetekben a legalsó kőszéntelep fedőjében, Mytilus Ilaidingcri 
társaságában.

INammobia aquilanieu. C. Mayer.
Ezen elterjedt kagyló a Cerithium margaritaceum, C. plicatum, Cy- 

rena semistriata, Mytilus Ilaidingcri, Dreisscnia Brardii, Balanus és mások 
társaságában a tályagos rétegekben szerfölött gyakran fordul elő, ámbár 
többnyire csak igen összezúzott állapotban, ezenkívül a héj oly gyönge 
és törékeny, hogy tökéletesen ép példányokat keríteni csak nehezen si
kerül. Azonban néhány biztosan meghatározható darabot mégis találhat
tam, s néhányon a zárt is sikerült feltárni, mely, mint átalában az egész héj 
is, tökéletesen megegyez a Mayer által a Jour. de Conohyliologie-ben kö
zölt ábrával és leírással. (Tome VII. pg. 84. tb. IV. fig. 7.)

Corbnla gibba. Olivi.

Meglehetős gyakori a már többször említett Valia-Szcletruk mellék
árkaiban , szürkés meszes homokkövekben. A példányok kicsinyek cs 
a C. subpisum D’ Orb. nagyobb válfajaitól, mint ezek például Westerc- 
geln-nél az alsó olygocan rétegekben elfordulnak, alig lehet megkülön
böztetni.

Ugyanezen lelhelycn találtam még a következő közelebbről meg 
nem határozható fajok törmelékeit:

Soleii sp. és 
Dentalium  sp.v -

Calyptraea chineuKis. Lin.
Ezen, már Stur által is felemlített csigából a Zsily-völgyben csupán 

2 példányt találtam a Ferro árokban Petrosény és felső Petrilla közt,
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azon tályagrétegben, mely a legfelső, ott észlelhető széntelep í'udü- 
jct képezi.
*5fcOl! i'ii- r KV.G iuJ /* .*!■ !f>'í‘ ’  .1*1 IHUil

Neritina picta Fér.
Ilit no v ró i f'o,j n hiriii u j«í v mIAw  sorni!* r. • áis^dnoi

Valia-Szeletrukban, agyagos rétegekben laza homokkövek közt több 
példányban találtam. Ezen példányok igen jól megtartott szinrajzolatot 
mutatnak, melynek alapján a R Ludwig által megkülönböztetett csíkozott 
és szög-zug vonalakkal ellátott s/.inválfajokhoz tartoznak. A rajz egészen 
azonos a Hessenbcn, Klein-Karben-mellett talált példányok rajzával, me
lyeket Ludwig a Palaontygraphica XIV. kötetében (tb. 18. fig. 7, 9 és 10) 
megismertetett.

Melánia faleicostata nov. sp. 3 tb. 3 a. b. c. (2-szer nagy.) ábra.

Az ábrázolt héj magassága 14.5mra, szélessége 4 mm. az utolsó ka
nyarulat magasságának visszonya a héj magasságához 35.100

Az igen karcsú, toronyalaku héj tökéletes példányokon 10 kanya
rulatból áll, közülök a legfelső 0 kissé boltozatos, s minden lépcsőzet 
nélkül, egy éles varrattal csatlakozik egymáshoz, mig az alsóbb kanya
rulatokon a varrat alatt lassanként egy keskeny párkány képződik, mely 
egy éllel végződik, honnan lefelé a kanyarulatok eleinte magasságuk A dáig 
egyenes vagy gyengén behorpasztva, azután laposan boltozva a következő 
kanyarulat varratáig folytatódnak. A héj rendesen 5 lajtos és széles, 
egymástól hasonló szélességű közök által elválasztott hosszbordákkal van 
ellátva, melyek az alsó kanyarulatokon néha ketté osztatnak; az utolsó 
kanyarulat legalsó részén 4—5 további hossz-borda mutatkozik; — a 
kanyarulatokon ezenkívül $ alaknlag gyengén öklözött harántbordákkal 
van fedve, melyek a felső kanyarulatokon jobban tűnnek elő mint a hossz
bordák, mig az alsókon épen az ellenkező létezik; ezen hazántbordák ott 
csak a kanyarulatok felső részén vannak világosabban kifejlődve, s kis 
csomokát képeznek az élen elvonuló, s szintén erősebben kiképezett hossz- 
bordán, mig a kanyarulat alsó részén majdnem tökéletesen eltűnnek. Az 
alsó kanyarulatokon a harántbordák között gyenge növedék-esíkok vehe
tők észre, melyek az utóbbiakkal párhuzamosan elvonulnak. A torkolat 
hosszudad tojásalaku, fent kihegyesitett, lent kissé kihajtott.

Ezen csiga a Pareu luj Zsoriyíle nevű árokban Petrillánál jön elő 
egy palás tályagrétegben, a 6-ik telep fodííjébeh, Littoriuclla acuta, Os- 
trakodák és halpikkelyek társaságában; hasonlókig egy vékony, az 5-ik 
telep födűjét képező szénpala-rétegben, Drcissenia Brardii-val, mind
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vi t helyen nagy mennyiségben, de rendesen igen rósz megtartási 
állapotban.

Turritella turris. Bast.

Leihely: A magyar Zsily balpartján levő árkok IMrOsény és alsó 
íYtrilla közt ; a nyugati főtárna árka Petrosénynél; Valia-Szeletnik.

T u rrite lla  Beyriclii uov. sp. 3 tb. 4. ábra.

A leábrázolt példány hossza 107. m. ni. szélessége 18. m. in. Az 
utolsó kanyarulat magasságának viszonya az egész mentyii magasságához Jj.

Az igen karcsú, toronyalaku héj 19 tekervényt ér el, melyekből a 
felsők erősen karimázottak, inig az alsók lassankénti átmenetben laposan 
boltozódnak. A felső tekervéuyek házfódél-alaknlag egész magasságuk 
-j-dáig csaknem egyenes síkban nyúlnak ki, mely éles karika által liatú- 
roltatik, a mely alatt a kanyarulatok gyorsan befelé a varrat felé eresz
kednek le. A végkanyarulat felé a tekervényck szögletes alakja lassan
ként eltűnik és kevéssé lapos dombomba megy át. A mentyüt egész 
torkolatáig G éles, keskeny hossz-borda övcdzi körül, melyekhez kinőtt 
példányok alsó kanyarulatain még 2—3 hasonló borda csatlakozik. 
Ezen bordák közül 5 a felső, 1 a kanyarulatok alsó lapjának közepére esik; 
közülük mindig az utolsó előtti, melyen a tekervényck szegletesen esnek le, 
a legerősebb; utána a következő felső karika is erősebben van kifejlődve. 
Ezen két karika egymástól nagyobb köz által van elválasztva mint a töb
biek, melyek egyenlő távolságban következnek egymásra. Az alsó ka
nyarulatokon még gyönge, S alaknlng hajlított növedék-vonalok világo
san tűnnek elő, és némely példányon meglehetős erősen vannak kifej
lődve. A torkolat példányaimon nem tökéletesen ép; a törés szélek után 
Ítélve tojásdad, felül és alul némileg lclapitott alakkal bir.

Ezen faj határozott rokonságot mutat a Turritella gradata Menkc- 
val, azonban ennél sokkal karcsúbb és több tekervényt is é r é i ;  de azon
kívül ettől még a. tekervényck alakja és díszítménye tekintetében is lé
nyegesen különbözik, mert a mi fajunknál a karikák keskenyek s élesek 
és egész a végkanyarulatig levonulnak, mig a T. gradátánál ezek mindig 
szélesek és gömbölyitetteknek látszanak, az alsó tekervénveken pedig 
végre egészen ellaposodnak. Főleg a két főkarika tökéletesen különböző, 
ezek a T. grádátá-nál különösen alól oly szélesen, tompán és vaskosan 
vannak kifejlődve, hogy a kanyarulatok felettük gyengén benyomva lát
szanak, mig ez a mi alakunknál egyenes vagy domború lapot képez, mc-
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Íven a végig leérő karikák élesek és keskenyek maradnak. Azonban a 
bóják hegyét' tekintve a két alak igen hasonlít egymáshoz, s csupán a 
karcsuság különböző foka által különböztethetők meg egymástól.

A Zsily-völgyben ezen fajból csak néhány példányt találtam egy 
tályag-rétegbon Petrosóny mellett a nyugati főtárna árkának torkolatánál; 
jelen faj gyakori a Buda közelében fekvő pomázi és dömösi oligocan ré
tegekben, mely utóbbi helyről a leábrázolt példány származik.

Troclius sp.

Leihely: Valia Szeletruk, zöldes szinü meszes homokkőben.

L itto rine lla  aenta. Al. Braun.

Ezen csiga nehány helyen egyes rétegekben nagy mennyiségben 
összehalmozódva fordul e lő ; jelesen Zsonvile és Forró árkokban l’etro- 
sénynél, a Szeletruk-viilgyben Livasény-nél, a Krivadin-völgyben Zsily- 
Vajdcjnél és a Mueseszku-árokban Vulkán-nál.

Melanopsis llantkeni. nov. sp. 3 tb. 5 a. b. c. ábra.

A héj hosszúkás tojásdad, kúpalakulag összefutó, nem igen hegyes 
véggel, sima és meglehetős vastag. A G—7 tekervény megszakadás nél
kül szorosan egymázhoz csatlakozik s csupán egy igen finom varrat által 
van egymástól elválasztva. A tekervenyek csaknem egyenesek, csupán 
felső felükön vannak egy szerfölött lapos s széles hosszinélycdéssel ellátva. 
A végtekervényen, k. b. a felső harmadrészben, egy igen letompitott él 
vehető észre. A torkolat tojásdad, s felül némileg kihegyezett; a jobb 
torkolat-szél éles és a tompa élen gyengén öldösitett; kinőtt példányokon 
befelé gyorsan vastagodik; az orsó, különösen fiatal egyéneknél, elől ke
véssé görbített és felül egy igen erős dudorodással van ellátva, mely a 
mentyü kiilfclén azon lapos él keletkezését okozza , mely a végtekervé
nyen észrevehető.

Az ezen új fajhoz igen hasonló M. impressa Krauss sokkal hegye
sebb végű, mindég világosabban jelzett, meglehetős éles éllel bir, és teker- 
vényei némileg lépcsőzetesen válnak el egymástól, minthogy a varrat felé 
egy lapos duzzadás vehető észre, mely által ez alatt a tekervény is sok
kal erősebben van bemélyedve, mint a mi alakunknál, melynél a tekervé- 
nyek csaknem egyenesek és minden megszakadás nélkül csatlakoznak 
egymáshoz. Az ugyanezen csoportba tartozó M. callosa A. Braun jóval kii-
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lönböző alakja, valamint a tekcrvényein a varrat alatt mutatkozó éles, 
fihom hossz-barázda miatt a mi fajunkkal fel nem cserélhető. Hasonlóbb 
hozzá átalános alakjában a Mélán, ancillaroides Desh.; az utóbbira nézve 
azonban Deshayes mint különösen feltüntető jelleget emeli ki, hogy az ál
lat további növése alatt a tekervényeket külfeliiletiikön, különösen a var
rat körül, mész-tömeggel vonta be, mi által az egész héj mintegy átesi- 
szoltnak látszik és a tekervények érintkezési helyei tökéletesen elfödvék, 
a mit a jelen uj fajról épen nem lehet mondani. Ezen uj fajt a pesti 
nemzeti múzeum termcszetosztályi őrének, Hantken Miksa úrnak tiszteletére 
nevezem el.

A znly-völgyi rétegekben ezen fajból több példányt gyűjtöttem zöl
des, könnyen elmálló homokkövek agyagos közfekméiben, hol ezek a C. 
plicatum, C. margaritaeenm és Neritina pictá-val társulva fordulnak elő, 
továbbá Valia-Aninossaban és l’aren lui Maiin-ban, Lupény mellett. Ezen faj 
igen gyakori Buda és Esztergom között elterülő oligocan barnaszén kép
letben, jelesen a Miklósliegyen, Annavölgyen, Mogyoróson és Pomázon; 
mely lelhelyekröl a nemz. Museum gyűjteményei számos példányt tartal
maznak. A leábrázolt példány Pomázról való.

Cerithimn inargaritaceum. Brochii Bp.

Ez a Zsily-völgybcn a leggyakoribb kövület; a harmadkori complcx kö
zépső emeletének majd minden rétegében található, s a teknő egész területén el 
van terjedve. Cyrena semistriafa és rendesen még Ostrea cyathula és Psammobia 
arpiitanica társaságában, szerfölötti számban sok helyen mintegy kagyló-pado
kat. alkot. Ezen csiga jelesül azon két középalakok által összekötött ki- 
fejlődési alakokban fordul elő, melyek Sandberger által (Coneh. d. Main- 
zer Beckens 107 Ip. 7 tb. 3 és 2 ábra) mint var. moniliforme Grat. és mint 
var. marginatum Grat. soroltattak föl. Az elsőhöz tartozik a zsily-völgyi 
példányok legnagyobb része.

Kevéssé gyakori, hanem ép oly elterjedt a

Cerithimn plicatum. Lám.

A példányok mindnyájan a ránczolt, és pedig többnyire azon, a tor
kolatban szüinöleske sorokkal ellátott alakokhoz tartoznak, melyeket Sandber
ger (I. c. 98 lp, 8 tb, Gálira) mint var. papillatum megkülönböztet. Általam s 
alakjuk igen változó, s minden tokozatban találjuk képviselve, a karcsú és igen 
vastaghéju alakoktól azokig, melyeknek háza oly rövid és széles, mint a Sand
berger által (1. c. 98 lp. 9 tb. 7 ábra) mint var: pustulatum A. Braun felső
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ruháknál. Némely lulmlycu (igy például a Pareu luj Zsonyilc-ban) egyes 
rétegekben nagy mennyiségben jönnek elő kicsinyebb és igen karcsú pél
dányok, melyeknél a liarántránczok az alsó bordák felé teljesen elenyész
nék, épen úgy, mint a Mainz-i medenczében előforduló var. interme- 
dium-nál.

Cerilhiúra papaveraceum. Bast.
; , r »• - . -r fnÍ)0(TUl bílol Hl >U ti!)" > lívtjltl jll 119 W>t *  h'íff 8

Gyakori, a két imént említett, társaságában, a Valia lui Marin és 
Valin Neksi-ben Lupény-nél az áléiról ötödik széntelepnek (E.) tályag 
közfekveteibeii; ritka alsó-Pctrillánál a Zsily jobb partján levő árkokban 
és Pareu Mucaeszku-ban Vulkántól nyugatra. Ezen alak ugyanoly nagy
ságot ér el, mint a bécsi mcdcnczéből való példányok, hanem még némi
leg karcsúbbnak látszik, bárom szemcse-sora tömörebben áll egymás 
mellett s világosabban kitűnő haránt párkány által van összekötve, 
mint amaz.
-lehet Jxnáblóq w>mtea m n W |y  rnít-*»«i)lA sirmn « ÜVUv/inllaI vloai

Plauorbis sp.

Laposra nyomott, megnem határozható példányokban néhány széntc- 
lepct követő márgarétegben gyakran fordul elő.
-0/ /oki o  f-ombem-ír.:! »* •' ' r  • d
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Helix cír. Rathii. Al. Braun.

A Valia Szeletrukban talált, élesen karimázott Helix héjnak egyet
len példánya igen hasonlít a mainzi medenczéből való H. Ratbii-hoz.

A crustaceák közül csupán kicsiny, jobbadán összenyomott ostrokoda- 
héjak töménytelen példányban találhatók többnyire a széntelcpeket követő 
márga-palákban és némely tályag-rétegben; továbbá gyakori egy kis 
Ba'anus faj is, többnyire Cerithium margaritaceum béjain ülve; ezenkívül 
Petrosenv mellett a nyugati főtárna telepének födűtályagában még egy 
nagyobb rák olló darabját találtam.

Halmaradványokból, szintén a márga palákban és némely tályag 
fekvetben, egy Mcietta faj pikkelyei gyakran előfordulnak, melyeknek di- 
szitménye azonban a bordákkal ellátott oldalon sem a crenatá-éval, sem a 
sardinites-évcl nem egyezik; kis halcsontocskák , melyek gyakran mel
lettük találhatók, hihetőleg ugyanazon fajhoz tartoznak. Petrosénytől nem 
messze találtam még 2 nagyobb, az alsó széleu élesen kicsipkézett Cte- 
noida pikkelyt s egy czápafog töredékét is.
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Ha ezen kis faunát összehasonlítjuk a bajor alpok és a maiim me- 
deneze Cyrena rétegeiével és az ezekkel egykorú, Becs közelében aHorn-i 
öbölben levő, molti és loibesdorfi rétegekéivel, úgy az ezek közt felis
merhető nagy azonosság rögtön szemünkbe ötlik; ugyanazon egyenlő ala
kokat leljük föl, melyek mind itt, mind olt különösen gyakran találhatók. 
Nevezetesen feltűnőnek mutatkozik a bajor Cyrena rétegekkel való pale
ontológia! megegyezés, mely rétegek hasenlóképen számos széntelepct tar
talmaznak. Eltekintve azon néhány uj alaktól, a többi 14 biztosan meg
batározott kagyló faj közt, melyeket a zsily-völgyi széntartalmu rétegekben 
gyűjtöttem, Giimbel alpokról! munkájában a bajor Cyrena rétegekből is 
valamennyit felsorolva találjuk, a Myfilus ITaidingeri kivételével. Ezen 
faj azonban vezérkagylót képez a felső oligociin Horn-i rétegekben, a 
melyekben azonban az oly elterjedt Cyrena semistriata és a Psammobia 
aquitanica, úgy látszik, tökéletesen hiányzanak. A Myfilus Haidingeri és 
Psammobia aquitanica eddigclé egyéb mint felső oligociin rétegekben nem 
találtattak; ezek tehát a zsily-völgyi rétegek korának meghatározására 
nézve két igen fontos kagylót képeznek. Ausztria miőcan képleteiben a 
zsily-völgyi rétegek legközönségesebb állati alakjai egészen hiányzanak, s 
átalában a 14 zsilv-i faj közül csak 7 fordul elő, mind a kettőben közö
sen. Még kedvezőtlenebbül mutatkozik a közös alakok számviszonya a 
közép oligociin képletekkel, melyekbe csupán 5 faj ér át.

Mindezek után határozottan kitűnik, hogy a zsily-völgyi Cyrena-ré- 
tegek egykorúnk a bajor és a mainzi medeneze Cyrena rétegeivel, vala
mint az ezekkel egykorú molti és loibesdorfi rétegekkel is, ezek után te
hát határozottan a felső oligocan képletbe sorozandók.

Ezen magyarázat további fontos támogatásául szolgálnak a növény
maradványok is , melyekből a zsily-völgyi rétegekben számos példányt 
gyűjtöttem. Ezen növénymaradványokat Heer tanár úr volt szives meg
vizsgálni, s ezekről Írandó munkálatát közlés végett még társulatunk fo
lyóirata számára is megígérte.

Egyes,. többé-kevésbbé ép állapotban megtartott növénylenyoma
tokkal íuhölködő rétegeket, a szeqtclepeket tartalmazó réteg-övnek csak
nem minden, átmetszetépen találunk. A legjobb ícjhelyek közé tartoznak 
a következők: homokos agyagfekvetek egy kis kőbányában, a felső Ká- 
roly-lárna melleit, a gondnoksági lakás közelében Petrosénynél; ettől nem 
messze, a magyar Zsily szemben fekvő oldalán, a nyugati főtárna mellett 
fekvő árok azután az Aninossa völgyben, Iszkrony mellett, nem mesz- 
sze fi torkolattól,' csillámdús agyagok, melyek a patak jobb partján 
egy falban vaunak feltárva; továbbá a főtelep (1-ső sz.) kicsapása a Kri- 
vádia völgy balfelőli lejtőjén Vajdej-uél, hol agyagvaskövek, valamint tisz
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tább spharosiderit Ukvctek a telep fedőjében számos, részben igen jól 
megtartott növénylenypinatot zárnak magukba. Végre létezik még egy, a 
kizsákmányolásra különösen méltó lelbely, Lupény és l ’arosény között, a 
Valia pietri-ben, nem messze torkolatától. Ezen lielyen a növények szi
lárdabb márgás fekméket tartalmazó palás agyagrétegben fordulnak elő, 
mely egy szép széntelep fódiijét képezi.

Az ezen helyeken gyűjtött növéuymaradványokban Heer tanár úr a 
következő fajokat ismerte fel:

Cliara sp.
Ilemitelites (Pecopteris) lignitum Gieb. Hr.
Blcehmuu cfentatum Sternbg. spe<-.
Glyptoslrobus eurppaeus Brgr. spec.
Myrica (Dryandroides) laevigata Hr.
Qucrcus claena Ung.
Ficus Aglajae Ung.
Dryandroides bauksiacfolia Ettingsh.
Ciunttmonum Selieuclizeri Hr.

„ „ laiiecolatuiu Ung. sp. V
n « species.

Banksia longífolia Ung. sp.
Ncctaudra areincrvia Ett.
Celastrus Ilccrii Sismomla.
Iílianmus Eridani l ’ng.
Apocyrophyllum spec,.
Juglans llecrii Ettingsh.
Sapindus falcif'olius A. Braun.
Cassia phascolites Ung. 

n n spec.
Heer tanár úr ezek után ezen növény-rétegeket az ő általa alsó 

miocan-nek nevezett, vagy az oligocan osztályba sorozza. E mellett szól 
nevezetesen az általa jelenleg a Ilemitelites-hez sorozott Pecopteris lignitu n, 
továbbá Myrica laevigata, Dryandroides banksiaefolia és Banksia longifojia, 
melyek kizárólag az alsó miocanbc tartoznak és ebben igen jelentéke
nyen vannak elterjedve. így tehát ezen, a növénymaradványok szerint 
történt szinlmeghatározás tökéletesen megegyez azzal, mely a fauná-ból 
következik.

Ha az előbb említett állati alakok elosztódását az azokat magukba 
záró rétegekben a Zsily-völgy egész elterjedési területére vonatkozólag 
tekintetbe vesszük, határozottan kitűnik, hogy a fauna, mely ezen kövü- 
letdús réteg-tömegek lerakódási tartama alatt a képződési tért népesité,
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jelentékeny változást nem szenvedett, és hogy e szerint ezen réteg com- 
plex-ben ])í\Too-)tol<>n:Vai taglalás nem vihető ki. Az egymásra következő 
rétegek szerves tartalmából ellenijén — mint ez a 2 táb. 2 és 3. ábrán kö
zölt réteg keresztmetszetekből is látható— minden egyes helyen fel lehet 
ismerni a képződési közeg tulajdonságának idő folytán történt többszörös 
helybeli megváltozását, és pedig a sósviztől az egészen kiédcsitctt vizig. 
Megjegyzendő még e mellett, hogy a kövülettartalmu rétegek jóformán 
csudán egykori partjaik közelében észlelhetők.

Ezen részben tisztán tengeri, részben félig sós, részben pedig csak 
tisztán édes vízben élő állatok társulásából azt kell következtetnünk, hogy 
a Zsily-völgy az újabb oligociin-korszak tartama alatt sós vízzel volt meg
telvén melybe a még jelenleg is fölismerhető partok felől számos patak 
édes vizet ömleszte, mi által a torkolatokon majd itt, majd amott többé 
vagy kevésbbé kiterjedt, félig sós vagy már egészen édesvízzel telt lápok 
keletkezhettek s bizonyos ideig létezhettek, mig a tenger ismét túlsúlyra 
vergődött s azon helyeket mélyebb vízzel boritá cl, vagy erősebb árada
tok folytán durvább rakódmányok tömegesen rakódtak le, melyek a szer
ves lakókat ezen helyekről bizonyos időre elszoriták.

A számos széntelep keletkezését is, melyek ezen kövület tartalmú 
réteg-tömegek közt elterülnek, legegyszerűbben ki lehet magyarázni egy 
talajálló mocsári növényzetből; a telepek ugyanis azt bizonyítják, hogy 
azon időszak tartama alatt a Zsily-vülgyben ugyanazon területen ismételve 
kiterjedt mocsároknak és posványoknak kellett uralkodniuk. Ezen kelet
kezésre utal nevezetesen azon körülmény, hogy a széntelepek közvetlen 
kíséretében, és gyakran ezeknek közfekveteiben is, oly állatok maradvá
nyai vannak különös mennyiségben Összehalmozódva, melyek valamennyien 
sekély tengervíz és többé vagy kevésbbé tökéletesen kiédcsitctt lápok la
kóihoz tartoznak. A szenes sphaorosidcrit lencsék és fekmék, melyek 
néhány szén.elcp közt gyakran élőfordulnak, szintén a széntelepek fen
tebbi keletkezési módja mellett 'szóknak; legegyszerűbben ügy lehet meg
magyarázni, hogy eredetileg mint lápvasérez képződtek, melynek tulaj
donságát, a felületükön újólag beállott oxydatio és hydrátio következté
ben, ismét tökéletesen fölveszik.

A tisztán tengeri állatmaradványok, melyek a Zsily-völgy harmad
kon rakódmányának szóban lévő kövülettartalmú rétegövében bőven elő
fordulnak, ’legkétségtelencbbül azt bizonyítják, hogy ezen képződési tér 
Víztömegének ama rétegek lerakodási ideje alatt azon korszak tágas ten
gereivel kellett közvetlen összeköttetésben állania. Ezen összeköttetésnek, 
mint Stur kiemeli, éjszak felé az alacsony Banicza szoroson át az erdélyi 
medencéével kellett létezni, hol, a harmadkon neogen képződmények tér-
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jedelmes leple alatt, sok helyen oly rétegek lőnek kimutatva, melyeknek 
kövületei azokat a zsily-völgyi rétegekkel párhuzamba állítják. Részlete
sen a hátszegi öbölben ismertettek fel Stur által az egész öböl déli széle 
mentébeu a zsily-völgyiekhez közettanilag egészen hasonló harmadkon 
rétegék, és Stur kiemeli, hogy ezen rétegek kelet felé egész a Banicza 
szorosig érnek fel, hol azonban igen hatalmas diluvial rakódmányok alá 
vannak temetve, s csak kevés helyen bukkanunk ki a felszínre. Polensky 

Ágost vasúti mérnök úr által a múlt tavaszszal felfedezett lelhcly követ
keztében, melyet szives kalauzolása mellett a Zsily-völgybe tett második 
kirándulásom alkalmával ismertem meg, most már azon helyzetben va
gyunk, hogy a baniezai vízválasztón túl fekvő rétegeknek a zsily-völgyi 
rétegekkel való egykoruságát kövületek által minden kétségen kívül be
bizonyíthatjuk. A leihely a Banicza útszóróstul nyugat felé Merisornál 
van, Jíusést helység környékében. A harmadkon rétegek közvetlen a 
kristályos palalícgység halárán, diluviális hümpölyük és torlódmányok ha
talmas leple alatt, a rusesti patak egyik keleti, a Mendru hegynél felvo 
nuló ágában épen azon helyen bukkannak ki a patak medrében a föl- 
szinre, hol a vaspálya, egy hosszú kanyarulatot képezve, azon árkon másod
szor átvonul. Ezen rétegek egy vékony szcntclcpet zárnak magukba, 
melyet Polenszky úr bányászilag megvizsgáltat. A telep tályag közé van 
beágyazva, mely igen számos, a zsily-völgyi harmadkori rakódmányo- 
kéival azonos kagylóhéjat tartalmaz. Közölök a zsily-völgyi főalakokat 
csakhamar összegyűjtöttem, nevezetesen: Ceritlihuu margaritaceum, Cyreua 
semistriata, Mytilus Ilaidingeri és Dreisseuia Brardii-t, ezeken kívül ta
láltam ott számos Calyptraca ehinensis-t mely a Zsi'y-völgyben csak igen 
gyéren fordul elő; továbbá egy kis vékony, héjú, meglehetős egyenlő te- 
kenyii, mindkét oldalán egy, a búboktól a hátsó és alsó szél sarkához le
vonuló, éles karimával és központi széles bordákkal ellátott Corbula-t, 
me'.y a mainzi iuedenczében előforduló C. subaraiéval Sandít, azonos, s 
mely Rusest-ncl igen gyakori, a Zsily-völgybcn ellenben sehol sem talál
hattam fül. Azon vékony telepke szene cp oly szurokfekete, mint a 
z-ily-völgyi szén. Állítólag a szomszéd árkokban is akadtak széntelepek 
nyomaira. Ezen szénnek itteni előjötté nemzetgazdasági szempontból a 
legnagyobb figyelmet megérdemli, és egyszersmind a hátszegi völgyben az 
oíigooiin rétegek tüzetesebb vizsgálatára utal, mint az cddigelé még alig 
ismert hegységszélén, hol azon rétegek fólszinre bukkannak, valamint az 
öböl belsejében is, hol fúrások által ama rétegek, a hatalmasan elborító 
itjabb rakódmányok alatt, bizonyosan eléretnek.

Az if, ibb oligociin-kori tenger Erdélytől tova a magyar medea- 
tz:bcn terült el egész az alpok széléig Stájerország és Ausztria felé,
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s a Duna-völgyben, Becs fölött kevéssé széles szorost képezve, Bajor, 
országba és a kelvetiai Molasse-teriiletbe terjeszkedett. Partjain szá
mos helyen terjedelmes turfalápok léteztek, melyekben azon dús szén
telepek anyagszerei összehalmozódtak, a melyeket Dél-Bajorországban 
és Styriában, úgy mint azután keleten , a távolra eső Zsily-völgyben, 
a felső oligocán rétegek közt beléágyazva találunk.

Magyarországban — hol nevezetesen Váez vidékén ugyan azon 
korszakba tartozó raködmáuyok Stache1) által lőnek kimutatva — az 
Esztergom vidéki széntelepeket tartalmazó, félig sósvizi oligocán kép
let nem felelhet meg szorosan a zsily-völgyi szénképlet szintjének. 
Hantken t. i. kimutatta,2 *) hogy ezen rétegek Sárisápnál az úgynevezett 
kis-czelli tályag rétegei a l a t t  fekszenek, a melynek foraminiferák 
faunája, Hantken vizsgálódásai szerint,*) nagy hasonlatosságot mutat a 
közép oligocán képletéivel, s melynek halmaradványai is azt a mesz- 
szire elterjedt közép oligocán amphisile rétegekkel párhuzamba állítják.

Némileg kérdéses marad, hogy váljon azon kövület nélküli, hatal
mas, tarka agyagok, homokkövek és conglomérátok, melyek a zsily- 
völgyi harmadkori teknő belső részét elfoglalják, még ugyanazon kor
szaknak rakodmányai-e, a melyhez az alattuk fekvő szén- és kövület- 
dus rétegtömegek tartoznak, vagy hogy azok talán már a miocán korszak
ban képződtek. Azon szoros kapcsolat, a melyben a kérdéses rétegek a 
Zsily-völgyben az alantok fekvő kövületdus rétegekkel úgy terjedésük 
és településük, mint főanyagszereik minősége szerint állanak, inkább az 
első nézet mellett szól. St-ur azonban a szászsebest hegység éjszaki 
ereszén a zsilyvölgyiekkel petrographiailag megegyező harmadkori rakód- 
mányokon némely észleletet tett, melyeknél fogva ő az utóbbi nézetet 
valószínűbbnek tartja.4) E kérdésre csak későbbi, jelesen részletes 
tratigraphiai vizsgálódások a szomszédos erdélyi harmadkori vidéken, 
fognak határozott feleletet nyújtani.

* **

A szén t e l e p e k .
A Zsily-völgyben tett felvételeim alkalmával nagy figyelmet for- 

ditottam arra, hogy az ottani széntelcpck számáról, vastagsági és elter
jedési viszonyairól lehetőleg tökéletes átnézetet nyerjek. E czélra majd

') Jahrb. k. k. geol. Reichsanstalt. 1866. Bd. 16. pg. 586 ff.
2) M.igy. tudományos .^cademia math. és természettudományi közleményei. III. 

kt. 1861.
a) Leírva a magy. földtani társulat IV. kötetében 1868.
4) Bcricht über die geol. Uebcrsichtsaufnalmi-n etc. Jahrb k. k. geol. Reicks- 

anatalt Bd. 13. pg. 91, 111 és 112.
3
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nem kizárólagosan a természet nyújtotta feltárások szemlélésére valék 
utalva, miután a Petrosénynél épen megkezdett rendszeres feltárási 
munkálatoktól erre vonatkozó adatok csak későbbi időben várhattak, 
azelőtt a Zsily-völgyben pedig csak oly turzási munkálatok hajtattak 
végre, főképen az adományozás elérésére, a melyek nem valának alkal
masak a szénterület ismertetésére fontosabb támot nyújtani. Ez utóbbi
aktól csak néhány több-kevésbé összedőlt tárna volt látható, melyek a 
telepek kibúvásán, a csapás irányában, többnyire csak csekély távol
ságra voltak hajtva.

A magyar és oláh Zsily-völgy bevágásában, ugv mint ezeknek szá
mos mellékárkában, igen sok és oly szépen feltárt szénkibuvás észlel
hető, mint kevés egyéb szénterületen. Miután azonban területünkön igen 
számos egymás fölött fekvő telep előfordul, melyek közül a legnagyobb 
része biztosabb különböztetési jelvényeket nem mutat, sem saját, sem 
mellékrétegei anyagszere minőségében, úgy belátható, hogy nem cse
kély nehézségekre akadunk, ha igyekszünk ama számos szénkibuvá- 
sok egymásközti közelebbi viszonyát kipuhatolni, melyek a különböző 
árkokban feltá. vák. — Ámbár, a teknő távoleső keleti és nyugati vége 
kivételével, minden völgyet és árkot bejártam és a rétegsorozatot pon
tosan feljegyeztem, mégis csak bizonyos korlátolt területeken sikerül
hetett az egyes széntelepek kiterjedéséről világos átnézetet nyerni. — 
Némileg rövidre szabott időm nem engedé, hogy a szén előfordulását 
a teknő keleti és nyugati végét, — hol lehetetlen volt még csak a 
legszerényebb igényeknek is megfelelő szállást találni, — ugyanoly 
pontossággal megvizsgáljam. Ezen széntelkek azonban egyelőre nem is 
bírnak oly nagy gyakorlati fontossággal, mivel a vaspályához előnyö
sebben helyezett terület úgy is a várható szénszükségletet az évek 
hosszú sorjára könnyen fedezni képes.

A széntelepek, mint előbb volt cmlitve, a harmadkori rakódmány 
középső rétegövében fordulnak elő, és jelesen a teknő éjszaki szár
nyán, Alsó-Petrillatól Lupényig terjedő területen, buvuak ki a fel
színre, azonban a délszárnyon is számos szénkibuvást ismerünk, és 
némelyet még a teknő belsejében is, mely ezen helyeken a hatalmas 
födiirétegekeu keresztül a széntartalmu övig ki van mosva. A szárnyakon 
a telepek meglehetős meredeken 40°—70° között dőlnek a teknő tengelye 
felé, csapásuk rendesen Ny. D. Ny. irányú vagy ettől kevéssé eltérő. — 
A telepek előfordulásának közelebbi viszonyai tekintetében különben a 
részletes térképemre utalnom kell, hol a tudomásomra jutott szén- 
kibuvások megjelölvék, az összetartozókul felismertek pedig pontozott 
vonalokkal köttettek egybe.
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A legtökéletesebb feltárásokat s egyszersmind a legszámosabb szén
telepet a harmadkori teknő éjszaki szárnyának keleti része mutatja, és pe
dig Petrosénv és Alsó-Petrilla közt, a vasút leendő utolsó állomásától nyu- 
gotra, a brassói bányaegyletnek Miksa- és Ferro-bányatelkein és a kincs
tári 1' erenez-bányatelek a kettő közt fekvő részén. A rétegek kibúvását a 
magyar Zsily völgyének fenekében, mely itt a harmadkon teknő éjszaki 
szélén folyik és Petrosénynél könyököt képezve még egy rövid darabra a 
kristályos parthegységbe is benyomul, a folyó rakodmányai nagyrészt el
födik ; a folyótól balra felemelkedő lejtfokon pedig, egy hömpölyökből 
álló diluviális lepel által szintén nagyobbára elborittatik. A lej‘fok ereszén 
azonban a folyó leié és különösen azon harántárkok egy egész sorában, 
melyek a lejttokot a Petrosény és Zsijetz patak beszakadása (Alsó-Pctril- 
lánál) közti területen átmetszik, a rétegek szépen feltárva bukkannak ki 
a leliilctre. Itt számos széntelep mutatkozik, melyeket mind ezen árok
ban fel lehet ismerni; átalában ezen területen az egész rétegsorozat minő
sége alig változik meg. A szárny nyugoti folytatásában, hol az Petro
sénynél a magyar Zsily-en hatol á t, a rétegek a balfelöli völgylejtőn 
torlattömegek és a növényzeti lepel alatt nincsenek eléggé föltárva, azon 
föltárások pedig, melyeket akkor ott a bányászati munkálatok szolgáltat
tak, még nem voltak elegendők arra nézve, hogy a föltalált széntelepeket 
amazokkal pontos egyeztetésbe lehetett volna hozni. Ellenben a Zsily 
túl partján egy nyugatfelé felvonuló árok, melynek torkolatán a brassói 
bányaegylet nyugati területei számára a fő szállitótárna behajtatott, ismét 
igen jó föltárásokat nyújt, s a kibúvásokban a Petrilla és Petrosény közti 
árkok legfontosabb széutelepeit ismét föl lehet ismerni. Hasonlóképen a 
nyugat felé következő Dilsa völgyben is.

A széntartalmu rétegöv legszebben van föltárva azon árokban, mely 
körül a kincstári Ferencz-bányatelek fekszik. Az 1-sŐ táblán a 2-ik 
ábra a rétegsorozatot úgy tünteti elő, a mint az ott észlelhető volt. A 
rétegek csapása ugyanott h. 3. felé irányúi, s 50°—70° alatt délkelet felé 
dőlnek; az árokban fölfelé a complex magasabb rétegeiben a dőlés min
dig laposabbá válik, és lassanként azon csak néhány fokot elérő délke
leti hajlásba megy át, melyet a complex legfelsőbb rétegei a Maléja há
ton mutatnak, hol az árok ered. A réteg vonulat keleti folytatásában a 
Fereuez-ároktól némileg éjszakfelé hajlik, s az utána következő árokban 
a h. 2 szerinti csapás uralkodik, nyugatfelé ellenben lassanként nyugat 
délnyugati csapásirányba fordul, melyet a rétegek Petrosénynél a Zsilyeu 
túl, a nyugati fő szállitótárna árkában, mutatnak.

A Ferencz-árok összesen 19 telepet tár fel, melyek közül a leg
mélyebb telei) (1) az egész zsilyvölgyi szénterületen a leghatalmasabb és
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legjelentékenyebb. Ezen telep a Ferencz-árokban a torkolathoz közel ha
vik k i ; de ott a vastagsága, felületes földégés következtében, igen le 
van szállítva; hasonlókép látjuk keleti folytatását a közvetlen következő rö
vid vizszakadásban, valamint tovább mindjárt a diluvialis lejtfok meredek 
falán tökéletes vastagságában kibukkanni. — A Ferencz-árok imént emlí
tett tárnájában a főtelep vastagsága 13 öl 2 láb, melyből 11 öl 3 láb a 
tiszta szénre, a többi pedig keskeny pala fekvetekre számítható; hasonló 
vastagságot mutat a telep a lent említett többi két kibúvásán is. A szén 
1-től 8 láb vastagságig terjedő padokban van rétegezve, igen tömör 
és tiszta.

A telep további folytatása kelet felé, a magyar Zsily torlódmánvok- 
kal borított völgy talpa alatt, melyen keresztül a vonulat hegyes szögben 
áthatol, nem észlelhető. Igen valószínű azonban, hogy ugyanazon telep az, me
lyet a teknő szembe fekvő oldalán, annak déli szárnyán, a brassói bánya
egylet „Lajos “-bányatelkében Zsijetz helység mellett, hasonló igen 
jelentékeny vastagságban látunk a fölszinre jutni, és a melyet azután on
nan tovább éjszak-keleti irányban a kincstári bányatelkekben (Antal, Pé
ter, Emma, Lajos és Samu) egészen a magyar Zsilynek a harmadkori tek- 
nöbc való vonulásáig, Felsö-Petrilláuál, követhetünk. Mindazon völgyekben, 
melyek a teknő déli szárnyát ezen területen átmetszik. a telep több 
ölnyi vastagságban észlelhető, hasonló mellékkőzetek kísérik, mint a főtelepet 
az éjszaki szárnyon, és a fekiiben közvetlenül, itt úgy mint ott, a harmad
kori complex legalsó, telep nélküli övének tulajdonságairól könnyen fel
ismerhető rétegei következnek: úgy hogy az azonosságot alig lehet két
ségbe vonni.

A brassói bánya-egylet Lajos telkében a széntelep vastagsága 12 
ölnél többet tesz ki ; de itt mégis néhány vastagabb pala közfekvetet tar
talmaz. Ezen kibúvás a Zsijetz patak balpartján fekszik, a diluvialis lejt
fok ereszén; a Malejától Zsijetz helységbe vezető lovagló ut épen ezen 
vonul le. A tele]) itt éjszaknyugot felé dől.

A főtelepet a Ferenez-ároktól nyugat délnyugati irányban szakadat
lanul az oláh Zsilyvölgybeu Macsesdig, a Parcu luj Farkas mellett levo
nuló mészgerinczig, s onnét tovább nag\ valószínűséggel a P. Neksi-ig, 
Lupénynél, lehet követni; — ezen területen számos völgybemetszésen, 
melyek az éjszaki szárnyat átmetszik, többé vagy kevésbé tökéletesen fel
tárva észlelhető és a közben eső erdő és rétboiilotta hegyhátokon a telep 
létezésének legalább nyomait biztosan fel lehet ismerni.

A tele]) minden feltáráson igen jelentékeny vastagságot és egészen 
megegyező minémüséget mutat. Feküjében az egész területen egy hatal
mas homokkőpad kiséri, melytől egy majd vastagabbá majd véko-



nyabbá váló agyagréteg s más alárendelt közfekvetek által van elválasztva. 
A szén között gyakran gumók, keskeny lencsék vagy némileg kiterjedtebb, 
szenes részekkel bevont Spharosiderit fekvetek vaunak beágyazva-, a fö- 
diiben és feküben pedig a telepet közönségesen néhány 1—2 láb vastag 
homokos vasmárga és agyagvaskö fekvőt kiséri, melyekben Vajdéjen fö
lül, a krivadia völgynek déli lejtőjén levő kibúvásnál, jő állapotban levő 
növény maradványokat nagy mennyiségben lehet gyűjteni. — Ezen telep
nek majd minden kibúvásán nyomai észlelhetők egy itt létezett föld- 
égésnek, t. i. összeforrasztott agyag, földsalak, pörkölt vaspát, néha még 
kók és mintegy természetes bocsvas, mely utóbbi a Spharosiderit gu
mókból reductio utján az égés alkalmával, a telepnek a levegő hozzájutha- 
tásától jobban megóvott helyein származott. — Ilyféle bocsvas gumók 
találhatók például a telepnek kicsapásán Pareu luj Farkasban (P. Bior- 
zuui), Matsesdtól éjszakkeletre. — Az égés azonban — ugv látszik — 
csak a fölületre szorítkozott, s, a még megmaradt széntömegek után Ítélve, 
sehol nem tarthatott igei sokáig. Alig lehet kételkedni, hogy a gyula- 
dás nem magából támadt, hanem mesterkélten hozatott létre. A Zalathnai 
bányakapitányság 1858-iki jelentésének egyik jegyzete a meggyújtást Lali
don tábornok vezetése alatt álló osztrák hadcsapatnak tulajdonítja, ki az
által a törökök betörését Erdélybe megakadályozni szándékozó.

Azon területnek hossza, melyen a főtelepet a teknő éjszaki szárnyán 
legkétsygtelenebbiil követni lehet, nevezetesen Alsó-Petrillánál a magyar 
Zsil}1 partjától Pareu luj Farkas-ig, Matsesdnél, 6000 ölnél valamivel 
többet tesz ki, mely kiterjedésben a telep vastagsága azon számos, a té r
képen megjelölt, feltárási helyen 5 és 13 öl között ingadozik; e mellett 
azonban még megjegyzendő, hogy a legtöbb helyen, hol a telep vastag
sága nem igen jelentékeny, rendesen földégések tovább terjedő nyomai 
vehetők észre, mely égések a széntömegnek fölszincni, és igen valószínű
leg csak csekély mélységre terjedő helyi reductióját eszközölték. — 
Az említett Pareu luj Farkas és a Yalea Negrilor közt levonuló mész- 
gerinczen nyugatra túlhaladva, valamint az utóbb nevezett völgyben és 
mellékágaiban, úgy Lupény-on felül, a következő két Márin-árokban is, 
kibúvásokra találunk, melyek nagy valószínűséggel a főtelep folytatásának 
tulajdoníthatnak; — ezek által a telep nyugati terjedése közel 2000 öllel 
növekednék. Iía elvégre ehhez még hozzá számítjuk a telepnek keletfelé 
folytatódó, mintegy 2000 ölnyi kiterjedését a teknő déli szárnyán, Zsijecz- 
től Felső-Petrillá-ig, akkor a zsilv-völgyi főtelep összes kimutatható 
hosszaságára 10.000 öl vagy is- 2 1/2 geogr. mértföld esik. A szé
lesség, melyre a telep Alsó-Petrilla és Zsijecz közt elterjed, 1li mértföl
det tesz ki.
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Az oláh Zsily-völgy a Lnpény melletti Farén Neksi-től nyugatra 
fekvő részében a harmadkori teknő éjszaki szárnyában telepkibuvások 
létezéséről már nem győződhettem meg, azonban a déli szárnyában telep- 
kibúvások mutatkoznak, melyekről, rétegszintjök után Ítélve, nem volna 
lehetetlen, hogy a főtelephez tartoznának. Összefüggésük azután a teknő 
elfödött belsejében volna keresendő. Összetartásukat jelenleg határozottab
ban nem lehet bebizonyítani, miután a Lupénytől Urikányig és az ottani 
szénkibuvásoktól e gész a Kimpu luj-Nyágnál lévőkig terjedő igen jelenté
keny köztávolságban feltárosok épen nincsenek.

A főtelep leghatalmasabb kibúvásait az éjszaki szárnynak a petro- 
sényi Ferenez ároktól nyugatra eső folytatásában a következő helyeken 
találjuk. Először az „Isten áldás11 bányatelek egy kis árkában, mintegy 
200 lépésnyire nyugat felé egy az Aninossa völgyben, közvetlen a 
harmadkon képlet határán fekvő házcsoporttól, a  telep ezen árokban 
igen szépen van feltárva, 13 ölnél vastagabb, igen tiszta, s csupán kes
keny palaközfekvetek által van több szénpadra elválasztva. A nyugat-felé 
következő „Mayer Lipót“ bányatelekben ezen telep szintén közel 10 ölnyi 
vastagságban az Aminossa völgy egyik a Diáin Muntieului-ról levonuló 
mellék völgyében észlelhető. — Hasonló vastagságban találjuk azt azután 
továbbá a Krivádia-völgy déli lejtőjén Zsily Vajdej fölött föltárva: ez 
azon már Partsch és Stur által ezen völgyből említett kibúvás, mely mel
lett a Merisor-tól Vulkánba vezető ut halad el. A nyugat felé legközelebb 
Párén luj Farkasnak (a táborkari térképen P. Biorzani) nevezett haránt 
völgyecskében, mely a harmadkori képlet határa felé több árkokká osz
lik szét, ezek közül a legkeletibben a főtelep különösen szépen van feltárva. 
A kibúvás a kincstári „Rókus11 bányatelek nyitpontját képezi. A tiszta 
szénnek vastagsága ott legalább is 9 ölre becsülhető. — A főtelep ott, 
valamint az előbb említett „Mayer11 bányatelek közt lévő kibúvásain, 
egy körülbelül 3 öl vastagságot elérő, homokkő, agyag és bitumenes 
márgából álló közeg által két részre van osztva. — Azon már előbb meg
említett szűkülésen, melyet a harmadkon teknő éjszaki fele a Pareu 
luj Farkas és a nyugatra következő, Pareu Negrilor vagy Valia pietrie- 
nek nevezett haránt völgyek közt az alaphegységnek egy délfelé jó tá 
volságra lenyúló hegyhát által szenved, a. harmadkori complex felsőbb 
rétegei egész a parthegység széléig érnek , miig a mélyebb rétegek, s 
azokkal a széntelepek is, a felszínre nem bukkanak ki, hanem már a 
mélységben, a földalant tovább délfelé folytatódó alaphegység hátán, 
érik el határolásukat. A széutartalmu rétegemelet, azonban, közvetlen 
ezen hegyháton túl, ismét a felszínre nyúlik ki, és a Valea Negrilorban és 
mellékárkaiban, valamint az utánok következő két Márin-árokban, köz-
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vétlenül a harmadkon complex legmélyebb rétegei fölött feltárt szénte
lepet, legnagyobb valószínűséggel a főtelep nyugati folytatásul lehet 
elismerni. — A főtelep ezen területen már csekélyebb és nyugatfelét 
vonulásaiban gyorsan csökkenő vastagságot mutat. — A Valia Negrilor 
keleti mellékárkaiban még 3—4 öl, tovább keletfelé több völgybevágás
ban azonban már csak G—8 láb szénvastagsággal van feltárva. Ezen 
telep legnyugatibb kibúvását a nyugati M árin-árokban, Lupénynél, 
észleltem.

A főtelep, terjedelmes területen követhető fekli padjával egyetem
ben, a tárgyalt vonulatban, tudtom szerint, a legalsó széntelepet képezi; 
Anstedt ur azonban a kezdeten említett iratának 4. lapján még két 
mélyebb telepet sorol fel, melyek egyike 6, a másika 4 láb vastag 
légyen; — én ezeket sehol sem találtam feltárva.

A Petrosény melletti Ferenez-ároknak a 2-ik tábla 2-ik ábrán kö
zölt rétegsorozata még számos, a főtelep födiijéoen következő szénte
lepet mutat, melyek közül a legnagyobb részét a szomszédos átkokban 
biztosan megismerhetjük. Némelyek közülük a teknoszárnv vonulásában 
kelet felé egész a petrosényi nyugati fötárna árkáig terjeszkednek, sőt 
még az utána következő Dilsa völgyben is ráism erhetünk; másfelől 
azokat a Ferencz-ároktól nyugat felé a diluvial lejtfok éjszaki ereszén 
észlelhetjük; ez egészben véve V* mérföldnél nagyobb távolságnak 
felel meg.

Ezen felsőbb telepek tárgyalását a rétegsorozaton 2 számmal jelölt te
leppel kezdjük. Ezen telep a Fereucz-árokbau 4 láb vastagsággal észlelhető, 
anélkül azonban, hogy fektí- és fedőjéig fel volna tárva. Keleti folyta
tása a lejtfok ereszén, a Ferencz- és a következő nagyobb Pareu luj 
Zsonyile-nck nevezett árok közt, a főtelep kibúvása kevéssel felül, buk
kan ki a felszínre. A Fcrcncz-ároktól nyugatra, a „Ferro“ nevű bánya
telekben következő árokban, a telep kicsapását talaj fedi ; de nyomára 
ismét akadunk a magyar Zsilyen túl, a petrosényi nyugati fötárna ár
kában, úgy mint a keleti Dilsa völgyben, hol mindkettőben, a főtelep 
kibúvása közelében, gyenge szénkibuvás mutatkozik, mely fekvése sze
rin t a 2. számú telepnek tulajdonítható.

A szép 3-ik számú telep a Fercnez-árokban 98/< láb tiszta szenet 
mutat, mely keskeny pala fekmék által 0 padra van elosztva. Keleti 
folytatása a Zsonyile-árokban, torkolatján pár lépéssel felül, bukkan ki, 
hol azonban nem volt tökéletesen feltárva. Nyugati irányban találjuk a 
telepet nevezetesen a „Ferro*1 telekben lévő 1-sö és 2-ik árokban; az első
ben, hol kibúvásán az árok balpartján lévő 2-ik tárna van hajtva, a 
tiszta szénnek vastagsága körülbelül 17 láb, a másodikban 10 láb.

*
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A 4. szánul telep a Ferencz-árokban 4 láb tömör szenet mutat. 
Ezen telep a P. luj Zsonyilé-ben az utóbb említett kibúváson néhány 
epéssel feljebb, közvetlen az árkon átvezető ösvény mellett bukkan ki 
5 ]/2 láb vastagsággal. A Ferro árokban kibúvásának helyet talaj fedi.

Nem nyerhettem teljes biztosságot afféléi, hogy váljon ezen úgy, 
mint az utóbb emlitett telep nyugatfelé még túl a magyar Zsilyen is 
terjeszkedik. A nyugati főtárna már többször nevezett árka épen azon 
területen, hol ezen telepeknek keresztül vonulniok kellene, kőzettörmelék
kel van borítva. A Dilsa völgyben azonban az előbb emlitett kibúvás 
és a következőleg leírandó telepcsoport biztosan ráismerhető kibúvásai 
közt, két szép telep szemlélhető, melyek igen valószínűleg azonosak a 
3-ik és 4-ik számú teleppel. A szénvastagsága ott tisztán ki nem vi- 
vetö, de látható, hogy az alsó 6 lábnál, a felső pedig 4 lábnál 
vastagabb.

Igen jellemző csoportot képez a következő 5-ik, 6-ik, 7-ik és 8-ik 
számú telep, melyek igen hasonló minőségű mellékközettel úgy kelet- 
felé. a Zsily partjáig, mint nyugatfelé a Dilsa völgy keleti ágáig bizto
san követhetők. A Párén luj Zsonyilé-ben, hol ezen telepcsoport 
kevés lépéssel az utóbb emlitett kibúvásán felül van feltárva — 
az 5-ik, egy 6 hüvelyknyi vastag márga fekme által két padra osztott 
telep 6 láb, a 6-ik telep 2 láb és a 7-ik telep 15 hüvelyk szép, kemény 
szenet mutat. A 8-ik telep ott már nincs feltárva, — A Ferencz-árok
ban a 5-ik telep két padja összesen 4 ‘/2 láb, a 6-ik 2 láb, a 7-ik 3 
láb és a 8-ik 18 hüvelyk vastagsággal bir. A Ferro-árokban az 5-ik 
telep márga fekméje eltűnt, és a szén csak egyetlen, 5 láb vastag pa
dot képez; a 6-ik ott 4 láb és a 7-ik telep 2 láb vastag. A 8-ik telep 
helyén a fekft-márgapala ki van fejlődve, de maga a széntelep csak 
egy vékony, szenes palaréteg által van megjelölve. —- A petrosényi 
nyugati főtárna árkában, valamint a többször emlitett Dilsa-völgyben, 
az összes telep-csoport észlelhető; de a telepek csak csekély vastag
ságot mutatnak. Ott valószínűleg csak a 6-ik és 7-ik telep volna műve
lésre méltó ; ezek közül az első árokban az első 3, a második 2 láb 
szép, tömör, fényes szenet mutat. E két árokban, 3 vagy 4 öllel a 8-ik 
telepen felül, még egy gyenge 1 láb vastag széntelípke tűnik elő, mely 
a Petrosénytól keletre fekvő árkokban nem ism eretes/

A 9-ik számú gyenge, 6 hüvelykes telepke a Ferro-árokban is ha
sonló vastagságban észlelhető.

A következő 10-ik telep a Ferencz-árokban 26 hüvelyk vastag; 
egy 6 hüvelykes szénpaló közeg azt két padra osztja. Valamivel vasta
gabbnak mutatkozik az a Ferro-árokban, hol a fektt pad 32 hüvelyk.
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a feclii pad 3 hüvelyk vastag. A telep keletfelé a Párén luj Zsonyilen 
tnl terjeszkedik, hol kibúvása megismerhető, de nincs jól fel
tárva; biztosan ráismerhetünk továbbá a Pareu luj Zsonyile mögött 
következő árokban is, de a két szénpadja ott csak néhány hüvelknyi 
vastag.

Igen szép tömör szenet mutat a következő három 11., 12. és 13.
számú te lep ; közülök 
az első a Ferencz árokban 5 láb a Ferro árokban 1 % láb vastag
a második „ „ « » a „ 57, V
a harmadik „ „ 27, „ a „ >1 3

A Pareu luj Zsonyile-ben valamint a keletre szomszédos árokban 
szénkibuvások találtatnak, melyek valószínűleg az utóbb említett két 
telephez tartoznak: a feltárások azonban oly hiányosak, hogy az
azonosságról biztosan meg nem győződhettem.

A többi a Ferencz-árokban következő felsőbb telep, csak csekély 
vastagságú; megemlítést csak a 17-ik számú kettős telepke érdemelhet
ne, mely változatlan minőségben valamint a Ferro úgy kelet felé a Zso- 
uyile-árokban szemlélhető. A födii tályág-pad tele van puhány marad
ványokkal, melyeket a Ferro-árakban a bal ereszén lévő kincstári ku
tatási tárnában, aránylag igen jól megtartott állapotban lehet gyűjteni.

A Ferencz-árokban tehát összesen 19, és ha még egy gyenge, a 
2-ik telepen körülbelül három öllel feljebb fekvő kibúvást, külön számít
juk, 20 egymás fölött fekvő széntelep észlelhető, melyeknek azonban 
csak alig fele érdemli meg a művelést. Az ezen árokban feltárt szénré
tegek összes vastagsága 116 láb. A Ferro-árokban, hol a főtelep jelen
tékeny összenyomatást szenvedett, s vastagsága sokkal csekélyebb mint 
közönségesen, a telepek, a mennyire a létező feltárások érnek, összesen 
mintegy 61 láb vastagságú szénréteget szolgáltatnának.

A 8-ik számú telep födüjében a nyugati főtárna árkában Petrosény- 
nél és lefelé a Zsily-patak lejtőjén, még 10 csekély vastagságú szénte
lep észlelhető, melyeket a Petrosénytöl keletre fekvő árkok telepeivel 
nem tudtam összefüggésbe hozni. — Ezek úgy látszik részben más 
telepek. Ezen telepek közül csupán egy ér cl 14 láb vastagságot; ez a 
legfelsőbb telepek egyike (a 8-ik számú fölött a 8-ik) melynek a jobb
felöli lejtő árkának torkolatánál levő kibúvásán 1867-ik év nyarán a 
brassói bányaegylet részéről a nyugati széntelepek kiaknázására való fŐ- 
szállitó tárna nyittatott meg. Ezen tárna a Zsily-völgyben tett második 
látogatásom alkalmával a telep csapásában (h 4.) 80 ölre volt hajtva. A 
telep ezen kiterjedésében állandóan nehány hüvelknyi vékony palaközfekme 
vonul keresztül. A telep vastagsága 4—5 láb volt, csupán egy helyen
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jelentékenyebb vékonyodás mutatkozott, mely mögött azonban a telep 
rendes vastagságát csakhamar elérte.

Az éjszaki teknő-szárny további, az oláb Zsily területébe átcsapó 
folytatásában, a Dilsa völgytől egész Matsesd vidékéig terjedő területen, 
a már előbb említett főtelepen kivid még számos födü telep vau 
feltárva, melyek közül néhány igán szép vastagságú. Ámbár itt is majd 
minden árokban a rétegsorozatról oly pontos jegyzéseket tettem, a
mennyire csak azt az előttem levő feltárások megengedték, mégis a
nyert adatok sokkal hiányosabbak voltak, semhogy a különböző árkok
ban észlelt tclepkicsapások összefüggéséről biztos Ítéletet lehetett volna 
nyernem. Az ott levő széntömeg ezen területen sem mutatkozik cseké
lyebbnek mint az éjszaki szárny keleti területében Petrosény és Petrilla 
között.

A teknő éjszaki szárnyának befűzésénél Matsesdnél a harmadkori 
compox felső rétegei — mint már előbb említve volt — lapos dőléssel 
a délre mélyen kiugró parthegységig terjeszkednek, a széntartalmu 
öv pedig nem éri el a fölületet. A complex mélyebb rétegei a hegyhát 
mögött nyugati irányban azután a parthegység közelében ismét 
kibukkannak. Innét nyugat felé Lupényig azon — már előbb em
lített— három nagy háránt árok Valea Pietri, Pareu Marin és P.
Neksi következik, melyek az egész éjszaki szárnyat átmetszik és 
számos szép széntelepet tárnak fül, melyek e területen összefüggésben 
követhetők. Közülük a legmélyebben ismét határozattan a főtelepre 
(1 sz.) ismerünk, melynek ezen területem vastagsága viszonyairól, már 
előbb volt szó.

A Il-ik táblán az éjszaki szárny nyugati részéről is közlöm a ré
teg sorozatot, úgy amint az a föntebb emlitett három árok középsőjé
ben, a Marin árokban, észlelhető volt. Ezen árok Lupénynél az oláh 
Zsily balpartján közvetlen azon pallón alól torkolik ki, mely a falunál 
a folyón átvezet. Torkolata már a teknő déli szárnyában fekszik, s pe
dig már a széntartalmu rétegövben. Közvetlen az árok bemeneténél egy 
ő láb vastagságú széntelepet találunk, mely éjszak-éjszakriyugati irány
ban 15 fok alatt dől; tovább haladva fölfelé az árokban egy darabon a 
harmadkon complex felső rétegei vannak a fölszinen, conglomeratok, 
homok kövek és tarka márgás és homokos agyagok. A rétegek dőlése 
e mellett mindinkább laposabbá válik s lassankint az ellenkező dél-dél
keletibe vagy déli esésbe megy át, mely a parthegységhez közeled
ve, mindig meredekebb lesz, úgy hogy a complex legmélyebb rétegei
nek kibúvását már 50—>60 ölnyire látjuk dél-délkelet felé dőlni.
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A Marín-árok felső részén két ágra szakad, melyek köztll a keleti 
a  réteg-sorozatot tökéletesebben feltárva tünteti elénk. A főtelep mind 
a kettőben legalul van feltárva 6—8 láb vastagságban. Körülbelül 10 
öllel feljebb a második szép széntelep következik, mely a rétegátmet- 
szetben B-vel van megjelölve. Ezen telep nyugat felé a Pareu Neksi-ig 
terjed, hol áthatolása c völgy egyik keleti mellékárkában, közel egy 
oláh tanya alatt, földsalakok és széndarabok által megismerhető^ kelet
felé a telep legtávolabb kibúvását azon kis völgyzugban észleltem, mely 
közvetlen a Negrilor-.völgy legfelsőbb oláh tanyánál e völgytől éjszak- 
keletfelé elágazik. Ezen telep legtávolabbi kibúvás pontjai közti távol
ság körülbelől 800 ölet tesz ki. Ezen területen a telep 5 helyen van 
feltárva, s ezeken a tiszta széntömeg vastagsága 18 és 26 láb közt ingado
zik. A telep számos, 6" és 4' közt vastag, szőj) tömör szénpadból áll, 
melyek vékony, szenes és homokos agyagközfekvetek által elválasztvák.

A harmadik telep C a Marín-árokban körülbelől 15 öllel maga
sabban fekszik, mint az imént tárgyalt telep, mellyel ugyanazon terü
leten és ugyanazon völgybemetszésekben fel van tárva, mindenütt 6 \ 2 
láb tiszta szénvastagsággal. A n egri lóri fővölgyben e két telepet elvá
lasztó közrétegek csak néhány láb vastagságra összenyomatvák.

A következő magasabb D telep körülbelül ugyan oly kiterjedés
ben követhető. Ezen tele]) a keleti Mariu-árokban 9 láb vastagságban 
kibukkan, a nélkül, hogy egész a feküig fel volna tá rv a ; a telepet 
továbbá, ugyan azon vastag bitumenes márgapala födii rétegtől kisérve, 
egyfelől a Marin-árok nyugati ágában és a Pareu Neksi előbb említett, 
s ennek utána pár száz lépésnyire nyugatra következő második mel
lék árkában, másfelől a Valia Negrilorban (fővölgy) kibukkanva észlel
hetjük; a telep ezen helyeken mindenütt 7 '/2 — 8 1/2 láb tiszta szénvas
tagságot mutat.

Az ezen fölül következő E telep, mely a Marin-árkot közel el
ágazása előtt átmetszi, négy, összesen 54 hüvelyk vastag szénrétegből 
áll, melyek számos kövületet, közülök a Ccrithium papaveraceum-ot, tar
talmazó tályag és márga-pála közfekvetek áltál egymástól elválasztvák. 
Ezen telepen az árok jobb partján már régebben egy kutatási tárna 
hajtatot;.'(brassói bánya-egylet „Blühdorn“ bánya telke). Ezen jól je l
lemzett telepet igen állandó minőségben észlelhetjük, valamint nyugatra 
a Pareu Neksi-ben, úgy keletre a Negrilori fővölgyben is.

Az F telep, melynek kibúvásán a Marin-árok balpartján a bras
sói bánya-egylet) „András" bányatelke számára hajtatott be a feltárási 
tárna, két, összesen 6 láb vastagságú szénpadból áll, melyek egy 3 V2 
láb vastagságú szénpala-réteg által vaunak egymástól elválasztva. Igen
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hasonlóan kifejlődve látjnk ezen telepet 400 ölnyire nvngat felé, hol a 
felső szénréteg 3 láb, az alsó 1 láb vastagságot mutat.

Ez a legfelsőbb telep, melyet a Mami-árokban, a teknő éjszaki 
szárnyán, észlelni lehetett. A P. Neksiben azonban, épen az árok elága
zásán, még két magasabb, igen kemény és szép szenti telepet látunk: 
az alsó közel 27 ölnyire fekszik az előbbi telep fölött, s 2—3 láb vas
tag, a felső még 14 lábbal magasabban fekszik, s vastagsága 4 láb.

A Marin-árokban feltárt hat széntelep összesen egy 55 V2 láb vas
tagságú szénréteget képezhetne.

Az előbb említett telep, mely a Marín-árok torkolatán bukkan ki, 
már a teknő déli szárnyában fekszik; valószínűleg az utóbb emlitett. 
telepek valamelyikével azonos. Azon szép széntelep, melyet nem messze 
a Valia Pietriben a torkolat közelében 8 láb vastagságúnak, s mintegy 
12° alatt D. Ny. (élé dőlve kibukkanni látunk, szintén vagy ezen fen
tebbi telepek egyikével áll közvetlen összefüggésben, vagy velők leg
alább közel egyenlő rétegszintben fekszik. Ezen telep födüjét szilárd, 
márga fekméket tartalmazó, palás agyag képezi, mely fekmék számos 
ép állapotban levő növény maradványaik miatt különösen megérdemlik 
a figyelmet.

Ezen helylyel szemben, az oláh Zsily jobb partján a völgyben föl
felé vezető lovagló utón, találjuk Lupény előtt azon — Stur D. többször 
idézett értekezésében fölemlített (94-ik lap) — összeomlott kutatási tár
nát, mely mellett egy, nehány láb vastagságú, homokkövek között fekvő 
széntelep nyomai vehetők észre. Ezen kibúvás — úgy látszik — az utóbb 
emlitett telephez tartozik. A rétegek laposan éjszaknyugat felé dőlnek.

Mindezen utóbb emlitett széntelepek azért különös fontosságúak, mivel 
a teknőlaposan fekvő belsejéhez tartoznak, mely ezenkívül a széntartalmu 
emelet rétegéig csak igen kevés helyen vau föltárva.

Az éjszaki teknő félben, Lupénytől nyugati irányban, szénkibuváso- 
kat már nem észlelhettem; Urikáuy mellett azonban, k. b. 1 i/i  mérföld- 
nyíre nyugat felé Lupénytől, és onnan még k. b. 1 mérfölddel tovább, 
a völgy nyugati széléhez közel, Kimpu Ilii Nyágnál, mint már előbb 
említők, ismét igen jelentékeny szénkibuvásokat látni, melyek azonban 
a déli szárnyhoz s az döbbeni helyen részben még a teknő laposan 
fekvő belsejéhez tartoznak. A közben fekvő területen széntelepeknek 
semmi nyomára sem találhattam ; a harmadkori képlet ezen területben 
vagy nem tartalmaz szenet, — a mi alig lehet valószínű — vagy a te
lepek a teknő belsejének föl nem tárt'mélyében vonulnak tova, a nélkül, 
hogy északi és déli irányban a teknő-szárnyakig — melyek haránt ár
kok által sok helyen igen szépen föl vannak tárva — terjednének.
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Ezek után helyén lesz még a teknő déli felében levő szénfeltárá
sokat is, a mint ezek nyugatról kelet télé következnek, röviden érin
teni. Kimpu lui Nyágnál, közvetlen a helység mellett, a kristályos pala- 
hegységgeli határhoz közel, egy jelentékeny telep kibukkanást vehetni 
észre. A kibúvást az Urikánytól Kimpu lui Nyágba vezető lovagló 
utón találjuk föl, épen a mint az utóbbi hely előtti nyergen áthaladva 
a Zsily-patak völgy talpát ismét elértük, jobb kéz felöl azon meredek 
le jtőn , melylyel az éjszak felé kiterjedő harmadkori fönsik a Zsilv- 
vülgy alja felé esik. A telep kibukkauása itt 3 ölnél vastagabb, de 
nehány pala közfekmét tartalmaz. Ezen helytől közvetlenül nyugat felé 
egy vizszakadás következik, melyben a telep feltárása 2 1j2 öl vastag. 
A telep 30 foknyira E. E. N. felé d ő l; födüje és feküje mintegy 
3 ölnyire bitumenes, fekméukint igen agyagos márga-palából á l l ; alatta 
egy több öl vastagságú vékony- lemezű, barna homokkőpad fekszik, 
melyben vékony homokos vasmárga közfekméket észlelhetni. A mélyeb
ben következő rétegeket akkor látjuk meg, ha a széntelep kibuvási 
helyétől a lejtő mellett kelet felé a völgy lefelé mentében haladunk; 
ezek az alaphegységig, a harmadkori complex legalsó rétegövének kö
zönséges kőzeteiből, /lurva conglomerátok és tisztátalan agyagok ké
pezte, vastag padokból állanak.

Urikány mellett a kibuvási helyek részint a Valea Balomiri- 
nek nevezett mellékvölgyben fekszenek, mely az oláh Zsily jobb part
ján Urikány legfelső házcsoportjánál torkollik ki, s onnan déli irány
ban a Vulkán hegységbe mélyen bevonul, — részint a Zsily partján 
csekély távolságban a Balomiri patak beszakadásától. — Ha a Balomiri 
völgyben lefelé haladunk, miután az ösmészkő vonulatot elhagytuk, 
csakhamar elérjük a harmadkori teknő déli ha tá rát; ezután a harmad- 
kori képződmény alsó emeletét képező kövület, nélküli, durva, vörös 
conglomeráton, homokköveken és agyagokon megyünk át, melyek ösz- 
Szcs vastagsága itt közel 200 lábat tehet ki, s melyek 70 fokkal dől
nek éjszak felé: ezalatt azután, lassanként laposabbá váló dőléssel, a 
középső emeletet alkotó, vékonyabb rétegzetli s helyenként számos 
kagyló maradványt bezáró agyagok, homokkövek, bitumenes márgapalák 
és széntelegmk következnek, melyek egész a völgytorkolatáig eltartanak 
s melyekbe még a Zsily-völgy feneke is be van mélyezve; összes vas
tagságuk mintegy 700 lábat tehet ki. A Balomiri völgy balfelőli lejtőjén 
5 széntelep kibúvását tisztán kivehettem, melyek azonban nem voltak 
eléggé föltárva, hogy egyszersmind vastagságukat is megbecsülhettem 
volna. A két legalsó, valamint a 4-ik és 5-ik telep, nem jelentékeny vas
tagságú, a harmadik telep ellenben igen hatalmas; a kibuvási szénnyo-
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mok mintegy 10 öl vastagságra utalnak. Ezen telepnek sokáig égésben 
kellett lennie, mivel a kibúvás tele van földsalakkal és a föld körös- 
körül igen meg van pörkölve. Ezen telepnek födüjében még egy hato
dik telep nem messze a Balomiri patak beszakadása fölött a 
Zsily patak medrében s ennek jobb partján bukkan ki. A viz be
folyása a szenet épen nem volt képes megváltoztatni; a szén töké
letesen tömör és k. b. 12 láb vastag — A telep 20°-al kelet 
éjszakkelet felé d ő l: fekiije irányában nincs tökéletesen feltárva; 
a födüben közvetlen egy 4V2 láb vastag tályag réteg következik, 
mely tele van Ceritbium margaritaceum, Cer. plicatum, Cyrena 
semistriata és Ostrea cyatbula héjakkal; e fölött egy szilárd
bitumenes márga-pala pad következik, mely 5 láb vastagságra van föl
tárva. Ez — ugylátszik — ugyanazon telep,. mely ezen helytől néhány 
száz lépésnyire lefelé a Zsily jobb partján, egy kis vizszakadásban a 
fülszinre bukkan. A telep itt üt, vékony tályag pala fckmck által elvá
lasztott, l 1/ ,— 3 Iák vastag szénpadból áll, melyek összes vastagsága 12 
lá b ; a fekiiben barna, agyagos homokkő v a n ; a födüben először egy 6 
láb vastagságú tályag fekme következik, mely a föntebb említett kagyló 
maradványokból szintén igen sokat tartalm az; ezen egy 6 láb vastag
ságú bitumenes márga-pala pad fekszik, melyen több öl vastagságú ho
mokkő terül el. — A rétegek 30 fokkal dőlnek éjszak felé.

A déli szárny további keleti folytatásában az oláh Zsily területé
ben, még több helyen találunk szénkibuvásokat, de oly számos és vas
tag telepet, mint a milyeket szemben az éjszaki szárnyon láthatni, sehol 
sem ; sőt egyes területeken a déli szárny kicsapása — úgy látszik — 
tökéletesen széntartalom nélküli. A déli szárny alkotása az oláh Zsily 
völgyében főképen a patak rakódmányai és hatalmas diluvialis liömpöly 
rakódmányok miatt nagy kiterjedésben nem észlelhető, mig az éjszaki 
szárny igen tökéletesen föl van tárva; azonban sok jó átmetszetben 
mégis kétségkivül kivehetjük, hogy a déli teknő-fél Lupény tői lefelé 
a magyar Zsily-ig sokkal szénszegényebb, mint az éjszaki, s hogy a 
telepek legnagyobb része az éjszaki széltől a teknő túlszéléig nem 
terjed át.

Urikánytól lefelé a déli szárnyban az első szénkibuvásokat Lu- 
pénynél találjuk azon árokban, mely a helység temploma mellett délre 
fölfelé vonul, valamint a legközelebbi nagyobb, Valia ltosu nevű 
völgyben. Az előbbiben négy, 1—3 láb vastagság-u széntelepet 
észleltem, melyek az előbb említett, a Marin-árok torkolatánál levő 
telep fektijében fekszenek.
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Ezen szénkibuvások a brassói bánya-egylet Ferencz bánya 
telkében fekszenek. A Valia Rosu-ban, a völgy torkolatától csekély tá
volságra a bal lejtőn, némi magasságban egy kutatási tárnát látunk 
(Henrik bánya telek), mely egy 70°-kal éjszak felé dűlő, k. b. egy öl 
vastagságú széntelepbe van hajtva; a feküt egy 3 láb vastag szenes 
tályag-fekme képezi, mely alatt homokkő következik. A közvetlen fö- 
dlit szenes tályag képezi, s a telep fölött mintegy lOölnyire egy hatalmas 
durva hemokkö-pad. Tovább kelet felé azután Parosénynél, a Vulkán 

/szoroshoz fölvonuló Valea Bubi nevű völgy jobb lejtőjén, a torkolathoz 
közel, két jelentéktelen 4ü fokkal (h. 231/i ) észak felé dűlő széntelepet 
találunk, melyekbe kutatási tárnák hajtattak. Ezen kibúvások a brassói 
bánya egylet „Hofmann" bánya telkében fekszenek, kelet felé a kincs
tárnak két felhagyott szabad kutatása következik. E kutatások egyikén 

- keresztül vonuló árokban kis kutatási tárna látható, mely szép tömör 
szemű telepbe van hajtva; a telep azonban, a mennyire azt a tökélet
len feltárásban észre lehetett venni, csak 2—3 láb vastagságú lehet. 
Ennél valamivel jelentékenyebb azon szénkibuvás, melyet a második 
szabadkutatásban, a Pereu mucseszku nevű haránt árokban, észlelhe
tünk. Ezen telep öt, 'összesen 4 láb vastagságú szénrétcgböl áll, melyek 
közt 2—24 hüvelyknyi vastag szén- vagy márga-pala és agyag rétegek 
fekszenek. A két felső és a három alsó szénréteget elválasztó 2 láb vas
tag közfekvet, fölül Littórinella-acuta- és ostrakodákkal telt niargás- 
palából, alól pedig igen számos Cerith. margaritaeeum, C. plicatum, 
C. papaveraeeum, Cyrena semistriata, Psammobia aquitanica és Car- 
diurn sp. héjakat tartalmazó agyagból áll.*) A telep födüjét és feküjét 
homokos agyag képez'. — Ezen helytől kissé föntebb az árokban még 
egy mélyebb, jelentéktelenebb telep kibúvását vehetni észre. Ezután 
csakhamar a harmadkori complcx alsó, telep nélküli emeletének vörös 
rétegei következnek. — Valószinii, hogy a két épen említett jelentéke
nyebb szénkibuvás, valamint a „Hofmann" bánya telek alsó szénki- 
buvása, melyek közel egy esapási vonalba esnek, együvé tartozik, minek 
indokolására azonban az igen hiányosan föltárt területben biztosabb 
támpontodat nem lehetett találni.

A dél? ^zárny tovább vonuló keleti folytatásában, a magyar Zsily 
átmetszéséig Alsó Barbatényuél, szénkibuvásokat nem vehettem észre;

*) Ezen telep igen emlékeztet a teknő talsó szárnyán, Lupénynél, kibúvó 5-dik 
E) telepre, a melynek közfekvetoibeu a Cerith. papaveraeeum szintén gyakran előjön ; 
(ei pedig oly csiga-faj, melyet a Zsily völgy egyéb helyein nem találhattam.
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a magyar Zsilyen túl, ennek balpartján a livazényi templom mellett ki
torkoló Szeletruk mellékvölgyében és ennek mellék ágaiban több szénte
lep kibúvása mutatkozik, melyek közül a legvastagabb , melyet láttam, 
4 lábnyi volt. Ezen völgy, mint számos, vészben igen jól megtartott kö
vület leihelye, különösen említésre méltó.

A déli szárny további északkeletre tartó vonulata ismét jelentékeny 
széntelepcket tartalmaz. Mint már említők, a Zsijetz partjától Felső- 
Pctrilláig a kristályos parthegység közelében a főtelep (1 sz.) igen je 
lentékeny vastagságú kibúvását követhetni. E fölött a Zsijetz völgytől 
északkelet felé következő háráut völgyekben még nehány magasabb te
lep kibúvása is következik.

A teknő széntertalma még legkeletibb végéig Riskolánál is foly
tatódik, hol a Riskola patak egy kis jobb oldali mellék árkában k é t— már 
ez északi szárnyhoz tartozó — széntelep kibúvását lehet észrevenni.

** *

A következőkben még a széntelepekről elmondott főbb pontokat 
ismétlőleg áttekintjük.

Határozottan kit tinik, hogy a szintelepek valamennyien a har
madkori teknő középső rétegövéhez tartoznak, melynek lerakodása, a 
számos benne lelhető kövület maradvány után ítélve, az ifjabb 
oligocan korszakban történt. Az Alsó-Petrillától Lupényig vonuló 
2 mértföldnyi távolságban, a többnyire meredeken déldélkelet felé 
dűlő északi szárnyban, mindazon számos árokban, melyek a középső 
rétegövet keresztül metszik, a szénkibuvások egész sorát találjuk, me
lyeknek összes vastagsága, a mennyire a létező, tökéletlen feltárásokból 
meglehet Ítélni, középértékben körülbelő) 70 lábnyira becsülhető. Ebből 
a legnagyobb rész egyetlenegy telepre, a legmélyebb főtelepre esik, 
mely ezen távolságon szakadatlanul követhető, a nyugati részben eleinte 
csak csekély, a terület középső és keleti részében azonban, Madsesd-től 
Alsó-Petrilláig, 30 és 78 láb közt ingadozó vastagságban, és melynek 
keleti folytatását igen valószínűleg az képezi, mely a teknő déli szár
nyán a Zsijetz pataktól egész a magyar Zsily felé Felső-Petrilláig érő- 
területen hasonló jelentékeny vastagságban bukkan ki. A telep egész ki
mutatható hossza e szerint 2% mértföldre becsülhető. Az e fölött követ.- , 
kező telepek, melyekből a Petrosénytől keletre fekvő Ferencz árokban 
19-et számlálhatunk, ugyanily kiterjedésben nem követhetők, a mi egy
részt a hiányos feltárásoknak tulajdonítható, másrészt mindenesetre an
nak is felróvható, hogy a telepek az észleletek elől el nem zárt teknő 
szélben valóban csak sokkal korlátoltabb kiterjedésben léteznek, hogy
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azok egydarabon avoimlatban eltartanak, azután eltűnnek, inig ellenben 
némely uj telep ismét bevonul.

A teknő déli szárnya, a föntebb említett keleti részben, jelentékeny 
széntümeget zár magába, mely a főtelepre s nehány magasabb fekvő 
telepre oszlik él: további folytatásában a völgy keleti széléig Kimpu 
lui Nyágnál nagyobb távolban egész széntartalom nélkülinek bizonyul, 
igy Alsó-Borbaténynél a Zsilv áttöréstől kezdve Vulkánon tűiig, azután 
tovább Lupénvtól Urikányigés az ottani hatalmas széntelep kibúvások
tól a Kimpu lui Nyagi széntelep kibúvásokig érő köztávolságban. Álta
lában a teknő déli szárnya sehol sem mutat oly zámos egymás fölött 
fekvő szén tel epet mint a müvek az északi szárnyban Petrillától Lupényig 
észlelhetők : ezen utóbbi telepek közül tehát csak nehány érhet át he- 
lyenkint a déli szárnyig.

A teknő belsejének középső öve igen valószínűleg egészen ha
sonló, sőt talán még nagyobb szciimennyiséget tartalmaz mint a. milyet 
a szárnyakon a föltárásokból föl lehet ismerni, s az ott hihetőleg 
egyenletesebben terjed el a teknő egész hosszában, melynek szélein a 
széntelepek helyenkint előfordulnak ; ezen rétegűvel azonban ezen te
rületben a harmadkon complex hatalmas felső rétegtömegei födik el, 
mesterséges feltárási munkálatok által pedig még sehol sem vizsgálta
tott m eg : a hol azonban kedvező helyeken mély kimosások által fel- 
táratott, mint az oláh Zsilv völgyben Lupénvnél és Urikánynál, ott 
egyéb réteg képződményei közt szép széntelepekct is mutat.

Az északi és déli szárny szénkibuvásait jelenleg még lehetetlen 
egymással szoros összeköttetésbe hozni, mivel a teknő belsejében fel
tárások még nem léteznek és az oly számos széntelep közül, melyeket 
a két szárnyban észlelhetni, állandó s jellegzö ismejelekct., melyek se
gélyével megkísérthetnék a teknő belsejének elfödött területén át a te- 
lepkibuvasokat egymással azonosítani, egyik sem nyújt, sem anyagának, 
sem pedig az azokat kísérő rétegek miiiémiiségében.

Kivételt csupán a főtelep a magyar Zsilv területén képez, hol igen 
nagy valószínűséggel azt állíthatjuk, hogy azon széntelep kibúvások, 
melyek mind az északi, mind a déli szárnyon agyagvaskő és homokos 
vasmárga fekmék kíséretében, egymástól csekély távolságban, a fektí 
öv könnyen fölismerhető rétég tömegei fölött oly rendkívüli vastagság
ban legelső telep kicsapásként mutatkoznak, s mind két helyen blaek- 
band lencséket tartalmaznak, — ogv és ugyanazon telephez tartoznak.

Miután a harmadkon complex alkatáról a teknő belsejében a fel
tárás >k hiánya miatt nem szerezhetünk biztos tudomást, jelenleg még 
lehetetlen oly számításokat tenni, melyek az ezen lerakódásokban létező

4
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szénmennyiségről a valót csak némileg is megközelítő eredményt adhat
nának. A mennyiség azonban mindenesetre szerfölött jelentékeny. Felső- 
Petrillától Lepényig már maga a h a t a l m a s  f ő t e l e p ,  felületes szá
mítás szerint s a legkedvezőtlenebb föltételek közt, nevezetesen ha a 
telep dőlés viszonyaitól egészen eltekintünk, s azt oly szénrétegnek 
vesszük, mely a kibúvások által határolt területben, a teknő szélek közt 
vízszintesen csak 3 ’ 2 öl középvastagságban terül el és föltéve, hogy az 
oláh Zsilvben csak a teknő közepéig ér:, közel 50 millió köböl 
szenet ad eredményül, a mi legkevesebb 5000 millió mázsa kiaknázható 
szenet szolgáltatna.

A Zsily-völgyi szénnek — tulajdonsága után Ítélve — alig sejthetnek 
azon fiatal korát, mint a melyet a körülte fekvő rétegekből való jellegző 
kövületmaiadvánvok kétségbevonhatlanul reá bizonyítanak. Összes phisikai 
és chemiai tulajdonságai szerint a régibb képletek szeneihez sokkal közelebb 
áll, mi n t a  rendes körülmények közt képződöttharmadkori barna szénhez; 
íniuőségeszerint jogosanfekete kőszénnek tekinthetjük. Maga a szén tömör, 
kagylós törésű, zsirfényü s tiszta szurok fekete szinii, karcza azonban valami
vel világosabb, kissé barnásba játszó; igen könnyen meggyűl s tiszta láng
gal ég,mialatt — a kőszenet jellegző — sajátságos bitumenes szagot terjeszt. 
Hevítés alkalmával a szén kissé megpuhul, felpufiád, s ha a hevítés a le
vegő elzárása mellett történik, szép, likacsos, kongó kokszot ad. Ha a szénport 
káli-lúgban forraljuk, a lúg tökéletesen színtelen marad, s füstölgő salétrom
sav iránt a szén épen úgy viseltetik, mint valamely gyantadús, összeforró 
feketeszén; pora a tömény salétromsavban barna oldatba megy át, 
melyből vizzeli hígítás alkalmával — mint minden gyantadűs kőszénnél 
— erős csapadék válik ki, inig az élenydús tarfák és barnaszenek, 
melyeknek humosus anyagai az oxydatio alkalmával a savban oldható 
oxalsavat adnak, hasonló esetekben kiesapatást nem szenvednek.

A Zsily-völgyi szén alkatáról csupán egyetlen egy vizsgálatot bí
runk J. A. Brem*) úrtól, mely az Urikány melletti szénkibuvásból való 
szénnel tétetett. Ezen vizsgálat 1U0 sulyrészben a következő eredményt a d á : 

Széneny . . . 75.0 . . . 83.1 súly rész.
Köneny . . . 5.0 . . . 5.0 „ „
Éleny . . .  8.8 . .  . 9-7 ,, ,.
Légeny . . .  1.2 . . . 1-7 „ ,,
Hamu . . . 9 5 . . .  —
Kén . . .  0.5 . .  . —

100.0 100.0
*) Yerhaudlungen und Mittheilungen (les Siebenbürgisehen Vereins fiir Natur- 

wissenschaften, iu Hermannstadt 1854. Bd. V. pg. 106.

v
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A második számsor a szén alkatát a mechanikailag közé kevert 
alkatrészek levonása után adja. Ezen szenet viszonylagos magas köneny 
és esekély éleny tartalma következtében határozottan a kőszenek
hez kell sorozni. A fentebbi vizsgálatra használt szén fajsulya 1.326 volt, 
és 60°/o kokszot adott. Elpárolgási készülettel kivitt kísérletnél 100 
s. r. szén egyenlő hatást gyakorolt mint legszáraz bükkfának 190 s. r.

A ^sily-völgyi szén égési értékéről K. Kittel- von Ha u c r * )  a kö
vetkező két meghatározási eredményt a d ja :

I. II.
Víz 100 sulyrészben . 2.1 . . . 3.0
Hamu „ „ . 6.5 . . 18.6
Koksz „ „ . 57.8 . . 58.5
Reducált sulyr. ólom . 24.7 . . 23.46
Meleg egységek . . . 5582 . 5302

Egy 30 hüvelykes öl puha fa egyenértékű
9.4 és . . 9.9 mázsa.

A vizsgálatra használt két széndarab Zsily-Vajdejtől, igen valószí
nűleg a főtelep kibúvásából a Krivádia völgybeni út mellől, és pedig az 
í. vizsgálatra használt darab a mélységből, a II. vizsgálatra használt 
közvetlen a kibúvásról vétetett.

Ezen szén meleg hatása sokkal tetemesebb, mint azon Esztergom 
közeléből való eociiu és oligoeán szeneké, melyek Magyarország leg
jobb harmadkori szeneihez számíttatnak s nem sokkal csekélyebb, min 
a pécsi Hasi kőszeneké. H a u e r  az alanti jegyzetben idézett munkájá
ban számos, különböző bányákból való szenekkel tett kísérlet után a 
meleg hatás közép értéket az Esztergom vidéki bányák szeneire 4048 
és 4449 meleg egység közé, a Pécs vidéki bányákéira pedig 5740 és 
6898 m. e. közé helyezi.

A Zsily-vüigyi szén ezenkívül majd egészen kovand ment, a mi 
becsét, vasipari czélokra való használhatása tekintetéből, tetemesen fo
kozza ; csak ritkán lehet oly széndarabokat találni, melyekben a vas- 
kéneg némi nyomai észrevehetők. Ezen szén csekély kovand és víztar
talmáról legvilágosabb bizonyságot tesz azon számos telepkibuvás, me
lyeken a szenet mindenütt tömör tömegekben látjuk a fölsziure bukkaui, 
melyeken a széthullásra és szétmorzsolódásra legcsekélyebb hajlan
dóságodéin  lehet észre venni, ámbár a rétegdölés a legtöbb kibuvási

* ) K a r l  v. H a u e r :  Untersuchungeu iiber den Brenuwerth derB rauu- u. 
Steinkohlen dér österr. Monarchiu 1802. pag. 255. und Jahrb dér k k geol. Reiohs- 
anstalt VI. 1855. pg. 651.

4*
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helyen meredek, a mi az összeszivárgó talajvizek behatását nagyban 
elősegítené.

Ezen szén kokszszá változtatliatását illetőleg, a nagyban véghez 
vitt kísérletek, melyek még régibb időben II o fin  a u n  t e s t v é r e k  és 
M a d c r s p a c h  K á r o l y  által, mint akik először bírtak a Zsily-völgy- 
ben bányatelkeket, az újabb időben pedig R á t h F e r e n e z  es. k. ba
nyagondnok ur által tétettek, a legkedvezőbb eredményeket szolgáltat
ták. Az ezen szénből nyert koksz, szakemberek véleménye szerint, nyers 
vas gyártásra kitünőleg alkalmazható.

Ez által a szénrakodmány értéke nemzetgazdasági tekintetben rend
kívüli módon növekedik, mivel csekély távolságban, a szomszédos Sztrigy 
és Cserna völgyben az épülő félben levő Piski-Petrosényi vasúttól nem 
messze, igen terjedelmes, kitűnő vaskő-telepek fordulnak elő, melyek 
a Zsily-völgyböl olcsón megszerezhető tüzelő anyag segélyével nagyszerű
ipari vállalatok létesítésére adhatnak alkalmat.

*
* *

Miután ezideig szállítási utak hiányoztak, melyeken a leirt kitűnő 
ásványi szenet a természetes és csak nehezen legyőzhető akadályok 
miatt csaknem tökéletesen elzárt Zsily-völgyből valamely technikai 
czélra értékesítendő, ellehetett volna szállítani, a telepek eddigelé jófor
mán parlagon hevertek, s a bányászati vállalatok csupán széntelkck 
foglalására s azok fönntartására voltak irányozva. Kedvezőbb állapot 
még csak az utóbbi években az első erdélyi vasút létesítése óta állott 
be, melynek Pisidnél az arad-gyula-fehérvári fővonaltól elágazó 
szárnyvonala a Banicea szoroson át Pctrosénybc a Zsily-völgybe vezet. 
Azóta a legnagyobb és a vasúthoz legkedvezőbb fekvésű széntelkek 
birtokosai részéről, terjedelmes előkészületek tétettek, hogy annak 
idejében, az 1869. év végén várható vasút megnyitása alkalmával jelen
tékeny szénmennyiséget termelhessenek.

Eltekintve a bánáti kőszéntelepektől, melyek összes termelése a 
birtokos délkeleti vasúttársaság vállalatai által legnagyobb részben igénybe 
vétetik, a Zsily völgyi köszénrakodmányok az egyedüliek, melyek a 
pécsi, buda esztergomi és salgó-tarjáni szénrakodmányoktól keletre eső 
országokban egész a fekete tengerig, nagyobbszerü termelést engednek, 
és ezen országok mindinkább növekedő tüzelő anyag szükségletét fedez
hetik. Magyarország keleti részében lévő nagyszerű erdőségek valamint 
Erdély némileg már elpusztított erdeiből szállítható famennyiség az a l
föld vidékein nem versenyezhet az olcsóbban szállítható kőszénnel: s
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már a legközelebb eső vidékekben sem bírna nagyobb mérvű ipar-vál
lalatok igényeinek megfelelni.

Szem előtt tartva mind azon körülményeket, melyek a szóban lévő 
köszónrakodmány kedvező fekvéséből erednek, és tekintetbe véve azon 
gazdag ásványkincseket, melyek ezen széntelepektől csekély távolságban 
előfordulnak, jelesen : a kitűnő és bányászati munkálatok által jelenté 
kény kiterjedésre feltárt vajda-hunyadi vaskőtelepet, továbbá a ma
rosvölgyi hatalmas kősó lerakodást, — mindenki befogja ismerni, hogy 
ezen vidék — mint kevés más az osztrák-magyar birodalomban — arra 
van hivatva, hogy jövőben igen fontos ipari élet és kereskedelmi forga
lom színhelyévé váljék.

Az imént említett czél elérésére mindenek előtt szükséges, hogy 
ezen vidék olc$ó és nagyobbmérvii szállításokra alkalmas utak által azon 
vidékekkel lmzassék összeköttetésbe, melyek már természeti feltételeiknél 
fogva szükségképen a termények csereforgalmára vaunak utalva. Ezek 
Magyarország, Erdély és a dunai fejedelemségek földmivelő vidékei, 
melyekhez későbben még a fejlődésnek lassanként tért engedő Balkán
vidékek is csatlakozni fognak; valamennyien sziikséglendik az olcsó tü
zelő anyagot, a vasat s egyéb, a Zsily-völgyben és környéken könnyű 
szerrel készíthető ipari ezikkeket.

Ezen összeköttetés egy irányban a piski-petrosényi szárnyvonal 
által már biztosítva vau, mely a vajda-hunyadi vaskőtelepeket a  kaláui 
állomás mellett alig egy mértfölduél nagyobb távolságra érinti, s a Hát
szegtől nyugatra fekvő hatsaselli mágnes-vaskőtelepck mellett is nem 
messzire elhalad.

Ezen szárnyvonal állami kamatbiztositása ellen sokféle támadás 
intézteiéit, mely azonban, nézetem szerint, tökéletesen alaptalan. Tagad
hatatlan, hogy ezen nagy tőkét igénylő vállalat, első években az állam tá
mogatását fogja igénybe venni; azonban a Zsily-völgy eddig parlagon 
heverő gazdag kőszén kincsei csak ezen szárnyvonal által nyernek érté
ket, ennek segítségével fognak a környék eddig csak csekély mérvben 
értékesített vaskőrakodmányok nagyobbszerüeu kizsákmányoltatni, nem 
említve azon sok egyéb előnyt, melyek általa máskép is még fognak 
eléretni. Azon termővé tétetett tárgyak haszonértekének legkedvezőtle
nebb becslése is minden esetre a nemzeti vagyonnak sokszorta nagyobb 

'  szaporodását biztosítja, mint azon tőke, melyet a vasút építése és üze
me igényel. Meg vagyok győződve, hogy ezen vasút az állam támoga
tását sokkal előbb fogja nélkülözhetni, mint a múlt és újabb időben 
nálunk épített vasutak legnagyobb része.

A legközelebbi évek bizonynyal már mutatni fogják azon nagy
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előnyöket, melyek a Zsilyvölgyi pálya további folytatásából a dunai feje
delemségekbe, eredni fognak. Ez által nemcsak tetemes mennyiségű 
kőszénnek, vasnak és egyéb ezen vidéken termelt ipari czikkeknek 
nyittatnék ut a dunai fejedelemségekbe s a fekete tenger kikötőibe, 
hol már jelenleg óvenkint több millió mázsa angol kőszén magas 
áron elfogyasztatik, hanem ezen kívül ezen földmivelő országok nyers 
termékei nagyszerű szállítmányokat biztosítanának a Zsily-völgyből éj
szakfelé vezető vasútnak, mi által ennek jövedelmezése is tetemesen 
előmozditatnék. — Szakértők nyilatkozata szerint a Zsily-völgyi vasút 
folytatása az erdély-oláhországi határhegységen keresztül a Szurduk 
hasadás mentében, mely ezen czélból egy ösvény által a határszélig 
járhatóvá tétetett, nincsen klilönös nehézséggel összekötve. Valószínű, hogy 
további folytatásában egész torkolatáig, Porceni mellett Oláhországban, 
hasonló marad. A hasadás hossza egyik végétől a másikig 2 :i/4 mértföld. 
Porceni-től kezdve a vasút a tágas Zsily-völgy mentében egészen a Du
náig minden nehézség nélkül vezethető. — Figyelembe veendő, hogy a 
Szurduk-i hasadás legkedvezőbb átmeneti utat képez az erdélyi déli 
határhegységen keresztül, — az Olt folyó mentében vezető ut sokkal 
hosszabb, 7% mértföld, e mellett a hasadás sok kanyarulata miatt vasút 
vezetésre nehezen használható, — a bodzái- és tömösi szoros, Brassó 
mellett, hasonló hosszasággal bir, ezenkívül tetemes magassága is 
nagy nehézséget okoz.

Az első foglalások a Zsily-völgyben még a negyvenes évek kezde
tén a közeli határőrvidéken fekvő ruszkabányai vasgyár akkori birtoko
sai, Hofmann testvérek és Maderspaeh K. által tétettek : ezen foglalások 
későbben a ruszkabánya-brassói bánya-egylet birtokába mentek át. — 
Jelenben ezen egylet és a kincstár bírja a kőszén terület, legnagyobb ré
szét; ezeken kivid nehány magánvállalkozó is tett foglalásokat az épí
tendő vasút végpontjától távolabb eső helyeken, jelesen az oláh Zsily 
mentében. — A Zsily-völgyben tett felvételeim alkalmával, 1867-ik év 
őszszel, összesen 226 bányamérték volt adományozva, ezen kívül számos 
szabad turzás bejelentve: a bányamértékek közül 150 a brassói bánya
egylet, 72 a kincstár és 4 Mara L. ur birtokában van. — A foglalások 
akkor csak a teknő széleire szorítkoztak, hol a telepek napfényre jön
nek, míg a teknő belseje figyelembe nem vétetett, ü ti jelentésem meg
jelenése után, 1868-iki év tavaszán, a teknő belseje, a harmadkori kép
ződmény keleti végétől egész Korojesd-ig az oláh Zsily-völgyében, a 
kincstár által szabad túlzásokkal elfoglaltatott, és későbben magánvál
lalkozók által az oláh Zsily-völgy nyugati része is fölfelé Urikány-ig.

A brassói bánya-egylet a kőszén kiaknázását és elszállítását ille-
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főleg tagadhatlanul a legjobb fekvésű terület birtokában van. Bánya tel ■ 
kei a petrosényi állomástól jobbra balra teljesen fedik a teknő éjszaki 
szárnyát, s innen a vonulat irányában tovább terjednek keletre a Zsiyecz- 
patak és a magyar Zsily egyesüléséig Alsó Petrillá-nál, nyugatra a Kri- 
vádia völgyig, Vajdej mellett. Ezeken kiviil az egylet néhány bánya
telke még elsz'órva fekszik az éjszaki és déli szárny több szónkibuvási pont
ján. Mara ur adományozott bányatelkei a Krivadia-völgy mind két lej
tőjén a főtelep kibúvásaira vannak fektetve. A kincstár által leginkább 
a teknő déli szárnyán, a magyar Zsily-völgyben, előjövő kibúvások lő
nek elfoglalva ; két bányatelke Macsesd-nél, a teknő éjszaki szárnyán 
előjövő főtelepek kibúvásai körül fekszenek.

Miután a teknő szárnyai körülbelül 800 lábnyira a Zsily folyó medre ' 
felett fekszenek, a kőszéntelepek egy nagy részét tárna-üzem által 
lehet mivelés alá venni. A vasút végpontja a teknő éjszaki szárnyát oly 
területen metszi át, mely igen hatalmas telepeket foglal magában, s a 
kőszén szükségletet több éveken át bőven fedezhetné, anélkül hogy a 
bányamüveletek túlságos nagy távolságra terjeszkednének. A teknő tá
volabbi keletre és nyugatra fekvő részeinek kiaknázására a vasút folyta
tása szükségessé válik, mely a magyar és oláh Zsily lassan emelkedő 
területén minden nehézség nélkül fog végrehajtatni. — A teknő középső 
részében a leghatalmasb telepek mindenesetre csak tetemes mélység
ben fognak eléretni, s azok kiaknázásánál a beömlő vizek nagy küzdel
met fognak okozni, miután a két Zsily folyó és ezek mellékágai a tek- 
nyő szélein átfolynak.

A brassói bányaegylet által Rátli Fereucz ur vezetése alatt 1867- 
diki nyara óta a Petrosény melletti bányatelkek kizsákmányolására aleg- 
czélszerübb intézkedések megtétettek, s ezek alapján már az első évek
ben l 1/, millió mázsa termelés terveztetik, mely azonban a szükséghez 
képest könnyű módon tetemesen nagyobbitható.—A teknő éjszaki szár
nyán fekvő keleti és nyugati bányatelkek kizsákmányolására ugyanis a 
magyar Zsily-völgy jobb és baloldali lejtőin egy egy kőszéntelep csa
pásának irányában nagy szállító tárnák hajtatnak, honnan a rétegek a 
fekli és fedü telepekig kereszthajtások által átmetszetnek és a kiakná
zásra méltóbb telepek mivelés alá vétetni fognak. Tervben van a P et
rosényi pályaudvartól, mely a tágas Zsily-völgy bal oldalán fog felépít,- 
tetni, jobbra és balra a fentebb említett szállító tárnák nyílása alá rö
vid szárnyvonalokat vezetni, hol a vasúti szekerek terhelése és a kő
szénnek a gurul ássál egybekötött kiilöuitése is eszközöltetni fog.

A kincstár által is nagyobb mérvű munkálatok vétettek foganatba. 
Mindennek előtt a teknő belsejének több pontján a mélységi terület vizs-



gálása végett fúrások fognak mélycztetni; melyeknek eredménye a leg
nagyobb figyelmet érdemel, s megengedendi, az oly nagy fontosságú 
Zsily-völgyi kőszénteknö telepeinek elterjedési viszonyairól biztos és 
pontos tájékozást nyerni.

Diluvial és alluvial képződmények.

Befejezésül nehány szóval megemlitem még a Zsilv-völgy legfiata
labb képződményeit, a d i l u v i a l  és a l l u v i a l  rakodmányokat.

A d i l u v i a l  rakodmányok agyagból és a környékbeli hegytöme- 
gekböl való kisebb-nagyobb hömpölyekböl állanak, melyek, sok helyen 
löbb ölnyi vastagságú lepel alakjában, a harmadkori teknő nagy kiter
jedésű területein lejtfokszerüleg elterjeszkednek, és pedig valamint a 
két Zsilv folyó által kimosott völgyekben, ugv a jelenben is még len- 
álló oldalvölgyek legnagyobbjaiban is, bizonyítékául annak, hogy a di
luvial kornak azon időszakjában, midőn a szóban lévő rakodmányok 
összehalmoztattak, ezen völgyek részben már mélyen ki voltak mosva 

Egy igen nagy kiterjedésű diluvial lejtfoK a Zsiyecz tágas völ
gyében terjed el, bol azon helytől kezdve, a hol a Zsiyecz patak a har
madkon teknő határát eléri, egész a magyar Zsily partjáig, s innen fel
felé Petrillaig, lefelé pedig a Petrosénynél éjszaknyugat felé kinyúló Gneiss 
gerinczig húzódik. — A magyar Zsily széles völgyében is, Petrosénytöl 
lefelé a Szurduk nyilasig, hatalmas diluvial-rakodmányok léteznek a folyó 
mindkét oldalán, s ennek szine felett meglehetős magasságra emelked
nek. A Szurduk-nyilás magaslatai a behorpadás szintjéig hasonlóan fedve 
vannak diluvial törmelék és görgeteg rakodinányokkal. — Jelenté
keny diluvial lejt fok képződményeket találunk továbbá az oláh Zsily tá
gasan kivájott völgyében is, Iszkronytól felfelé felső Barbatény-ig. Leg
nagyobb kiterjedésüket a folyó jobb partján érik el, s mint főn már 
említve volt, onnan kezdve, hol a meredek jegeczcs part hegységből le
nyúló harántvölgyek a harmadkori teknőt érintik, egész a Zsily partjáig 
éruek, és annak mentében kisebb-nagyobb távolságra húzódnak. Ezen 
terület nehány helyein t ö b b a kristályos partliegység felé lépcsőzete
sen emelkedő diluvial lejttokot igen világosan lehet különböztetni, neve
zetesen Iszkronytól Vulkánig. Ezen többszörös lejtfokok képződése való
színűleg összefüggésben volt a Szurduk-nyilás kimosásának egyenlőtlen 
clőhaladásával, mely nyíláson keresztül a Zsily völgyből jövő vizek már 
a diluvial korszakban is lefolytak. Azon időszakokban, melyekben a nyi
las kivájása nagyobb akadályokra talála, e nyilas feletti Zsily-völgy vi
zei is megtorlasztattak, minek következtében a gördülő anyagaik már
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az utó bt) említett területen lerakodtak, mig ismét időszakok bekövetkez
tek, midőn a vizek a nyíláson sebesebben elfolyhattak, mi által medrü
ket a Zsily-völgybcn kevéssé megváltozhattak, és a gördülő liömpölyök 
és omladék-tümegek nagy részét még jó távolságra az oláhországi dom
bosvidékbe magukkal ragadhatták.

Az a, 11 u v i a 1 görkövek és törmelék rakodmányok elvégre a két 
Zsily-patak, valamint a számos mellckpatak völgymedreit töltik ki, és 
az alant fekvő harmadkori képződményeket nagy terhieken át a vizsgá
lattól elvonják.

A Zsily-völgy ezen diluvial és aJluvial rakodmánvaiban régi idők
ben, valószínűleg még a rómaiak alatt, terjedelmes aranymosások létez
tek. Ezeknek nyomai számos helyen láthatók, valamint a magyar és 
oláh Zsily, úgy a nagyobb mellékpatakok mentében is. A legjelentéke
nyebb aranymosások, ugv látszik, a Zsiyeezi lejtfokon, aValea Habiban 
Earosényuél, a Valoa Szokodolbau és Yalea lírájában Lepénynél,.továbbá 
Valca Tásában és a ValeaMirliá-ia torkolatán Felső Barbaténynél létez
tek ; az utol említett bolyán még világosan láthatni az egykori víz
vezeték nyomait. Az eme rakodmányokban talált arany valószínűleg a 
kristályos palahegységben nagy mennyiségben előjövő Quarz-kiválások, 
erek és telérekből veszi eredetét.
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Die geologischen Verhaltnisse des Banater Montan-Distriktef,
Yon F r .  v o n  S c i i r t t c l t e n a t e i u .

A Ih/emcwe Beschreibung.
Die Banater Domaenen, welche im Besitze dér k. k. priv. österr. 

Staats-Eisenbahn-Gesellschaft sind, bilden in Beziehung auf ikren Gebirgs- 
bau ein geologisches Ganzes, ein vollstiindiges plutonisches Bassin, inner 
halb dessen sich Xiederschlngc fastaller Perieden tinden. Um 27° 20' mit dem 
Meridián gégén Őst divergirend, zieht. sich dér östliche Griin/.gránit-Zug 
von dér Donau bis über Franzdorf in einer Lángé von 9 Mcilen hin, im 
Norden ist er von kristallinischen Schiefern auf eineStrecke von 2 ’/i Mei 
len bedeckt, tritt aber östlich von Ezeres wieder zn T agé, und hilft auf 
eineStrecke von l 1/, Meilen den nördlichen Bcckenrand herstellen, gégén 
Wcsten ist die Grenzlinie des Bassins ciné mit eincm Winkel von 8° ősi 
lich mit dem Meridián divergirende, und ist auf 7200° von den Gránitén 
von Bogcsan und Dognacska gebildet, auf 10.000° weiter südlicb übcr 
lagern Chloritsehiefer dieselben, welche aber bei Majdan wieder sich Bálin 
brechen und 7000° weit bis nach Illadia fortsetzen, von wo ans sie auf 
weitere 3000° bis auf die Iliiben von Pottok von Tertiar-Land gedeckt 
werden, dórt wieder zum Vorschein kommen. 4000° weit südlich über 
Saska, Mariaschnee und Kohldorf sctzcn, dann abermals auf 2000° unter- 
brochen sind , und am Radinabache nördlich von Moldova wieder auf 
treten nnd von da 6000° weit bis fást an die Donau streichen, wornach 
die westliehe Beekenseite 9*/í Meilen Lángé hat; im Síiden scldiesscn die 
Gránité des Ostrandes und des Várader Gebirges von Moldova zusammcn. 
und ist die Beckenbrcite kaum 1 Meile, bloss die jurassischcn Kaiké dieses 
Bassins setzen, die siidlichen Sehlussgranite überlagernd, auf das serbische 
Donau-Ufer hinüber; dieser Binnensce, dér durch Xachweisung seiner 
Granzen nunmehr mit 20 Quadrat-Meilen Flache erkaunt ist, hat nach 
stehende Ablagerungen auf seinen Bódén abgesetzt,
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1. Grmaracke.

Die aber nur in Nordwesten bei Gross-Zorlacz, Ezcres, Monio-Mora- 
vieza, Lupák, Dognacska, Vodnik, Guruja, Majdan, Oravicza, Cziklova bis 
Tlladía auftritt, und selbst dórt, mán möchte sagen, nocb zwcifelhaft ist, 
nachdem ihre Gebilde sammtlich eine Umwandlung erlitten habén. Sic 
sind zu einer Arí kristallinischen Schieférs geworden, die selír hiiufige 
Quarz- und Kieselsehiefer-Lager und Putzen fiilirt, aber ihr Ansehen zeigt 
durcbaus noch die maríné Abstammung. Die Metamorphose ist niclit 
vollendet. In ihr tretcn Láger und Giinge von Kiesen auf, welche gégén 
dér Oberíláche zu verwittern, und als Braun- und Rotheisenstein daselbst 
erscheinen; so am Gebirgc von Vodnik bis an die Bérsava.

2. Sdi warzkohlen-Formát ion.

Dér erst durchaus im ganzen Bassinboden vorfindige Niederschlag 
erstreckt sicb von Monio iiber Lupák, Klokodic, Gerlistye, Czudanovetz 
gégén Majdan, wird dann weiter siidlich von den jüngeren Sedimenten 
übergreifcnd überlagert, und zeigen nur gering machtige Aushisse bei 
Illadia und Moldova ihr Vorhanden.'ein am westlichen Beckenrande. Ostlicli 
streicbt sie auf dér Linie von dér Toplicza im Karras-Terrain bisTyrnova 
zu Tagé und ist die nördliche Breite von Székül bis Monio mit Ausnahme 
einer geringen Ueberlagerung bei Kuptore, überall zu Tagé ausstreichend. 
Die grösste Machtigkeits-Entwicklung hat die Formation ebenfalls im Xord- 
westen des Bassins und ist daselbst auch am wcnigsten von jüngeren Ge- 
bilden überlagert. In dicsér Formation treten bei Klokodic und Lupák, 
besonders in Székül Kohlenplatze auf, die zwar nur den Namen Linsen- 
reihe wegen ihres haufigen Verdriickens verdienen, aber doch bauwürdig 
sind und gutes baekendes Feuerungs-Materiale abgeben.

3. Permisches System.

Todtliegendes

in Székül, bei Roman-Rcschitza, im nördlichen Karrasgebieto, endlich aus 
dem Dobreabaeh bekannt, aber erst in dér ueuesten Zeit genauer studirt, 
bestehend aus Konglomeraten, Sandstein mit Kohlenschnüren; und;
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Zechstein

wo cs auf Sclivvarzkohleu-SamUteiu liegeud, (len Buntsaud unterteun.

,l*i ftodbíw.v fl ■ i ...i ...■ , ] j\.r< . .
4. Trias

vcrtreten durch Buntsandstein und Mtischelkalke mit wenfgen Kcuper.
Die llaupt-Entwieklung ist im Norden des Bassins von dev Bérsava 

nalie bei Tyrnova bis ins Őrt von Dcutsch-Reschitza in einor Bre-ite von 
ciner Meile; die westliclie Lángén - Erstreckiing ist von Rescliitza iiber 
Ncrmetb, Krassova, Gcrlistyr, Oztidanovctz bis an die Quellén des Kaira- 
Tliales mit vvenig Untcrbrecluingen auf 3 und 3/ 4 Meilen Uber Tags ver- 
íolgbar, weiter siidlieii ist sie im Orawiezaer- und C/.iklovaer-Oebirge 
giinzlieh iiberlagert, eine deutselie Meile (veit tritt in einer Lángé von 
Vi Meile l>ei llladia, wie woíil gering íniichtig, bleibt von da an aul S’/i 
Meilen dér Oberfláche entzogcn, bis sie im deutselien Grabcn von Xcu- 
Moldovva abermals mit ganz geringer Miiclitigkeit zum Aussírtdelien ge- 
langt, im Wranovetzer Gebirge den Bassinschluss zum grössten Theile be- 
werkstelligt, und von hier aus nordwarts durch 10l/4 Meilen fást ununter- 
brochen, theils auf Glimmerscbiefcr, theils auf dér Scbwarzkohlenformation 
lagernd, bis an die Borsava fortstrcicht. — Ausserdem iinden síeli in den 
nordwestiichen Theileu des gewesenen Schwarzkohlenbeckens die Trias- 
ablagerungen in kleinen Partién, dérén Zusammcnhang mit (lem Haupt- 
bassin gegenwartig nielit mehr vorhanden ist, vielleicbt aucb nicmals be- 
standen hat; solehe klcine Trias-Inseln finden sicli unterlialb líeschitza bei 
Tilfa-Zapuluy, auf dér Wassersoheide zwisehen dór Borsavilza und (lem 
Klokodic-Bacli, dann unterlialb Lupák von dér Strasse nordöstlicb und 
endlich bei Vodnik. In allén dicsen verciiizeltcn Lokalitiiten iát es bloss 
dér bunte Sand, welcher die Formation vertritt, und aueh dicsér verlungt 
bloss 2 bis 8 Klafter Miiclitigkeit; die Trias-Formation , welclie sonst in 
anderen Liindern Gegcnstand grosser bergmannifelier Auiinerksamkcit ist 
und grosse Reiclithiimer birgt, fiilirt in unserem Banato misser sehr vet- 
einzelten Kupferbeseliliigen- und armem, nicht anlmlíemlem Eisenstein kein 
Objckt bergmannisclier Industrie.

5. Lias-Formation.
.riibj. a n i  j T>-'- ■ 1 i •jen , .. ■

Dicse fúr den Banater Bergbau nunniebr besonders wiehtige Ab- 
lagerung findet sich im Norden auf einer Liiiige von */* Meilen bei Doman
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and Kuptore understreckt síeli im Síiden gleicli den Triasgebildcn und 
stets mit ilinen zusammen auftretend, aber unter vielfaclier Uebcrlagcrung 
durch jüngere Sedemente bis ins deutsclie Thal von Moldova, kelirt beim 
A\ ranovetzer Gebirge nacli Kordén um, und setzt iiber Padina, Matje, dic 
Kunsclia, Csoka-mare, Plescbiva, Predilkova, Bubuy und Szodol, ebenfalls 
mehrere Mai überlagert fórt,

■r .  *  •Nördlieb von Kuptore im Stupce-Thal, dann dér Vinercmare liegt 
ein durcli bunten Sand isolirtes Liasbccken, wclches iiber die Bérsava 
setzend, iiber 2000 Klaftcr Lángé und bis zu 500 Klafter Breite sich er- 
strcckt. Die Formation, welchc den Hauptrcichthum an Steinkoblen, so wie 
grosso Quantitaten an Köblén - Eisensteinen fiibrt, endlicli déren Schiefer 
durch ibren bitumen Gelialt ebenfalls Gegcnstand industrieller Unterneb- 
mungen geworden sind, ist seit cinem balben Jahrlmndcrt von vielenUnter- 
nelimungen beschürft, und sind in Folgc dessen ihre Glieder bis zu Locab 
cinzelbeitcn studirt.

6. Jura./

Dicse wescntlicb aus Kaikén und Kalkmergeln besíebende Formation, 
welebe dic beiden vorigen vielfaeb ’n dér Lagerung übergreift, erstreckt 
sieb im Kordén von Dcutsch-Reschitza iiber Doman nacli Kuptore und 
von dórt siidwiirts bis an die Tissa-Pottok. Sie bat in cinem böberen 
Grádéj als es bei dér Lias-Formation dér Fali ist, durch Berfihrung mit 
den spiiter naebgekommenen Eruptiven, eine Umwandlung crlitten, die sic 
bei dér ersten Beobachtung unkenntlicb maciit, aber sie ist in diesem 
Zustande der Trager des einst so beriibmten Banater Metall-Rcicbtbums 
geworden, und luitte von den grauenTiömerzeiten angefangen, bis auf die 
heutigen Tagé ciné aufmerksame Beobachtung verdient, welclie beute den 
Metall-Bergmann, der nunmebr verlassen die abgebauten Zechen anstaunt, 
sicbcr hátte fűbren können, alléin die Erfalirungen, welcbe von Einzelnen 
gemaebt nnd> bcnützt wurden, sind aucb mit dicsen zu Grabe gogangen, 
und es gebört Zeit, Fleiss, Intelligenz und Gcldkraft dazu, um klarcs 
Lidit m dic geologiseben Spezial-Verbiiltuisse dieses Metall-Yorkommcns 
zu bringen.

7. Krcide. -

Bis in die jüngste Zeit wnrde die Kreide mit jurassiseben Gebilden 
in eines gemengt, wabrend doch die Kreide-Formation uur auf wenige 
Localitaten, aber dórt nnverkennbar und scliarf eharaktcrísirt, das lieisst 
sebr nahe verwandt mit der Kreide der Südalpen auftritt, und zwar: an
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(ler Pleschiva, in dér Valiin Reo, Ursikar und in dér Gosa-Galumpe, őst* 
lieli von Steierdorf, ferner in dér Nahe dér Karrasin-Quellen. Sie fűhrt 
nirgends eine bergmanniseh wichtige Einlagerung.

8. Tcrtiar-Formation.

Es soll liier weniger von dem Tlieile dér Kiistc des ehemaligen 
nngarischen Tertiarmeeres die Rede sein, welehes von Rafna über Rom. 
Bogschan, Binis, Surdak, dann Kakowa, Tykwan, Rakilowa, Oravicza, 
Cziklova, Hladia, Szokolar, Pottok, Slatina und Petrillova nacb Weiss- 
kirchen zieht,* sondern es, sollen bcsonders jene kleinen Tertiiir-Kessel ina 
Aiige gefasst werden, welche im Inneren des kurz vor dér Tertiar-Zcit 
dem allgemcinen Meerc enthobcnen Festlandes zerstreut ihre Niedcrschlage 
fallen gelassen habén.

Dicse sind : Wranowctz, Pojcstye, Tosubcu, Krassova, das Beeken 
von Xermcth und Klokodic, Tyrnova und Forotik, wiewohl letzteres wahr- 
seheinlicli cin Meerbusen des grossen Tertiar-Meeres war, und erst in dér 
Alluvial-Zcit aus dieser Vcrbindung kam. Wiewohl allé diese angeführfen 
Tertiiir-Ablagerungen sehr gerínge Flachen unscres Banates bedecken, 
sind sie doch bergmanniseh untersuelit, und auf Wranowctz, in Pojestye 
und Krassova, sowie im nördliehen Theile des Beekens von Tyrnova bau- 
würdige Lignif-Lager gefunden worden. Auch in den anderen Kesseln sind 
Spureu von Ligniten vorfindig.

nplüto fői

9. Díluvium.

Hieher gehört jene Ablagerung auf dér Tilfa Zapuluy, auf dér Strasse 
zwischen Lupák und Köllnik, aus welcher eine bedeutende Menge von 
Roth-Braun und Magnet-Eisenstein gewonnen wird, dann die Schottermas- 
sen von Cziklova bis gégén Sokolar, endlich die vöm Beethale, schliess- 
ic'i das Golt!- sowie das Rakovitzaer Eisenvorkommen bei Oravicza.

Das Becken, in welehes síeli die angefúhrten Meeres-Niederschlage 
abgelagert habén, besteht, wie schon erwiihnt, in Bezug auf seine aussere 
Begrenzung aus Gránitén von versckiedenem A ltér, auf ilinen lagern 
Gneussc und Glimmerschiefer, theilwcise auch Chloritschiefer, háufig mii 
Gránátén. Was ihr bergmiinnisches Interessé anbelangt, so tükrén die
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Gránité Kupfererzc in Nestern und die GlimnuTScliiefer fiihren Láger von 
(juarzmanganhaltigem Eisenstein und Kiese, dann Antimon in Giingen.

Gránité, Gneusse, ingleicken die Glimmersehiefer werdeu in dér 
Nahe ihrer Durclisetzung durcli Syenite, Serpentine, Diorite odev Povphyr, 
tüeilweise selbst Mctall fűkrend-, oder es treten an dér Sebei (latig zwi- 
scben ihnen und aridcren Gesteinsarten Metallfiihrungen ein, über derén 
Wesenkeit spater die Sprache sein wird.

GeoloyiscJte lleransbildung dér lientigen Obaflüche.

Als sicher kann es angenommen werden, dass die Gránité und 
krystallinischen Schiefcr schon zűr Grauwackenzeit das Bassin begrenzten, 
und zwar scheint dasselbe damals im Nordwesten am tiefsten gcwescn zu 
sein, wo aueh alléin nur Niedevsclilüge vorkonunen, die Iliescui Zcitab- 
selmitte zugeschrieben werden miissen, aber naeh (lessen Abschlussc muss 
ein Sinken des Bassin-Grundes stattgefunden liaben, wodureb eine all 
gemeine, jedocb noch im Nordwesten vorherrschemle Absctzung dér 
Sebwarzkoblengebilde bedingt wurde; — da die Gránité im Osten fest 
blieben, dagegen die nordwestliclien scliwankten, konnte dér Meeresgruud 
zűr Steinkohlenzeit bereits sicli so stark gefaltet habén, dass 3 verscliie- 
dene Becken des Grundes von eincm Wasserspiegcl bedeekt wurden, und 
so komnit es, dass bei Monio, Kőinek, und Koman-Resclntza bloss Con- 
glomerate, von hier siidlich Conglomerate, Sandsteine und Scbiefcrthone, 
őstlich aber vorherrschend Sandsteine mit untergeordneten Schiefer-Thoni n 
abgelagert wurden, und fúhren die hőrdliclien Theile dér letzteren zwei 
Beckentheile Kohlenflötze.

Hierauf folgte eine ziemliek allgemeine Decke von ltothliegendcn 
'ind ZechsteiniyNaeh dicsér Ablagerung bob sicli ebcnfalls, besonders im 
Nordwesten (durcb Senkung) relativ dér Meeresboden, und dics bewirkte, dass 
das Kokléngebirge dórt trocken gelegt, und das (lem tiefer gewordemn 
Bódén folgende Buntsandmeer in eine viel kleinere Fliicbe gedriingi 
wurde, die einzclnen im Nordwesten des Hauptbassins zurüekgebliebenen 
Seen setzten daher nur wenig maclitige und zerstreute Buntsand-Vorkon.- 
men ab. Im grossen Beckbu war aber dér Grund im Norden nock inmu i 
tiefer als im Silden, und ist daher die Trias-Ablagerung nördlick vollkom 
mén und viel miiebtiger entwickelt.

Naeh Yollendung dieser Ablagerung wurde das Terrain zwischen 
Franzdorf und Nermeth in Folge fortgesetzter Senkung gefaltet, so dass 
die Trias-Kalke der Magila kis an Kuptore aus (lem Gebiete dér Wasser-
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cinwirkung gclangten, und macht sich von dieser Zeit an dér intcressantc Um- 
Ríand liemerkbar, dass, sowie in dér früheren Scnkunpsperiode die W im  r öst- 
lieli liingedriingt wurden, von jetzt ab ein vorherrschendcs Sinken des 
Beckenbodens gégén die Bassinsbegrenzung stattfand, wodurch die Trias- 
glieder hoch, und theilweise trocken gelegt wurden.

In Folge dieser Vorgange batte das Liasmeer eine langgestreckte 
I'ignr mit dér grössten Tiefe in dér Gegend des heuligen Stcierdorf mit 
einer grossen Insei zwischcn Krassova und Franzdorf, im höcbsten Norden 
mit dcm Meerbusen dér Kuptorina, Kuptore und Doman. Dér Niederschlag 
erfolgte, auch die Glieder des Jura sctzten sicli ab, ohnc dass bodcutende 
vulkaniscbe Ereignisse sicli aus dicsér Zeit nacbweisen lásson, denn 
Porphyrc, welche in Lias von Stcierdorf getroffen werden, sowie die, 
welche von il Tago impreunat bei Kohldorf auftreten, habén auch die 
iiussere Form unserer Gebirge keinen weseutliclien Einfluss geübt, da sie 
bloss in Gangén auftreten, die ilirer Hauptmasse cntströmten, als die 
Faltung ilinen Kliifte hiezu zu öffnen begann.

Nun aber wurden die Gránité des westlichen Beckenrandes durch 
Syenit und vcrscliiedenen Porphirgattungen auf dér ganzen Linie durch- 
setzt, gesprengt und aufgctrieben. Diess konnte nicht geschete i olme gross- 
artige Wirkung auf die nalien Scdimente, welche nun zwischen den auf- 
dringendcn Eniptiven, und den festbleibcnden östlichen Gránitén gcklemmt 
waren. T)cr Ausbruch moclite die lUickwirkung einer Senkung des unga- 
rischen grossen Meeresbodens gewesen sein, und musste demnach dér 
Stoss von Nordwesten aus wirken.

Die Folge war die Faltung dér gesammtcn Sedimente in unserem 
Bassin, dessen nun erhölites Xiverni die Wiisser verliessen; dér Theil dér 
Wasser, welcher östlich iibcr die licutige Almás seinen Abzug na’im, seízte 
noch Reprascntanten dér Kreidc-Formation von Pleschura bis an die 
Miinisch ab, ingleiclien in Ursíkar bei Saska. Das Aufdringcn dér Faltén 
dauerte durch dis ganze Krcidezeit liindurch fórt, und zwar erfolgte sie 
von Norden naeli Síiden vorrückerid und succscssive, wofűr nachsteliendes 
den Beweis liefert:

Die Gránité von Orav cza habén die riesigen Faltén von Steierdorf 
mid Natra hervorgebracht, aber die dancben Jiegcnden Kreideglieder an 
dér Miinisch und in Gosa-Galuuipe zeigen keine Storuug; die Gránité von 
Jlladia miissen spatcr gewirkt habén, denn durch ihren Druek wurde die 
Roll und Pleschiva zwar aufgehohen, aber dieser lctzterc Berg hat einen 
Kreidekalk, dér mit dcm Münischer zusammenhing, auf 3000 Ildhe mit- 
genommcn, die Saskaer Gránité driickten an ilirer Siidgriinzi halbbogen- 
fdrmig die Liahglicder durch die Juradcckc durch, einGlcichcs bewirktcu
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die Moldovaer. Es entspricht jeder einzelncu dicsér Granitpartien cin er 
höliter Südtheil und niedriggebliebcner Nordtheil; dieLage des am höch- 
steu auígctriebcnen Punktes ist südüstlich vöm vvirkendcn Gránit, in dér 
östlichen, d. i. dem festgebliebenen Gebirge ain böchsten liegenden Falté, 
und zwar bedingt:

Den erhöhten Theil Niedrig gebliebenen 
Theil

Höchsten
Punkt.

Der Gránit von Dognacska Magilla bei Kras- 
sova

Doman u. Kuptore Mugila

> > Oravicza Rakiisdiaua - Wag- 
serscheide

Krassovacr Ueber- 
liinder

Tilfa-Kiroc

3> Illadia . Potokerschloss u. 
Pieschiva

Rockasdiana Pieschiva

3> 5> Laska Wasserscheide Ra- 
dina

Neraspalte Runcsa

» » » Moldova Varader Gebirge Radinathal Wranovetz

Aus allém frülier gesagten gelit sonacli liervor, dass bis zűr Jurazeit 
die Gránité von Bogsclian und Dognacska langsam, aber in dér Kreide- 
zeit die vorerst, dann die Oraviczaer, dann die Illadiaer, endlieb die 
Saskaer und schliesslich die Moldovaer Gránité einen von Nordwesten 
gégén Siidost gericliteten Druck übten, durch welcben die Sedimente ge- 
ialtet wurden, nádidéin Syenite und Porpliyre sic selbst aufgetrieben habén. 
Diesen bcwegtcn Zeiten folgtc die Tértiiirzeit, die schon frülier benannten 
Localitiiten wurden mit Niederschlagen versében, welehe inpetrograpbi-cher 
Beziebung deu Ablagerungen des grossen ungarischen Tertiiirmeeres sebr 
naben, und nádidén), die heutigen Fliisscbcn sieli ilire Balinen durcb die 
Hauptspalten des (íebirges ausgearbeitet hatten, liefen aucb dicse letzten 
Seen ab, und die beutige Gebirgsform war vollendet.

Als letztes Lebenszeicben des Erdkörpers rauehte der Sunívga eme 
zeitlang aits der Tertiiir-Ebene westlich von Bogsclian, bis aueh dieser 
n >ch wenigen Eruptionen erloseh.

5
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Petrographische Beschreibung dér Banater Domanen.

Gránité und Porphyre des Beckenrandes.

Bei dér Betrachtung dér Gránité miissen vrir genan die des östliehcn 
und westlichen Beckenrandes theilcn, nachdem wir ihren Hauptmassen ein 
verschiedeues Altér zuerkannt habén, und sie auch wesentlich von ein- 
ander abweichen. Dér Gránit des Westrandes tritt gcwöhnlich grobkörnig 
auf, íiihrt schmutzig vpeissen Quarz lichtgclben bis fleiscbrotben, überwie- 
genden Feldspatli, und weisscn ader dunkclbrauncn Glimmer, dessen seclis- 
seitige Siiulen nicht selten 2“‘ Achsengrösse habén. Immer fűhren sie auch 
einige Körncr von dunkclgrünerHornblende als Uebergemengtheil in sich, 
wesshalb sie bisher alsSyenite getauft, oder mit ijmcn inEines zusammen- 
geworfen wurden, was um so leichter w ar, nachdem sie von Syenit viel- 
fach durehsetzt sind. Sie sind sehr lcicht verwitterbar, erscheincn naeh 
allén Richtungen zerkliiftet und die Art ihrer Verwitternng bcweiset das 
Vorhandensein von zvreierlei Feldspath, namlich Orthoklas in den rothen, 
ausgebildcteren Krystallen, und Oligoklas in dér gelblich weissen Grund- 
masse. Letztercr verwittert sehr lcicht in FoJge dessen das Gestem in 
Quarzkörner, Glimmerprismen und Orthoklaskrystalle zerfallt, die durch 
Thon lose gebunden erscheinen. Finzelne Partién dicsér Gránité enthalten 
mehr Orthoklas als Oligoklas und werden vou dér Vcrwitterung weniger 
berührt, wahrend ihre Umgebung zerfallt.

Die Stücke besitzen ziemlich die Orthoklas-Form. Besondere Beob 
achtungspunkte hiefúr sind Moravitza und Bogschan. Die Gránité des Ost- 
randes zeigen sehr seltene Spuren dér Hornblende, fiihren selbe in det 
Regei nur ausgeschieden in einzelnen Stockwerkcu mit Orthoklas, welcher 
die feinen Hornblende - Krystalle nur in dendritenartigen Zeichnungen 
untergeordnet birgt, und immer noch vöm Glimmer weit überwogen wird
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(PojanaNedjoi), siefiihren aber meist zweicrlei Glimmer, weissen und dunkel- 
braunen, dann stellenweise Gránátén. Die Brcite dieses Granitzuges betrágt 
durchschniitlieh 150011 und bildet devselbe ciné fortlaufende Reihe von 
flachgew'ülbtcn Bergen, mit wenig Satteln oder Kiimmen, welche nördlicb 
in Mundje Semenik mit 4590' und Fiatra di Nedjei mit 4525' über dem 
schwarzcn Meere den höchsten Punkt eiTcicben, wahrend sie südlich an 
dér Donau im Varader Gebirge bloss 2500' hoeh sind, ja  in Mitte ihrer 
Erstreckung kaum 2000' messen. Aus dem Gesagten geht hervor, dass die 
Banater Gránité selír áhnlick den von G. Hőse Granitit genannten Haupt- 
ntassen des Ricsengebirges, desllarzes, dem Gránité von Baveno und dem 
dér Norraandie seien. Die Granitite des Ostrandes gehen in Gneuss über; 
so z. B. am sogenannten dreifacben Ilottar bei Steierdorf, an dér Minisch, wo 
mán in kurzer Distanz den Uebergang von Glimmerschiefer über Gránit 
und Gneusse in Granitit beobachten kann; des Westrandes aber scheinbar 
in die sie durchsetzenden Syenite und Porphyre. Es kommen aber am 
Ostrande viele grobkörnige Gránité vor, wclche FeldspathkryBtalle von 
bedeutender Grössc oft bis 2 Zoli und bloss weissen, aber in grossen 
Lamellcn entwickelten Glimmer zeigen, aber es bilden dieselben Gangé 
in denGranititen, wclche durcli sie stellenweise zűr untergeordneten Masse 
verdriingt werden.

Die Syenite sclbst habén ein beschranktes Auftreten und zwar sind 
es nur mehr oder minder machtige Giinge im Gránité. Sie bestehen aus 
blangraucm, meisfc gross krystallinisclien Othoklas und dunkelgrüner, 
öfter schwarzer Ilornblcnde. Im Allgemeinen fűhren die Syenite 
einzoine Glimmerkrystalle, dérén Stellung im Gesteine fást immer 
senkrecht auf die Langenrichtung dér Ilornblendekrystalle ist undSchwefel- 
kies als Uebergemengtheile. Literessant siud die Einwirkungen dicsér oft 
machtigen Syenit-Giinge auf die durehsetzten Gránité und umgekehrt. Die 
Syenite nelnnen %egen die Gránité kin eine Porphyr-Struktur an; derFeld- 
spath wird gelb, weiss, dér Glimmer entwickelt sich immer mehr.

Die Hornblende tritt im Verhiiltniss zurück, aber das Gestein ist 
immer quarzfrei; die rundlichen Concretionen, welche viel. feinkörniger 
als die Hauptmassen sind, dunkelgrau ausselien, und dureh Yorwiegen von 
Hornblende bedingt sind, kommen nake dér Granze des Syenites nicht 
mehr vor; die pláne Paralellstructur, welehe die Syenite oft in Plattén 
von nur 1" Machtigkeit abtlieilte, verschwindet nach und nach. Eben so 
állmaiig, als dér Syenit sein Aeusseres dem Gránité nahert, ist dies auch 
bei diesem dér Fali. Die Gránité werden hornblendereicker uud 
glimmerarmer gégén die Syenite hin, und doch liegt hier kein Uebergang 
beider Gebirgsarten vor. Denn dér Gránit hat dureh Syenit wohi eÍP»
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Aufnahme dér Hornblende erfahrcn, dieser aber halt sicli quarzfrei, bis 
plützlich dér quarzigc Granit-Syenit den Gang bezeichnet, welcher den vor- 
banden gewescncn Gránit in zűr Zahigkcit erweichten Zustande durch- 
setzt hat.

Die Injection von Hornblende in die Nachbarsgesteine erstreckte sich 
auch auf kristallinische Schiefer, welche von Syenitgangen durchsetzt 
sind, só ist z. B. in Moravitza eine Gneusspartic vorhanden, déren Feld- 
sjiath die Schicfcrungsflachen belegt hat, und mm fleisehroth ist, dessen 
Glimmer cin inniges Geinenge mit dem Quarz eingegangen ist, und dieses 
cnthiilt IIornblende-Krystalle bis zu '/• Kubikzoll Grösse, cin Beweis fúr 
geschehene Umwandlang und Injektion. Mán hat den Syenit bisher fiir die 
Grundursache dér Banater allgemeinen Erzfiihrung gehalten. Genauere 
S'udien zeigen aber, dass er selbst nocb von anderen eruptiven Gebirgs- 
arten durchsetzt ist, und dass diese den eigcntlichen Einfluss auf die Erz- 
fiihrung genonnnen habén müssen.

1. Hieher gehort in erster Reihe ein Eurit-Porphyr, bestehend aus 
grünlich gefárbten Orthoklas-Krystallen, welche in ciner violett gefstrbten 
Felsitmasse Hegen, als Uebergemengtheile sehr sehön ansgebildete sechs- 
seitigc Glimmersaulen und dann reichlich Sehwefelkiese fúhren.

2. Eurit-Porphyre, bestehend aus Orthoklas-Krystallen, welche in eine 
dunkelgraue Felsitmasse gebettet sind, mit einzelnen Glimmersaulen und 
schwefelkicsfrei.

3. Eurit-Porphyre, bestehend aus Orthoklas und wnhrscheinlich Albit- 
Krystallen, welcht; in einer überwiegenden hellgrauen Felsitmasse liegen, 
mit einzelnen Glimmersaulen und starker Einsprengung von Sehwefel- und 
Kupferkies. Diese Varietiit zeigt am Tagé oder an Klüften eine Zellen- 
bildung dureh Verwitterung der Albitkrystalle.

4. Hypersthenit (Cziklova) kleinkömiges Gemenge von Labrador und 
Hypersthen mit einzelnen Kalkspathen und Pyropen; die zahlreichenKluft- 
fláchen mit Kalkspath oder Asbest besetzt, der stark an die Asbeste im 
Serpentin des Monté Campigliese erinnert.

Diese vier Gattungen von Eruptiv-Gesteinen finden síeli in umnittel- 
barer Niihe der Haupt-Sclnibe von geschwefelten und edleren Erzen vor, 
wahvend die Syenitporphyre als bedingende Ursachen der Eisenstein- 
führungen sich zeigen.

Erstere finden sich in Moldova vöm deutschen Thal bis ins Andreas* 
Gebirge; in Saska auf Bittér St. Georg, in Cziklova im Dreifaltigkeiter 
Gebirge, in Oravicza in der Tilfa, in Dognacska im nördlichen Reviere, 
wo die westliche Scheidung geschwefeltc Erze, die Östliche aber dureh 
Syenitporphyr - Contaet gebrachte Eisenerzc führt, welche vielleicht duich
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die dnrchgebrochenen Enritporphyre theilweise Schwcfelkies frihrend ge- 
worden sind. Weiter nördlich dagegen von Juliana bis über Moravicza 
hinaus habén die Syenitporphyre ciné rciehc Magnet-Eisensteinführung be- 
dingt, so wie auf allén Banater Metallwerken die Gruben, welche von 
dem besagten Porphyre entfernter Hegen, blos Eiscnerze bauwürdig fúhren, 
in welcheu vereinzelnte Erzputzen von l ’/»—8%  Kupfer und 40®/, Eisen- 
gehalt vorkonnnen.

Es geht demnach klar hervor, dass die Gránité bei ilirem Auftrciben 
erweicht, in dicsem Zustande von Syeniten, diesc beiden von Euritpor- 
phyren und Hyperstheniten durchbrochen, und in Folge dessen derart er- 
liitzt wurden, dass sie auf ihre Nachbargesteme metamorphosirend 
wirken mussten.

B. Contact-Büdungen,

Da, wn die eruptiven Gebirgsarten die gesprengten oder bei Seite 
gesebobenen Sedimente berührten, zeigen sich'vielfache Einwirkungen auf 
dieselben, welche mehr oder weniger intensiv erscheinen. Die gewöhn- 
liehste Erseheinung an den Kaikén z. B. ist die Umwandlnng vöm dichten 
in einen krystallinischen Habitus, und zwar vöm krystallinischen Gefiige 
bis zum reinsten weissen körnigen Marmor; oder sie sind rauhwacken- 
artig gewmrden, oder sind dolomitisirt, wie am Fusse des Loco Drakuluy. 
Die llmwandlungen reichen jedoch gewöhnlich nur wenig, höchstens 100 
Fuss tief in die Sedimente, da, wro sie aber tiefeingreifen, geschehen Um- 
wandlungen, welche hüheres geologisehes Interessé bieten und im Banate 
bergmannisch wichtig sind.

Es sind namlich dér berührten Sedimenttf zum Theil in andere Mi- 
neralspezies urngewandelt, und es sind die charakteristischen Sedimente 
von den Eruptiven durch eine Menge Umw'andlungs-Produkte derselben 
geschieden, a ls: Granattels, Quarz, Kalkspath, Apophyllit, Wollastonit, Talk, 
Orthoklas, Ánalcim, Zeolith, Bildsiein, Hornstein, Kieselschie'er, Hornblende in 
allén. Varietiiten, welehe sich aus dér Zerlegung von Jurakalken undLias- 
mergeln , sowie Liassandsteinen vollkommen ableiten lassen.

Es bezeiehnet dér Banater Metallbergmann den Inbegriff dieses 
Mineral-Vorkommcns mit dem Ausdrucke „Scheidung“, und ist dieselbe die 
Gangart eines weit ansgebreiteten Contactganges, welcher einzelne nicht 
weit abzwcigendc Aeste dem Nebengcsteine raittheilt, und dessen einzelne 
Mineralspezies nicht regelmassig geordnet sind, sondem mannigfaltig sich 
mengen.
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Di% Machtigkeit dér Scheidung ist sehr variabel, auf Juliana im 
Dognacskaer Revier ist sie 50°, an anderen Orten nur wenige Fuss.

Erzfúhrung dér Scheidungen.
f l T  n i  i i t  7_L f Í*'T i l y/  . ) \ ’f  . | I ,  J . f  f T » i  r

Diese Scheidungen fűhren ausser dér angefuhrten Gangmasse noch 
Erzpartien, welche seit Römerzeiten das Objekt von Bergbau-Unterneh- 
mungen waren, aber eben so nnregelmassig im Streichen Fallen undMách- 
tigkeit die Scheidungen selbst sind, so regellos die Mincralspezicn, die die 
Scheidungen znsammensetzten, gemengt sind, eben so vvenig entspricht die 
eingeschlossene Erzfúhruug dem Begriffe Erzgang; sonderu es sind Stock- 
werke, welche eine sehr geringe Ausdehnung im Streichen mehr eine 
langgestreckte, eine Hauptfallrichtung folgende Form habén, und nach 
dieser zűr Teufe gehen, welche Form mán hier Erzschub genannthat. Diese 
Erzschübe sind wieder von einzelnen Nestern regellos begleitet, oder von 
kleineren, ebenfalls láng gezogenen, paralellen Nebensehíiben, die sich 
gtellenweise mit dem Hauptschube vereinigen nnd in dieseiu Falle den 
Adél erhöhen. Die Tonnlage dér /Schiibe differirt in dér Regei mit dem 
wahren Verflachen dér Gesteinsscheidung und zwar ist ein fortwahrendes 
Vorachieben ins Hangende nach dér Teufe hin bemerkbar.

Uebersetzungen, Verschiebungen und Verdrückungen sind sehr háufig. 
Die Mineralfúhrungen dér Scheidungen, insgesammt sind aus nachstehen- 
der Tabelle klar ersiehtlich:
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1 Boloa (Sveti Arcbangel) 1 — — Apophylit — 1 —r —

1 Kupfervitriol 1 — 1 1 Analzim — — — í
| Kalkspath 1 i 1 1 Desmin - 1 — —
ti Aragonit 1 — — — Wollastonit — 1 — —

Flusapath — — — 1 Strahlstein 1 1 1 í
Kupferlasur 1 i 1 1 Bleioker 1 — —
Malachit — i 1 1 Quarz 1 1 1 í
Weiszbleierz 1 — - — Chalzedon 1 1 — í
Grilnbleierz 1 — — — Gránát 1 1 1 í
Galmai (Karolina Dog.) 1 — 1 — Vesuvian — 1 — —
Braungtein 1 — 1 — Gold 1 1 — —
Steinmark — — 1 — Cement Kupfer — — í

| Orthoklas — i — Magneteisenstein 1 1 1 í

ils sort/
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Rotheisenstein (Aurora D.J 1 i 1 1 Arsenkies — 1 — —

BrauneisenBtoin 1 i 1 1 Antimonglanz — 1 — —

l'yrolusit — — — 1 Talk 1 — — —

Jfagnetkies .-- i —
_ Wismuth 1 — — _

Eiscnkies 1 i 1 1 Rcalgar . — — — 1
Kupferkies 1 i 1 1 Auripigment — - — 1
Buntkupfer — — 1 1 Fahlerz 1 1 1 1
Kupferglaserz 1

.. »
1 Bleiglanz

■■ ■ - --- --- ------------
1 1 1 i

Die vorherrschcnde Gangmasse is t, da die Silizifirung fást durch- 
wegs den Kaik betroffen hat, heute dcr Gránát. Dicsér konuut oft in sehr 
grossen Massen vor, so am Moravitzaer Thoresiabauc, wo seine Breite 
iiber 100", seine Lángé über 400° betriigt; ist dcr Bcgleiter dér meisten 
Eisensteinlager, und zwar so , dass meistens die Erzc in ihm eingebüllt 
erseheinen. Gewöhnlich nimmtder Gránát im Ganzén erzführcnden Terrain 
die Strecke zwischen dem Grundgebirge und dem Kaiké an, gebt in letz- 
teren oft nur so állmaiig iiber, dass es kaum gelingt, die Trennung dér 
beiden Gesteine vollkommen zu erkennen.

‘ Die Granat-Maclitigkeit wecbselt von einigen Fusson bis zu 15°, auch 
ganze Kuppen einnebmcnd, wie eben auf Theresia in Moravicza. Dér 
Gránát ist meistens kömig und krystallinisch, nur in Spalten oder an 
seinen Granzen gégén andere Gesteinsarten kommt er krystallisirt vor, 
wo er dann in schönen bis 1 Kubikzoll grossen Krystallen vorzüglich in 
Dognacska und Moravicza vorkommt. Dér Granatfels ist meistens sehr fest 
und dcr stete Begleiter dér Erzfiihrung, bcsonders aber dér Eisen'erze, die 
gewöhnlich als kurze Stoekwerke in ihm eingeschlossen erseheinen oder 
im Contackte desselben auf dem Kaiké liegen. Die Erfahrungen habén 
dargethan, dass, wo dér Gránát ganz fehlt, auch nieht auf Anhalten dér 
Erzc gereelmet werden darf. Auf dér Dognacskaer Eruptionslinie erscheint 
dér Gránát zuerst in Isvor-maru auf beiden Scheidungen von krystallinischen 
Schiefer und Kaik (an dér westlichen und östlichen) eriniichtigt sich gégén 
die Gránáté des Elesaus-Thales, wo die weiteren Erzschübe beginuen, und 
begleitet den K aik, dessen Umwandlungsprodukt er is t , an beiden Seiten 
bis über Danieli naeb Heichenstein, wird dann durch den Syenit bis zum 
Theresia-Gobirge uníerbrochen, nimmt dórt die ganze Lagermasse ein, 
wird vöm Sycnite auf etvva 30° wieder unteTbrochen, erreicht auf Fran- 
ziskus die grösste Breite (130°), verengt seb  dann gégén Paulus, und ist
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emllich weiíer nördlich Tibor Eleonóra meht mebr anzutrcffen, aber auch 
die Erzfúiming aufgehoben. Dér Kaik hin gégén nininit von da l)is an das 
Bersava-Tbal an Ausdehntmg zu, hat öl'ters eine Breite von iiber 180° 
(am Warzel) weiter nördlicb aber nnr mchr 50°. Die anhaltendste und 
gröste Maclitigkeit besitzt das Kalk-Granatlager im Erzgcbiete des mittle- 
ren Rcviers in Dognacska, wo aueli die Schaar-Mitte dér Sprengungslinic 
dcr Kaiké dureli die Gránité liegt. Dicsér Durchbruch ist sohr intercssant 
niarkirt dureli ungcbeure Spriinge an den aussereíi Griinzen dér Aufscbub- 
flachc, südlich dureli densogenannten Nicolai-Spalt, ndrdlicb dureli die zwei 
paralollen Spriinge, den Salamoni- und Granat-Spali, welche ausser doni 
geologisehen auch noch das grosse bergniiinnische Interessé babén, dass 
an ihrer Scbaarung mit dér Scbeidung die grössten Beicbtbiimer dieses 
Bergreviers síeli vorfanden. Von dicsen Spalten weg gereelmet, erstreekt 
sich dér Gránát glcieh iveit, sowobl siidlieb als nördlich auf 2400“ sfrei- 
chende Scbeidinigsliinge bis ziun Auskeilen, wobei bemerkt werden niuss, 
dass trotz des Yerflaehcns dér eruptiven Gránité in dér Riehtung unter die 
Kaiké, 800° Horizonfal-Distanz davon zűr Aufhcbung dcr Granatbildmig 
hinreichten.

Gewöhnlich ist dér Gránát derb und Eisenstein fiibrend (auf Tbercsia 
über 25°/0). Die Krystalle sind selten rein und sebön gefiirbt, uur die 
kleinercn, die in den Kliiften breeben , babon öfters ciné griinlichc oder 
schön rőtbe Fiirbung, aber sind aueli nur zuweilen durcbsiehtig. lm 
Allgemeinen sind Krystalle selten mit vollen ausgebildeten Ebiében 
zu finden.

Das Uebergeben von Kaik und Gránát, wie es am Moraviczacr 
Theresia-Bauc so deutlicb zu sehen ist, sowie auch mebrere 3 bis 0 Zoli 
machtige Granatlager in veriinderten K aiké, die frülier ötlene Kiülte cr- 
frillten, diirfte die Annahmc bestatigen, dass dér Gránát dureli Silizitikation 
des Kalkes entstanden ist. Kaik und Gránát stehen nie niit ganz scha'rfer 
Abgriinzung gégén einander, sondem dcr Gránát wird naeb dem Kaiké 
hin, immer dichter, andert laugsam seine Farbe, verliert an Kiesel-Gebalt, 
íasst etwas Taluerde zuweilen mit Glimmer gemengt, erkennen, wird dann 
weisser und übcrgeht in zelligen, krystalliniseben und dann in körnigen 
K aik, dér zu allén tecbnischcn Zwecken verwendet werden kaim, und 
sclbst sebon liingere Zeit zu versdiiedener Bildbauerarbeit dient.

Gégén das Liegend Ilin wird dér Gránát gewölmlieb schr dicbt, fest, 
sebiefrig und vermeiig! síeli so mit einzelnen Gcmengtbeilen seines Liegend- 
gesteines, dass diese Miscliung zuweilen unbestimmbar wird, in welchem 
Zustande mán ihn Apbanit genannt h a t; erreiebt dureli Aufnabme von 
Clorit und Talk ans den krystallinischen Scbiefcru cin serpentinartiges
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Ansehen, orter nimmt inimer melír Kieselsaure auf, und gelit durch cinen 
Quarzschiefer scheinbar in dic krystallinischen Schiefer iibcr, was dér An- 
nahme, als sei in die Scheidungsspaltcn mit dcn diversen Erzen bloss 
Kieselsiiurc eingedruugen, und liiittc die Umwandlung des Kalkes voll- 
zogen, cbenfalls nicht entgegensteht, wahrend die vielen Quarzlager in 
den nachstcn krystallinischen Sehicfern dieselbe noch mehr bekraftigen. 
lm milden Gránát kommen ziemlich hauíig Ncster vonOpal vor und zwar 
Perlsinter in Drusenráumen, kleintraubig, durchseheinend, perlmuttergliin- 
zend, schinutzig weiss; gemeiner Opal, gelblicb mit Dendritenzeiclinungen 
fcttglanzend und durcbseheinend.

Das zvveite Hauptmineral dér Contaktmasse ist dér Amphibol und 
zwar: a) als Grammatit, weissgrau, seidegliinzend (Tremolit ausschliesslieh 

hier genannt) und
b )  als Aktinolith, grünlich-grau bis dimkelgrau, ausschliesslieh Strahl- 

stein genannt,
c )  A$best, wiewohl selten, da die meisten hier Asbest genannten 

Varietaten zartere Grammatite sind.
Die Ampbibole tretten in dér Regei mit den gesehwofelten 

Krzen zusammen auf, und beglciten den Eisenstein gewöhnlich nur in 
Nestern odor im Zustande des Durchvvachsenseins und zwar die’Asbeste zu- 
gleich mit Talk in den milderen Partién. Die Strahlsteine und Tremo- 
lithe, mit Quarz, Glimmer und Chlorit in Gcsellschaft, sind oft so fest, 
dass sie beim Abbohren eines Spreugloches mehr Wiederstand leisten als 
Magneteisenstein.

Dem Rangé dér Masse naeh nimmt dér K i e s e l s c h i e f c r  (oder 
Iíieselfels dér Banater Metallbergleute) die 3. Stelle ein.

Er tritt im Oraviczaer und. Moldovaer Revierc auf, und hat in erste- 
rem eine streielieude Ausdehnung von 2200 und eiue grösste Breite von 
300°. Er ist nichts anders als Kalkmergel, dér mit Kieselerde in cinem 
so wenig enveichten Zustande impragnirt wurde, in welchem eine ehemi- 
scbe Verbindung zu Gránát etc. nicht möglich gewesen ist.

Gestlitzt auf diese Wahmehmung wird auch das paralell gclagerte 
Grammatitvorkommen in Kieselschiefcr sehr begreiflich, wenn mán gegen- 
wartig halt, dass die magom Mergel dér zűr Umbildung in Tremolith 
orforderlichen Materialien dargeboten habén. Anders verhalt es sich mit 
dem Hornstein, welcher bei Csiklova und besonders dér am Gölbös, bei 
Moldova vorkommt. Hier lasst sich dér Ucbergang des Hornfelses durch 
zusammengefrittete Gebilde in, die Liassandsteine nachweisen, welche im 
Kontakté mit den Eruptiven die Metamorphose betrotfen hat. Am Gölbös 
l'ühren die dunkelgrünen Hornfelsmassen (umschmolzeue Sandsteinc) auí
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Drusen und Klüften, Bcrg- und Flussspathkrystalle, und zwar letztere auf 
ersteren aufgewachsen. Dió Flussspathe sitid griinlich weiss, zuweilen 
lichtviolct gefiirbt und mcist in Oktaedern krystallisirt, gewölmlich aber 
so dicht gedriingt, dass nur böchstens eiue Krystallhalfte ausgebildet 
érsekein t.

Dicse Umscliraelzungsprodukte crinnern lcbbaft an die gleichen 
\ orkoimueu in den Alpon, z. B. die umgeschmolzenon Liassandsteine und 
Liasmrrgel mit Bclemuiten von Grossan in Oesterroich. Die übrigen 
Mineralien, welche in den Banater Kontaktlagerstatten einbrechen, Talk, 
Glimm r, Clilorit, Quarz, Gyps, verdienen keine spczielle Beacbtung, da 
sie nieht als selbstslaudige Fclsarten auftretten.

Von allén dicsen Miueralspezies beglcitet nnd umsehlossen, treten 
die gcscbwefelten Erze in dér Kontaktmasse in bereits erwahnten Sebü- 
ben, die Eisenerze aber in Htöcken auf, die durcli taube, selten be- 
sonders ruiichtige Mittel getrennt sind. Dicse Stöcke babén gewölmlich 
das Verflachen dér Nebeugesteine, wicwohl aucli Falié vorliegen, dass das 
Eiscnerz eruptív den Kaik durcbbricbt (z. B, Theresia in Moravitza) ; 
sitid nahe am Tagé maehtig, aber keilen sicli in dér Teufe aus. Dicse 
Eisensteinstöke sind in Moravitza Magneteisenstein, in Dognacska bereits 
Braun- und Rothciscnstein, welche Erzgattungen sich aucli in Saska und 
Moldova, in letztereu Revier aber bloss nördlich vorfinden. Das Eisen- 
vorkommen ist allerorts reich und maehtig, bis zu 10°, aber die einzel- 
nen Stöcke haltén selten bis 30° int Streiehen an. Die Erze sind 
“heils ganz rein, zum grössten Thcil fúhren sie aber etwas Zink, Kupfer, 
Quarz, silberhiiltiges Blei, selbst Gold, wcnn sie Magneteisensteine sind, 
wahrend die líoth und Brauneisensteine Mengen von Quartz, Zink, Blei, 
Eisenglanz. Gyps, Schvvefelkies, Malachit und Kupferlasur mitfűbren; — 
Spatheisenstein bricht nirgends cin.

Am reinsten sind die EisenstÖeke, wo dcr Gránát mild auftritt, im 
fcsten Gránát, sind dieselben unrein, selten bauwürdig und absatzig. Die 
grössten Reichthümer an Eisenerzen, welche dcr Kontacktbildung dér 
Eruptívon angehören, tinden sich in Morawitza, dem nördlichsten Punkt 
dér eruptív gewordencn Gránité dann in Dognacska, dér südlichcn Fort- 
setzung desselben Kontacktes, alsó im nördlichen Eruptivkomplex. Die 
niichst grosse Eisenerzmenge birgt Saska, dann folgt dér nördliche Thcil 
ron Moldova, dagegen ist Oravieza und dcr siidliche Thcil von Moldova 
risenarmer, und dér Kontackt mit dem Uladia-Granite übcrhaupt erzleer.

Wir werden hier nur das reichstc Vorkommen detaillirt behandeln.
2
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Kontaktvor kominen dér Eisensteine an dér Scheidung dér Eruptiven 
vöm Dognacskaer Bczirke.

In diesem Reviere fűidet síeli cin durcli se iné Isolirung von allén 
andereu Kalk-Yorkommen sclion bei cinem oberílachlichen Blick auf dér 
Karte auffallender :

Kaik, dér südlicb von Kallna beginnend, mit ldeinen Unterbrecbun- 
gen in dér Iiicbíung li. 2 - 3  über das Dognaeskacr-Moravitzacr-und Menio- 
Gebirge bis gégén Ezercs síeli erstrcckt.

Seine Breite ist sehr versebieden, an maneben Stcllen über 100 
an andern kaum 10 Klaftcr, eben so auch seine Macktigkeit, die in Folge 
dér spiiteren Eruptiven scliwer bestiinmbar ist; übcrhaupt bei dem Um- 
stand, dass dér Kaik nocli nirgends ganz unterfabren wurdé. Docb kaim 
mit ziemlichei’ Sicberbeit augenommen werden, dass dicse in dér urspriing- 
licben Lage des Kalkes niebt über 50 Klafiern gemessen babon dürf'te.

Von Kalina bis in den Őrt Moravitza liegt dicsér Kaik tbeils auf 
Glimmerschieicr, tbeils auf öyenit, von Moravitza aber nürdlicb durebnns 
ani Glimmerschicfcrgebirge, \vo er aucb die Erzbegleitung verliert, und 
eiue dunkele, meist graue Farbe erbiilt. Er behiilt gégén Ogaselm Bukin 
eiue gleichmiissige Breite von 50 Klaftcr bei und spaltetsicb in dér Niiiic 
dieses Tliales in 2 Armc, dérén ciner bald endet, der andere aber über 
die Bérsava fortseízt, bei den Monio-Kaíköfen ciné Breite von.60° ein- 
nimmt, und dann innner scbmiiler werdend, gegen Ezcres fortstreiebt. 
Sobald dicsér aus dem Gebietbe der Svenite austritt, wird der ibn beglei- 
tende Gránát, állmaiig minder machtig, uud ist in einer kurzen Streekc 
von Moravitza nördlicb sclion niebt mebr vorlianden. Südlieli liin wurde 
vöm Gránát bereits friiber gesagt, dass er auserbalb der Wirksamkeits- 
distanz der Gránité den Kaik nicht weiter begleite. Bei Kalina fűiden 
sich die Kaiké noeb stark mit Eisen (bis 15%) impragnirt, sélbst Roth- 
eisénsfein in reinen Schnüren ist darinnen vorlianden, aber weiter südlieli 
bőrt er ganz auf ciné Einwirkung der Eruptiven zu zeigen. lm Bczirke 
der Eruptiven seibst ist dicse Einwirkung ausser der bereits bekannten 
Granatbildung in der Uímvandlung des Jurakalkes in krystalliniscben 
Kaik bestanden.

Dicsér ist vorzüglicb auf Danieli uud auf den Dognacskaer Gruben 
sehr sebön, und kann zu den schönsten Marmorarten gerecbnet werden, 
ist gewöhnlich grau oder blíiulicb weiss, griin melirt oder grau mit feinen 
Quarzscbnureben durebgezogen, bis ganz weiss, kömig, bis grosskrystalli- 
nisek. Petrefakten wurden bis jetzt in ilnu nocli niebt gefund n,

Er kann in Stücken von circa 10 cub' zu versehiedenen Biidkauer
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arbeiten verwendet werden: als Kreutzen, Saulén auch Thür- und Fenster 
stöcken, und verschafft eincr kleinen Gescllsehaft von Steinmctzen reich- 
lichen Gewinn.

Dicse krystallinischen Kaiké, und zwar diejenigen unigewandeltcn 
Parthien, die nicht zu nalie arn Gránáté Hegen, liefern einen sehr gnten 
Brcnnkalk, bei dessen Ablöschen inán keinen Rückstand bemerkt, wess- 
balb er auch sehr gesucht ist. Von grosscn Interessé sind die geologi- 
sehen Beziehungen zwischcn Jurakaik, krystallinischen Kaik, Gránát und 
ihrer Unterlage in dem Langen-Profil von Morawitza. Als Iíauptschub- 
punkt stellt sich dér Sycnit von Ogaschu Ventille heraus, von wo aus 
der Kaik oder sein Umwandlungsprodukt, dér Gránát, nach Norden und 
Síiden hin hangsam abfállt. Die getrennte Theresia-Kuppe ist fást ganz zu 
Gránát umgewandelt, eben so die gewesene Kalkparthie des heutigen 
Ignazius-Baues. Die Kalkgranatlager Hegen irn Eruptionsgebirge keilför- 
inig, die Spitze nach untén, und ist die Tonnlage, von der Stellung des 
contangircnden Gesteins abhiingig, aber die Winkel sind immer solche, 
welche keine grosse Teufe andeuten. Ausserhalb des Eruptiongebiethes 
zeigen die Kaiké keine steileren Winkel, als 48°, meist Hegen sie sogar 
viel flacher, sind windsehief und wellcnfönriig gebogen, so dass sie bald 
westlich einfallen.

Machdem wir nun die Trager der Eisenerze des Dognacskaer Frz- 
zuges kennen gelernt habén, kann eine Beschreibung der interessantesten 
Erzstöcke selbst folgen,

Erzstock-Carolus-

Zum Liegend , sowie zum Hangenden hat der Erzstock cinen 
bis auf 15 Klafter machtigeu Gránát, im Hangenden öfters auch noeh 
eingesebwemmten, odor aufgelössten Glinnnerschiefer, Sycnit. und Letten. 
Mehr dem Liegend zu wird der Stoek durch eine 1—4 Fuss machtigc 
Kluft diagonal durchsetzt, dérén Ausfiillung milder Eisenstein und Schie- 
fergebirge ist, worin aber nur als Besehlage Malachit, Kupfergrün. Lazure, 
auch Buntkupfererze ansetzen.

Der Erzstock hatte mehr dem Tagé zu eine mittlere Miichtigkeit von 
7 Klaftern, in der Sohle uur 3 Klafter, wird dórt auch armer öfters sogar 
ganz taub.

Die Erze sind lifagnet-Eisensteine, mild, nahe am Liegenden brieht 
auch mit Glimmer gemengter Rotheisenstein stets krvstalinisch, namlieh, 
Nachbildung des Gránátos, ein.
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Dcr Danieli-Tagbau

liegt ura 80 Klafter westlicli, 18° tiefcr vou Carolus am wcstlichen Erz- 
zuge, uiul íillírt einen 4 Klafter miichtigcn, bis auf 18° ini Streichen auf- 
geschlossenen Erzstoek (sielie Durchschnitt (les Erzstockes am wcstlichen 
Em ug.) (Tafel IV.)

lm Hangéiul wird derselbe zum Tlieil nur von einem 4 Fuss mach- 
tigen Gránát vöm Kaiké getrcnnt. lm Liegendcn hingcgcn erreiclit dei 
Gránát 0 aucli 10 Klafter Miiclitigkeit und gelit gégén den Glimmcr- 
schicfer iu einen Quarzschiefer ül tor, aucli beleuchtet sicli im Liegendcn 
des Erzstockes eine Kluft mit tauber Auslullung, an dic sicli zwei maeh- 
tige, aber taubc Stralilstcinlager auschliessen, gégén die Teufe nimmt die 
Miiclitigkeit und Keinkéit des Stockes ab.

Die Erzc coiupact, fest öfters nach Gránát krystallisirf, sind Magnct- 
cisensfeine, an derén Trennnngsfliiclien vorziiglieli dem Liegend zu Ma- 
lacliit und Kupfergrün als Bescliliige ausgescliieden sind, aber derart, (láss 
die Gőte des Eisensteiues beeintraclitigt wird.

Melír im Ilangenden sind die Erzc gewöhnlioli klüftig und milder 
und wo dieselben zu Tagé ausgelien, ungewöhnlicli adtractorisch, und zu- 
weilen so, dass beim Schlagen cines Stückes sicli Fádén bis 1 J/a Zoli 
Liinge anhiingen, und faustgrosse Erzstiicke einpfűndigc ciserne Gegen- 
staudc aufbebcn. Durcli dicse Anzieliuug wird öfters das Abboliren eines 
Bolirloclies auf 16—20 Zoli selír erseliwcrt oder aucli ganz unmöglieh.

Gabe-Gottes

ebenfalls am westliclien Erzzuge, mit dessen Betrieb bercits an dcr Stras- 
senterasse cin Erzstoek im Gránáté auf 2 Klafter Miiclitigkeit und auf 5 
Klafter im Streichen aufgedeekt vvurde.

Die Erzc sind Magneteisensteiu, mittelfest und grossbliittrig, ohne 
fremde Beimengungen.

Xoch weiter südlieh am Ausgehenden des Kalk-Granatlagers an 
Danieli liegt dér

Tagbau-Reichenstein.

Die Krze breehen dórt in zwei nebeneinander liegenden und von 
nur 5 Klafter maehtigen Gránát getrennten Stöcken im Gránáté selbst 
ein. Dér westliche, tagbaumassig auf 40° Liinge mit einer durchschnitt- 
licben Miiclitigkeit von 3 Klafter crschlossen und durch ein 4 Klafter
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taubes Mittel ziemlich in dór Mittc durchsefzte, gekt mit abnehmender 
Maehtigkeit in dic Holdé; dér östliche hingegen ist kaum 5 Fuss miichtig, 
selír absatzig, und crreiclit die Holdé niclit einmal. Die Erze sind rein, 
zuweilen lagcnweise Rotheisenstcin, iibcnviegend aher Magneteisen- 
stein, sehr fest, seltcn krystalliuisch. Dem Tagé zu waren die Erze 
mild und etwas kupfrig. Von Reichenstein bis zum Theresiagebirge etwa 
auf 200° ist dér Kalkgranatzug durch den aufgestiegenen Syenit durch- 
broehen, und die Schürfungen babén aucb keine Anzeiehen gégében, dass 
etwa eine Vcrbindüng dér Erzfúbrung zwiseben Theresia und Rcichen- 
stein bcstaude.

Theresia.

Dér oberflachliche Cliaraktér der Theresia Einlagerung ist ganz ver- 
sehieden von der dés Danieli. Es feldt án der Obcrtliiche der Kaik ganz, 
und sehr fester, wenig zerklüfteter Granatfels nimmt den ganzen Theresia- 
Bergkamm ein; gégén Síiden wird dérselbe am Ausgehenden etwas mil- 
der, und von Syenit durchsetzt gefunden, dann ist aber aucb die Erzfiih- 
rung vicl untergeordneter. Gégén Norden wird die Granatniasse fester, 
machtiger, eisenerzreicher, vcrengtsich gégén das Thal Morawitza und findet 
einige Klafter darüber liinaiis ilire Uutcrbrpchung dnreb Syenit ohne be- 
acbtenswertho Erz-Ausseheidung. Das Granatlagcr Iiegt keilförmig zwi- * 
seben Syenit und Glinnnerschiefer, und zwar begleitet den Glimmerschie- 
fer östlich der Syenit und cin Glimmersöhiefertrmnm westlich dasselbe.

Der Kaik konnnt liicr sehr untergeordnet vor, und in znsammen- 
hangender Masse findet mán denselben nur als minder miichtige Dccke 
des obersten Erzlagcrs. Tiefer brechen aueh Kalkpartbicn ein, dieselben
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mml aber abgcsondert, von geringcr Machtigkeit und gelicn stets in 
Gránit iibcr.

Dér Gránát wurde am nördlichen Endc dicsér Lagerstatte eröffnet, 
und zwar in dér ganzcn Breitc derselben.

Die Erze kommen als drei einzclne, bald flacliliegende, bald sicli 
anfriclitende kuvze Lagerstöcke vor, die im testen Gránáté Hegen, und 
in selben zuweilen aucli ganz übergehen.

In dér Tente sind die Erze absiitzig, und nelnnen an Machtigkeit. ab. 
Oefters, wenn dicse Láger iirmer werden, und melír in Gránát übergehen. 
vereinigen sieb allé drei, namentlich nahe dér östliclien Scheidung zu, 
gébén aber noeb immerhin ein 45#/0 reiches, folglich abbauvvürdiges Erz, 
das zwar durch Aufnalnne von Gránát sehr strengfliissig wird, aber doch 
noch ein verwendbares Produkt gibt.

Gégén Westcn zu wird besonders das oberste Láger, das ganz flaeli 
liegt, und dessen tiefste Senkung kaum 2 Klafter unter die jetzige Tag- 
bausohle falit, am kiérném Tagban sehr compact, rein und von Gránáté 
streng abgesondert, nirnmt aber anderseits wieder Talk und Asbest auf, 
wodurch aucli scine Krystallisation begünstigt wurde, so dass die eigent- 
liehe Fundstiitte dér Magneteiscnsteinkrystalle dér kleine Theresia-Tagbau 
ist. Bemerkenswerth ist das Aussehen des Magneteisenerzes am kleinen 
Tagbau dadureb, dass die Erze in dér ganzen Lagerstatte gégén Síiden 
von eingelagcrtcn geradlinigeu Granatschnürchen durebzogen sind, dió 
gégén mehrerc festere compacte Erzkörner zusammenlaufen , bald 
von griiner, blaulich-schwarzer, gelblicher odor ganz weisser Farbe, im 
Qucrschnitte aber als eine röhrenartige Austüllung erscheinen, und dem 
Eisenstein ein seltcncs Mosaik abnliches Aussehen gebeu.

Ausser dem Magneteisenstem kommt in kleineren Partbien im Kaiké 
etwas Bleiglanz, Zinkblende, öfter Eisenglanz, vorzüglich letzterer an dér 
westlichen Begriinzung des Erzlagers aufsteigend gégén Ogasu Ventile 
immer machtiger vor, so dass er gégén das siidlicbe Ausgehende mit 
einen Schurfbau auf 12° Machtigkeit im Glimmerscbiefer nabe dér tíebei- 
dung erscblossen wurde

5Iit cinem Zubauc aus dem Tbale wurde die Lagerstatte 18° tiefer 
durebgefahren, die Machtigkeit derselben ist liier im Abnehmen und dió 
Erze, die noeb mit 1 Klafter Machtigkeit niedersetzen, sind uureiner und 
sehr fest.

yjíf/a
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N ö r d l i c h e s  Rev i e r .

Framishts-Ignatius

liegt von Theresia nngefáhr 320 Klafter nördlicher im Grauatlager, mehr 
dér westlicben Scheidung zu. Dér Gránát ist mild, öfters zertrüniert, und 
von Letten- und Syeuitklüften dnrclibrochen, an dér weztliehen Begran- 
zung vöm Syenite, dér vorziiglích scine Untcvlagc ausmacbt, aufgcnommen 
und ist dadurch sein Einfallen gégén Osten gcstellt. Es schliesst mehrere 
miichtige Erzstöcke ein, dérén Erze bald reinc, nicht krystallinischer 
Magneteisenstein, bald Brauneisen, bald Eiscnglanz sind.

Kaik wurde weder mit dem Tagbau noch mit dem Grubenbaue an- 
gefahren, iiber Tags an dér östlichen Begranzung des Gránátos circa 100° 
siidlicli von Franziskus hingegen fiúdét sich ein ziemlich ausgedchntes, 
ganz isolirtes Kalktrumm: Beaclitung verdient, dass dér im Granatlager, 
oder auch in den tauben Zwischenmitteln, dér Erzstöcke oft ausgeschie- 
dene Quarz hiiufig als Begleiter dér Brauncisensteine, am haufigsten aber 
dórt eingelagert erscheint, wo Eisenglauz cinbricht. Wie im Streichen, so 
werden diese auch in dic Teufe öfters von minderhaltigen und nicht ab- 
bauwürdigen Mitteln durchsetzt. Im Streichen kann mán drei ganz abge- 
sonderte Stöcke, und zwar'von verschicdeuer Erzfűhrung beobachten, im 
Allgemcinen ist das Franziskus-Ignazins Vorkommen nur ein Stockvverk 
von mehreren tauben Mttteln durchzogen, und wurde die Scheidung in 3 
Stocke derwegen angenommen, weil einzelnc Parthicn des Stockwerkes 
durch ilire Erzfűhrung charakteristisch sind. Dér siidlichste ist gewöbnlich 
reiner, geschlossencr Magneteisenstein, mit kleinen Absonderungskliiften, 
die mit Letten ausgefüllt sind.

Dér mittlere Stock hingegen fűhrt überwiegcnd Brauneisen, durch 
Quarz verunreinigt, und Magneteisenstein. Dér nördliehc und machtigste 
Stock, in so weiter bis jetzt bekannt, nur Eiscnglanz.

Dér Ignatius-Tagbau fáhrt in einem Stocke dér paralcll dem mittle- 
rcn Franziskus Stockwerke ist, aber ganz in dér westlichen Scheidung 
liegt. Die Erze sind gleich deuen des Franziskus, aber armere, okrige 
kieselhaltige Braun- und Magneteisensteine.

\
Paulus.

'
Wie im Nikolai-Stollen erkennbar, und durch die Abraumung aut 

Paulus zum Theil nachzuweisen ist, bildet nördlich vöm Frauziskusbauc
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dér Kaik wicder plötzlich eiu Lstger ohne bcdeute.pde Umwaudhmg, da- 
durcli einc mit Syenit und aufgelössten Schiefer ausgci'iillte Kluft von dm 
Frapziskus-Erzführung als aueli von Gránát scliarf gctrennt érsekeim. lm 
Kalklager selbst, und zwar quer durcb selbes, süld llisse und Spaltei: 
znweilen mit einer Spannweite von 10 Klafter, in welclter derber Magnet- 
eisenstein, Koíhciscnstcin, gcwölnilich manganhalt'ig, zuweilca in müeliti- 
gcn Triimmern in Letten und aufgclösten Gránát, iSchieí'er und Svenitlagern. 
vorkommt; öfters zeigen síeli die Erze aber uur in abgenmdcten Stíleken 
im Letten,dér llotli Eisenstein aber wioder in knrzen oftma’.s miichdgen Stíleken 
dérén Kegleiter stets nur ein mildes Granatgestein ist. Kine dicsér Spal 
ten setzt aucb noch in die Solile des um lti Klafter tiei'er liegenden Xi- 
kolaistollens, und die Auslullung ist nocli ininier íniielitig und abbau 
wiirdig.

Ausser dicsér Ausfiillung lágert noch an dér vvestlichon Scbeidung 
ein miichtiger MagQjtciseus.'eiu toek zum grösteu Tlieil im Kaiké, dereit 
Aufscbluss durcb ein n karzen Zitbau' von dér .Solile des Paulus-Stollen 
aus bcwerkstelligt wird. An dér östliclieu Scbeidung wurden nocli keinc 
Erze gefuuden.

Eleonóra.

Dér tiefst gelegene Aufscbluss dér an dér Morawitza Bogscham 
Strasse gelegen.

Das Erzlager ist nur im Contaekte des Glimmerscbiefers und Kaiké 
dér von wenig Gránát bcgleitet iiber 4 Klafter (auf wenigstens 12 Klafter 
Erstreckung) miicbtig und nur im Mittel durcb ciné 3 Klafter miicbtige 
taube Granatmasse durchbrocben wurde. In dér Tcufe ist dasselbe mii 
einem Geseukc bereits 7 Klafter unter die jetzige Solile verfolgt, nocli 
immcr sebr miicbtig, und fest zu beleuehten; iiber die Solile bis zu Tagé 
hat selbos 8 Klafter flaclie Höhe.

Dér Eisenstein ist iiusscrst fest, derli und böcbst seltcn in Dodc 
caedern krystallisirt, enthalt öfters Bciiuenguigen von Asbest, Strablstein 
selten von Gránát, meistens ist lezterer abgesondert, und im Liegend oder 
Hangom! als zeitweiliger Begleiter zu finden. Tm Streichen wurde dieses 
Erzlager bis 18 Klafter gefuuden, vveiter fórt hat die Untérsuohuugsstreke, 
die in dér Scheidung fiilirt, keinc Erzmittel mekr erselilossen, soudern ist 
Ungefábr in dér 70 Klafter nocli auf Syenit gestossen, dér liier in gerin- 
ger Ausdebnung aufsteigt, den Tag aber niclit erreiebt.

Den weiter nürdlich in Ferendia gelegenen Soplna Untersucbungs-

*0
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stollon ersrliliesst Eisenerze, die im jetzigen Horizont wohl nicht abbau- 
würdig siiul.

Dieser Stollen untcrsucht die wéstlichc Schcidung. An dér östlichen 
Scheidung wurde nocli kein Versnek durchgefnhrt, und sind in den Ge- 
hangen dér f erendia auch keine Eisenausbisse bis jetzt ersehtirft worden. 
Noch weiter nördlicb übér das Wartopegebirgc diirfte es kaum wahr- 
scheinlich sein, dass in den Kalkmulden oder an den Scheidungen einzelne 
Erzmittel ersclilossen werden köiinen.

Auf dér Zcche Paulus, xvelche zűr TJnterlage keine Gránáté mehr 
bat, ist aucb keine Granatbildung und das krystulliniscdie Gefiige dér 
Kaiké reicht 300° nördlich bis ins Ferendiatlial. Gégén das Bersavatha 
wurde das Kalklager nocb wenig untersucht, und dér Schurfbau am 
Wartope, dér nur aus cinem Gesenke im Kaik hestelit, bat etwas Roth- 
cisensteiu in etner Mulde mehr dér üstliehen Seheiduug zu, angefahren 
wie öberhaupt dér Oberflácbencharakter des Kalkes iiber das Warto 
pegebirge binaus bei einer Breite von eirea 50 Klafter in dér Mitte 
ganz genau seiner Streichnngslinie folgende Eisenparthién (in Műiden) 
erkennen liisst, die mit aufgelössten Gestein, in welchen auch Eisen 
erze einlagern, ausgefúllt sind. Dabei wird dér Kaik selír quarzig, ent- 
wickelt einen ungewöhnlichen Bitumengeruch beim Zcrschlagen, und scbei- 
nen die Erze bereits Bohnerzebildufigen zu sóin.

Xach dicsér Erörterung dér Eisenstöcke gébén .wir zu den geschwe- 
felten Erzen iiber, dérén Auftretten in sogenannten Belliiben, xvir bereits 
erwáhnt habén, und wollen das wiohtigste Vorkommen dieser Art niiher 
beriihren.

C z i k l o v a e r  B e r g r e v i e r .

Speiss- und Baronschacht.

Dicse Bauc Hegen im Vadarnagebirge und gébén auf 2 Erzschüben 
um, in denen Arsenikkies, Kupferkics und etwas Fahlerz einbricht, nm 
Speisschaclitervorkommeu ist bemerkenswertli cin Vorsehieben des Adels 
gégén Síiden, cin Auskcilen (les Sehubes in dér 25° untét dér Fűrst 
Lobkovitz-Erbstolleusoble und cin ferneres ínaebtigercs Auftreten dessel- 
ben in seincn friihereu Liegenden, alsó einc Ueberstossung des Contakt 
ganges, wovon die Ursacke in 8° weiteren Teufe bereits ersclilossen ist, 
namlicb Syenitporphyr, welcher bier von Nordwesten bei' in dem Kaik 
einbricht, und den Contaktzug ohne Zweifel ins í.iegende vcrsetzt. Dieser



Einbruch des Porphyrs auf dér Nordwestseitc konnte bei dem nur 50° 
starken Kaiké nielit ölnie Fortwirkung bis auf die Siidostseite liléiben, 
und tindet síeli int Baronscliachte, welclicr auf dér Gegenschcidung 
niederging, und Arsen- und Kupferkiese baut, genau entsprechend ciné 
durch Auswartspress'en entstandene Verwerfung dér Gangmasse; die son- 
stígc Fortsetzmig des Ganges nach aufwarts zeigt die interessante Walir- 
nehmung, dass derselbe iiber die Verwerfung 3G° hooh steiler aufgerich 
tet ist, als die naelist böheren 36°, welche zu Tagé gelien, und dass die 
Yerlangerung dér allgemeinen Tonnlage des oberen Theiles nacli abwarts 
den tiefsten Punkt des untern Theiles tritl't, und dass die 2 verfUiohcnden 
Tlieile dnrch eine fást soligc Verwerfung getrennt sind.

Daraus geht hervor, dass dieser Gang ursprünglieli die Tonnlage 
des oberen Theiles gehabt habé, aber durch den Stoss dér Pophvre auf 
dér Speisschachter-Scheidung eine Sprengung des untern Kalkmittels cr- 
folgt ist, in Folge déren dér Theil, welelier unterhalb dér Resultirenden 
dieses Stosses lag ins Liegende gedrangt, dér dariiberliegende aber ge- 
brochen wurde, und von welchen Bruchtheilen dér böhere unvcrrüekt 
blicb, dér tiefere aber etwas höher gestellt wurde. Da nun unterhalb des 
Porphyres im Speisschaft sowohl, als unter dér ihm entsprechenden Lie 
gend-Verschiebung im Baronschachte wohl die Gangart, aber kein ordent- 
liehe Er/ftíhrnng angetroően wurde, so bestattigt dics unsere Meiuung 
dass die Kontacktgange zwar durch die Syenite hervorgerufen, die Fiih- 
lung von gesehwefelten Erzen aber durch Porphyre bedingt worden sei. 
Das Ausbleiben dér Erze in diesem Reviere erfolgt in dér 85 Aachen 
Klafter des Speisschachtcs und 75. des Baronschachter-Erzschubes,

Dér Riiter St. Georger Erzschub von Saska.

Dieser beginnt vöm Tagé aus mit cinem ziemlich ungestörten Ein- 
allen von 82 Grad auf 30° Fliiche Teufe, wird dann bis auf 77 Grad 
abgeschwacht, und hiilt in dieser Tonnlage 14° au, falit weiteren 24 
Klafter unter 22 Grad, biegt sich von da aus unter eineu Durciischnitts- 
wiukcl von 54 Graden in einer Lángé von 8 lj2° steiler ab, von hier an 
steht Kaik und Scheidiuig steil, bis senkrecht; dér Erzschub ist ausge- 
keilt und ein Gesenke von 18° Teufe in dicsér senkrechten Parthie hat 
nachgewiesen, dass in dicsér Teufe kein Erzschub, sondern nur einzelne 
Xester sich voriinden, die Machtigkeit dér Kontaktmasse, sich sclion be 
deutend veringere, und auch die sonstige Festigkeit derselben síeli in den 
Zustand des Völligaufgejöstseins vcrwaudelt habé. An der starken Win- 
dung am 2 Lauf, ist das Auftretten von Euritporphyren im Liegend als
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wirkende Ursacho niclit iibersehen, wodurch die weitere ,Toufé des Rittcr 
St. Georger-Vorkommens in Fragc gcstellt isi, und smnmirt maii dic 
Aachen Teufen dér crzfülirerulen Horizonté, so ergo ben síeli 30 14 24
=  8 1/*' 75V* Klafter, unterhalb welcher die lloffnung aui' eiuen zu er- 
erscliliesseuden Adél verschwindet, nalie gémig dér Tente des Aufhorony 
des Cziklovaer Adels. Eine niclit geringe Aufmerksainkeit verdient die 
Walirnehnning, dass int Dognacskaer Bcrgrevicr die westlielie Sclieidung- 
blos geschwcfcltc Erze, die östliehe vorhcrrschend Eisenstein liilirt; cin 
gleiehes zeigen die Baue von Saska, \vn von Jlaria-Anná an dér Nera 
iilier Hittel* >St. Georg bis iiber Maria-Sclmce liinaus blos gcscliwelclte Erze 
die Seheiduiig begleiten, wiilirend die östliehe Selieiduug von dér Nera 
bis Kolildorf mit Ausualune selír gvringer Galinay- und Braunsteinfülmmg 
Idoss Eisenerze birgt.

lm Saskaer Bcrgrevicr tritt dér Fali liiuzu, dass die Kaiké in dér 
Mitte dér Eruptiou aufs nianigialltigste zersprengt shul, und die Kontakt- 
fláehen dicsér Trümmer geringe, vvcnig anbaltende ineisi nur nalie dér 
Oberdacbe vorkonimende Partidén von Fahlerzeu, Bleimzen und Malachi- 
ten 1 illíren und von Eiscnerzstöokclien unigeben sind. Allé dicse Erze 
zeigen aber keiue Teut'enerstreckung iiber 15 Klafter und babén vielfache 
Gelcgenheit zu Schiirfungen, uie aber das Objekt eines lohncaden Berg- 
baues abgegeben. Es ist liier in grösscren Masstabe, sowie in kleineren 
bei Antahrungen an den riehtigen Hanptkontakten zu beobachten, dass 
Kalktrümmer uie ziu* Bildung einer erzfübrenden .Selieiduug sioh geeignet 
erwiesen habén, und dass es ciné besondere Aul'merksamkeit erfordert, 
sieli von doni Kontakt eines Eruptivgebietlies und seines lokálén Nádi 
hars nur dann zu cinen bergmamiiselien Versueb einladen zu lásson, wenn 
mán sicher weiss, dass maii sic-b an dér Scbeidung des massiven Gebirgs 
mit dem sprengenden Hubgesteine befindel. Ferner suclie mán keine 
Erzfiilirung* an jenen Stellen, wn das Nebengesteiu dér Eruptiven niclit 
inetamorphosirt ist; sei aber guter llolínuig dóri, wo eine walire Schei- 
dung von Gangspalten durchsetzt wird. wo dann die gcselivvcfeiten Eize 
dnrch dicse Spalten aneli apf die Liegentígaiigmassen iiberzogen sein 
können. Von dieser Hegel maciién nur die Scliliissc ei .es Eruptionsbe- 
zirkes eine Ausnahine, wo theilvveise die Eisenerz ■ dér östliehen Sclt .i- 
dung (Liegendscheidmig vöm .siandpunkt dér Hauptéruptionsricbtung) um 
den Schluss hernmbiegend die aussersto westliehe d. i. Haugendseheidung 
bereichern, wie z. B. in Morawitza auf Danteii, oder die Kiese in die 
östliehe Schcidung* anf kurze Erstreekung gerathen, wie in dér Droifaltig- 
kcitzcehe des Königsecker Erbstollenx in Tilt'a Körmi des Oraviczer 
Bezirkes.
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Ausser dieseu Kontaktmassen als dérén UrSkche wie die aufgetrie- 

benen Gránité und ínsbesondere die sie durchsetzenden Syenite und Por- 
phyre keimen lernten, finden sich in deu Gránitén aueb nocb wahrc 
Gangé, welche meist Goldgange sind.

Objekte zűr bergmannischen Untersuchuug gébén dicse Goldgange 
besonders westlich von Morawitza am Kraku cu aur, wo das Gebirge 
von tiefen Graben durchscbnitten, und das Eindringen von Untersucburigs- 
stollen durcli die Natúr erleichtert wird, und sollen die vieleu zum Tbeil 
nocli offnen Baue dórt selbst scbon von dem Jalire 1730 eröffuet vvordeu 
sein, und sind seit 1850 mit abwechseluden Gliieke von mebreren Berg- 
bautreibenden neuerdings, aber ölnie besondereu Evtblg aufgenommen.

Bis jetzt sind 3 in kurzen Disfan/.en von einandcr liegende Giinge 
bekannt, dérén Langenerstreckung auf 50 Klafter und bei eiueii selbst 
auf 2000 Klafter aufgeschürft i.st. Die Macbtigkeif ist selír verschieden, 
wecbselt von 2 Zoli bis 1 Fuss. Die eigentliehe Gangniasse ist eine 
Quarzbreccie mit kicinen und grösseivn Drusen, in welchen ansgeschic- 
dener mir wenig weissen Glinnner genu ngter Talk und Feldspatb lágert 
und zum Tbeil in dicsér )lass<, sowie im Quarze selbst ist Gold einge 
bettét. In seltenen Falién brielit es derart ein, dass mit freiem Ange 
und obne Sichertrog das \ ’orbamlensoin desselben erkannt wird. Zum 
Hángend sowobl wie im Liegend babén dicse Gangé cinen Besteg aus 
Talk und Feldspatb, zinveilen mit weissen, aueb griinlieben Gliinmer ge- 
meugt, dér selten iiber 2 Zoli erreicht, und nie Erze túlírt.

Die Giinge sind gewöhnlich stéhend, zuweilen unter 80—85 Grad 
gégén Osten billend; die weiter siidlieli in Pojana Cirisu, sowie au dér 
Djalovac, dann die Dognacskaer Grubenrevier erscbiirften Giinge sind 
minder niiicbtig und im Streichen nicbt so ankalteud, Es finden 
sicli aueb goldtiihrende Giinge im Furluk-Arenisebgebirge. Dieselben sind 
zwar hüutiger, aber weder im Btreielien nocli in dér Erzl'iibrung anbaltcnd 
und nocb uutergeordueterer Natúr, als die Kraku eu aur Gangé. Aus den 
Resultaten, die bis jetzt iiber letztere Lokalitat bekannt sind, und aus 
dér Natúr dér Gangé ist zwar nicbt abzusprecben, dass bei weitcrer Ver- 
folgung dér Erzadel zuweilen zum lnne, naeb dem ötters Anbriiebe vorge- 
kommen sind, die, gut ausgebalten, auf 4 Ztr. 1 Dukaten gébén, aber da 
bereitseine Teul'e von 50 Klafter untcriabren ist, obne dass dér Adél zu- 
genommen h a tte , die gewonncnen Erze im ganzen Durchsebnitte auf 
25 Vitr. 1 Dukaten abwerfen, die Betriebskosten beim Teufenbetrieb an. 
sebnlieli znnebmen werden, und naeb den ullgeuieinen Erscbeinungen, die
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in Banater Syenitgebirgen bereits gemacht wurden, ist mebr als zweifel- 
haft, dass je eine Unternehmung auf dieses Gold mit Erfolg gekrönt 
werdcn wird. Aber auch Kupfergangc finden sicli in den Gránátén vor. 
Es sind meist aufgelösste Syenite, welche von Biintkupfer, Lazuren, Ma- 
laehiten und Kupfergrün wie durclizogcn sind, und oft 2—4' Mách- 
tigkeit zeigcn. Meistens sind aber bloss die zalilreichen Kluítfláchen die
ses aufgelössten Ganggesteius mit dicsen Erzen belegt.

Kupfererze im Granit-Syemt.

Am lüiufigsten finden sich dicse kupfrigen Syenitgiinge in den west- 
liclien Gebirgeu von Moravitza bis gégén Roman-Bogscbau hin, dann in 
den Thalern und Schlnchten des Arenischgebirges nördlieh bei Deutseh- 
Bogsehan, bis gégén Barbosa, dann bei Fúrlak, Ezeres, Gross-Zorlenz, 
wo sclion oftnmls bedeutende Untersnchungen stattfanden, aber nie giin- 
stiges Resultat liefertcn.

lm Oraviczaer Bezirke, Cornu Tilfa-Gebirge durchkrcuzcn sehr zali1. 
reiche sclnnale Kuplerkiesklüfte die Gránité und Kaiké und sind an den 
Schaarungen sogar abbauwiirrtig, wiewohl vveniger wegen Zunahme ilirer 
Miicktigkeit, als weil mán ihrcr mehrere in ein Őrt fassen und das Ge- 
fall auf 5%  sebeiden kann. Mán nennt daselbst solelie Schaarungen 
Butzenzeug. Die Untersnchungen zeigtcn, dass die Giinge seltcn über 
10 Klafter Teufe Erze fiihren, und ist auch derén Langenausdehnung sehr 
beschránkt.

Endlich ist noch ein Antimon-Yorkommen zu erwahuen, namlich ein 
Gang im Syenite, nahe dem Theresia-Tagbau bei Moravitza.

Mán hat dieses Vorkommen, silberbaltiges Spiessglanzerz, langere 
Zeit verfolgt, jedoch wurde sein Anhalten weder im S reiclien noeh in dér 
Teufe als lohnend konstatirt. Die Gránité d(‘s Ostrandes zeigen schwache 
Metamorphosen dér ihnen anliegenden Sediinente, und ist, im Bezug auf 
Erzführung sebr wenig iu ibren Kontakté zu finden, denn es ist bisher 
nur ein cinziges, fúr Bergbau ebenfalls nicht lobnendes Bleivorkommen 
(in dér Ponjaska) gefunden worden,

D. Divcrse Eruptionen.

Ausscr den angefúbrten eruptiven Góbiidén babén wir nocb einigc 
kurz zu enviibnen, wclcbe mebr am Ostrande des Beckens die Deekc 
dér lerystallinischen Schieíer sprengten. Hicher gehören: «
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1. Serpentine,

Die Karasch, dunkelgrüne, oft dunkelbraune, gewölke, geflamrate 
oder gestreifte Varietiiteu, wclche fein zertheilten Magnetstein als accesso- 
rischen Gemengtheil fiihren. Anch Kiese tretten in ilinen auf, seltener 
eingesprengt, als die zártén Kliifte ausfiillend , endlich Kalkspath als 
wahrscheinlick spatere Ausfiillung von Klüf'tchen. Die Struktur ist mas- 
sig und dér ganze Habitus dér eines ernptiven Gesteines, nur erscheinen 
dicse Serpentine viel testőr, als mán sic in andern Lokálitíiten zu tinden 
gewühut ist. Die^Erstrecknng dicsér Serpentine, welciio an dér Griinze 
des Gneusses und des hantén Sandsteines auftretten, ist circa 800u im 
Streichen. Ilire Hauptrichtung ist parallel den Gránitén; ikre Maehtigkeit 
bís zu t)0ü und Iliiden einen unbestreitbaren uiiiclitigen Gang. Weder au 
den buuten Sandsteinen, noeh an den Triimmern von Kaik, welche ohne 
regclmassigen Zusamnienhang auf dern Serpentii und Gneuss zerstreut He
gen, jedoch zu gross sind um sie als erratische Blocke anzusehen, fiúdét 
sich eine Spur vou Hitzeinwirknng durcli den Serpentiu, und seheint es 
mithin, dass derselbe v o r  dern Triász bereits aufgetauclit war und glau- 
ben wir in ilmi eiu Zerleguugsprodukt dér Diorite aus dér Rotldiegend- 
zeit zu seben.

Einiges bergmannische Interessé erregt seine Eisenfiihrung, welche 
auf und neben ikm ausgesebieden liegt. Diese Erze sind meist einc Zu- 
sammensetzung von Opbicalcit, halbverwittert, und Rotheisenstein mit ein 
zelnen Glaskopf-Drusen, selten erreiclien sie aber einen Gehalt von 16°/# 
Eisen. Aueli Kieseleisenstein von ausgezeichneter Festigkeit aber aueh 
nur 10—25 ̂  Gehalt kommen in bedeutender Menge vor. Andere Erz- 
fűhrungen sind bisher nicht bekannt, wahrend die Serpentine dér benach- 
barten Militargrenze Rotheisenstein-Ausscheidungen bergen. und wahr- 
scheinlich aueh das Abschweinmungsobjekt fiir jene Goldseifen dér durch 
sie gehenden Gewiisser sind, welche an dér Nóra z. B. bei Weisskirohen 
schon seit langer Zeit verwaschen werden, aber selbst am Fusse dér 
Serpentinberge kommen wandernde Zigeuner einzeln lohnende Stellen.

Kudematsch erzahlt von einem Zigeuner, dér im Jahre 1832 in dér 
Segradia ein Geschiebe mit 49 Dukaten und 9 Gran im Gewicht gefuD 
den habén soll.*)

*) Dieses Geschiebe befindet sich in dér Sammlung des ung. Nationalmuseums, 
in Pest. Red.



88

In dér Haupterstreckungsrichtung dér Serpentine tritt in dér sog. 
Boniquo D i o r i t  auf,\velcher bedingende Ursacke des dortigen Per
miseken Systems ahgenommen vvcrden kann; dicse Dioritc sind sékr fein- 
körnig, scheinen statt cines Theiles ihrer ITornldcnde aueli Cldorit zu ha
lién, sind massig. und Iáidén smvie dic Serpentine einen ctwa 20° mileh- 
tigen Gang, parallel dem Hauptgranitzug, und lásson sicb auf eirca 200° 
weit verfolgon. Abcr aueli sic zeigen keine Einwírkung auf ikre houtigen 
Nebengestcine. I)iess und ikre grosse Niihe, sowie ikr Auftrettén in dér 
í ’ortsetzung des Streiekens dér Serpentine, liisst sckliessen, dass beidé 
(febilde gleichzeitig aufgebroeken sind, und die Serpentine und Opkieal- 
eite mögliclier Weise sogar Umbildungs-Produkte dér Dioritc seien. Die 
bei Rom. Resekitza auftrettenden D i o r i t - S c l i i  e f e r  gleichcn Alters cr- 
weisen siók in Bezug auf ikre Stelláiig zu dem Schwarz-Kohlensystcm 
benfalls eruptív, und sind wahrsckeinlich die sekiefrige Aussenkruste 

eines míiektigeren Diorit-Ganges. Sic erreieken eine Machtigkeit von fi0 
ind bestékén aus einem sekiefrigen Gemenge cines körnigen Féldspatkcs 
ind Iieflgriiner, stark glanzender Ilornblende, mit seltenem Glimmer, aber 
etwás Cldorit.

E. Das krystallinische Schiefergebirge.

Diese miiektige Decke dér Gránáté besteht aus Gneuss, Glinnner- 
scqiefer, Chloritacbiefer mit sekr sparsam vertrettenen Hornblendescbiefern- 
Die Gneusse kaben durchaus weissen Glimmer in grösseren Sckuppen, und 
hantig Gránátén. Die Glimmersekiefer habén ebenfalls weissen Glinime-, 
dessen ungeheure Sckuppeninasse tlieils laiigeckige, tlieils langgestreckie 
Körper von blaugrauen Ckiastolitli ninsekliesset, und síeli derart an die 
Aussenform desselbeu leget, dass mán nur im Querbruch solclie Chiasto- 
litlnnassen freilegen kaim. Diese wurden kantig mit Granatkiesel oder 
Sebőd vertausekt, und sind ilinen dem Aeussern naeli wolil iihnlick. Es 
-ibt aber auch am üstlicken Gebirgszuge Glimmerschiefer mit Gránátén, 
die aber selten niebr als 3 ilirer Dodekaederllacben ausgebildet zeigen 
Sowobl Gueus, als Glimmersekiefer zeigen wenig Störungen ilirer Sckich- 

mgen und falién meist zwischen 50—70" von den östliehen, dagegen 
mit selten mehr als 48° von den westlichen eruptiven Granitgebirgen 
ab. Dagegen sind die Cloritschiefer, welche sicli überkaupt nur an dér 
Westseite des Banater-Bassins linden ins manigfaltigste gewunden und 
getaltet; dórt, wo sie dei eruptiven Gra iitzug iiberdecken, quarzreiek, 
verlieren die Eigcusckaft naeli dér Paralell-Strucktur zu spalten; sie wer- 
<!< n massiger Natúr, und sind nur dem Aussehcn naeli schiefrig.
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I)ie Niilie dér eruptívon Gcbirgsarten birgt in den krvstallinischen 
Gebilden vielfache Quarzlager, so bei Moldova, Oravitza, Moravitza, 
Bogschan; Malachite und Kupfcrbesclilage, westlich von Moravitza; Anti- 
monnester ober dér altén Eisenhöttc von Saska; Spatlicisenstcin bis zu 
30" Máchtigkeit und 24°/0 Eisengehalt bei Slatina, bis gcgen Maria-Selmce; 
Kupferkiese und Magnetenkiese bei Majdan; Magneteisenstein bei Aga- 
dic und Moravitza ; Braun- und Rotheisenstein bei Agadic; Selnvcfelkiese 
bei Schittin; Bleiglanz und Gold au dér obern Bérsava; aber kcines 
dieser Erzvorkommen ist von solclier Bedeutung, dass es Gcgenstand von 
grösseren bergmannischen Arbeiten gevvorden wiire.

Grossartig alléin istd ie Flihrung von manganreiehen Eisensteinen von 
Tymova biz Ohabica im Norden des gcsellscbaftlicíien Banates, fern al
lén Eruptivgebilden. Dér krystallinische Schiefcv dieses Gebirgszuges, 
dér das Mittelgebirge jener Kette bildet, welche von dér Muntje Semcuik 
nach Siebenbiirgen streicht, fiilirt zwischen seinen Schichten obige Erze, 
dérén Ueberfiilirung auf nassem Wege in die heutige Fönn keinem 
Zweifel unterliegt. Es ist das Vorkoniraen auf seine ganze Erstreekung 
studirt. In dem Tliale, welcbes unter dér Tilfa Pobuluy nach Ohabica 
fűbrt, begiunt das Schicbtensystem des erzfűhrenden Gneusses sich zu 
entfalten, uud zieht sich in einer Breite von 48 — 138° südsvestlicb iiber 
die Magara-mik, Magúra maré, Tilfa-Sokuluy, Tilfa Finetuluy und Galbin 
fórt, an dérén Südgehiinge das Erzvorkommen plölzlich auflRirt, oben 
ara gegentlber- und weiter südlich liegenden Berge dér Tilfa Kimpuluy 
noch eiumal, jedoch in Gestalt eines Nestes auftritt, nm nach eincn Ge- 
sammt-Anlialten auf 3f)00u an dér Wasserscheide dér Bérsava und-Bogo- 
nis gánzlich auízubören.

Die Tonnlage dieses Scbiclitensystems ist im mathematjsehen Állttól 
aus niehr als 250 Beobaclitungen.
von Norden iiaoli Síideti Tilfa Pobuluy . . . . . . 5 6 ° --30'

Magúra ................................ 5 5 ° -430'
S o k u l u y ................................. 67 ° - -30'
F in e tu lu y ................................. 04 ,30'
G a lb in ...................................... 65 -15' alsó

mitten am stcilstcn, :abfliichend nacli beiden Seiten hin , aber an
den Endpunkten immer wieder etwas stcilcr, docli im AUgcnieinen gé
gén Norden flacher als gégén Síiden.

Auf die ganze angefiihrte Streichungslinie haltén sich 9 Erzlager 
konstant und finden sich ausserdem noch einzclnc Linsen nnd Sclnvar- 
mer vor, und zvvar ist. das Schichtensystem voin Ilangend zum Liegen
den nachsteheudes:
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\ Machtigkeit Tonnlage

Klafter Grade

Erzlager Nr. 1. 0.906 66°
Gueuss 2.000
Sclnvftrmer Nr. 1. 0.278 69° 30'

X Gneuss 10.800
Láger N. 2. 1.000 64° 31'

=3
O - Gnenss 2.880
CD Láger Nr. 3. 1.140 61°
Cm-o Gneuss 3.150
co Linse Nr. 1. 2.108 71°

Gneuss 6.900
Láger Nr. 4. 1.170 61° 45'

í Gneuss 19.990
Láger Nr. 5. 1.444 581“ 15'

s Gneuss 5.200
r-f- Sclnvarmer Nr. 2. 0.271 66° 15'
1C5 Gneuss 7.700“i

ez Schwiirmer Nr. 3. 0.800 57° 45'*o
a> Gneuss .1.000

Schwarmer Nr. 4. 0.010 64°
Gneuss 6.520
Láger Nr. 6. 1.928 66° 20'
Gneuss 8.220

i— Láger Nr. 7. 0.777 56° 20'n>co Gneuss 5.000
3
CL Linse Nr. 2. 1.110 59°
ó Gneuss 6.800

T 3*3 Láger Nr. 8. 0.478 <x> o 03 oa> Gneuss 7.220
Láger Nr. 9.

—  . .—:—a—■— — :— — ------

0.570 51° 36'

di<
Tonnlagen, und die Machtigkeiten dér Sclnvarmer: Láger, welche nich' 
auí dér ganzen Streichlinie des Vorkonitnens anhalten, soudern nur au' 
kürzereu Strecken vorhauden sind; ebenso die Máchtigkeit dér Linsen 
die auf die ganze Streichlange dér Erzfúhrung berechnet ist; demuacl 
stellt sich die Durcbschuittsmaelitigkeit mit 89° 770' keraus und zwar
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I

Gneuss 75.680
E rz e ......................14.090 und die durchschnittlich,

Tonnlage mit 611/s °.
lm Bereiche dér Hangendgr’uppe entspringen fást allé Quellén dicsér 

Bergkette und das Láger N. 4 biMct mit seinem Hangend-Gneuss cinen 
scharfen Felsenkamm, dér den ílacli abfallenden fruchtbaren gegen 
Nordwest gericliteten Gebirgsabhang dér Hangendgruppe gegen das Pla- 
teau dér Mittelgruppe trennt. Aiu starksten tritt dicsér Kamra auf der 
Magúra lieraus, wo allé 4 Láger dieser Gruppé auf eincr StreichHinge 
van 300° sicb vereinen, und eine Erzmáchtigkeit von 8°, 7' zusaminen- 
setzen. Das Plateau dér Mittelgruppe bietet fiaeben, fruchtbaren Bó
dén, dér mit wuchernden Farreukriiutern bewacbscn ist. Die Liegend- 
grnppe bietet steilen Bódén, verkriippelte Végeladón, viele Moose, Ar- 
mutli an Wasser. Das Láger Nr. 6 bildet meist den östlicben Granz- 
kamm des Plateaus dér Mittelgruppe. wahrend die liegenderen Láger 
bereits an dér nördlicben Gebirgsabd-ichung liegen.

Vöm Láger Nr. 9 ab ins Licgeud fiúdét sicb keitie Erzspur m ehr; 
die Glimrner des Gueusscs, welcber kleinscbüppig war, so lángé er 
zwiseben den Erzen lag, wird grosslaraelig, dér Feldspatb röthlich und 
das Gebirge, welcbes in dér Licgeudgruppe östlicb abdaebte, steigt mit 
telst Sattelbildung wieder westlich abfallend zuin Hocbgebirge empor- 
Mitten am Rückeii des Ilochgebirges der sog. Kulma fiúdét sicb 
cin Láger von Hornblendeschiefer, bestebend aus dunkelgrüner Hornblendc, 
cinen gelben Feldspath in tbeilweise grosseu Krystallen, einen lein 
zertheilten weissen Feldspatb und etwas Quarz, alsó Syenitscbiefer zu be- 
zeicbneu, dessen confonne Lagerung mit den Gncussen und geriuge 
Machtigkeit bei dem Maugel an weit-ren Kriterien fiir Eruption fúr eine 
durch Material-Ver. cbiedefibeit bedingte einfacbe Einlagerung, nicbt aber 
für einen Gang spricht.

Wendet maii den Blickauf das angefiibrte Schichtenschema der 
Erzfűhrung, so ergibt sicb, dass die Tonnlagen ein eigentbümliches 
Scbwanken entwiekeln und es sind:

1) In jeder Gruppé die bangenden Láger steilcr als die liegenden:
2) nicbt durch anbaltende Lagerstatten immer steiler, als die nacli- 

8ten regularen;
3) in dt-m ganzen Vorkommen sind die Üangend-Lager steiler als die 

liegenden und zwar mii cinen Winkel von 6° 52'. Unwillkübrlicb 
muss sich dem Bcobachter hierbei die Idee aufdringen, dass die Erzmasse 
es sein miisse, wclche olme Einfluss auf das idegeiül zu iiben, keiifór- 
mig die Ilangendschichten auftrieb, und es entstebt die Frage: ob diese
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Keilform niclit die Teufe des Aufhörens dér Kfzfiilming bestiáimén liess>\ 
und es ist die Miichtigkcit dér Erze per—Si ” °sa,—einer flacheu Teufe 
von 117°, 850 oder einer Seigerteufe von 1 (J70 , 760 bei'. 65° , 25 Durch- 
schnittswinkel am Hangenden entsprechend. Die weitere Verfolgung 
dicsér Hasis bringt aufíallend genaue Rcsultate, die in elér Natúr naclt- 
gewiesen sind.

Da n&mlich auf dér Klippé Finetnluy nurGneusse ausbeissen, 1 1 " 
tiefer aber Erze, so entspricbt, wenn mán vöm Gipfelpunkte 1170 
Teufe auftríigt, diess ziemlich gén au dér llaehen Erzteufe — (DitV. 510"') 
und der Endpunkt dieses Lothes ware dér Punkt, \vo sich dér Theorie 
nacli die Erzfiihrung vollends auskeiltc. Verbindct maii diesen Punkt 
a. mit jenen auf Galbin b., vvo die Erze plötzlich abgeschnitten sind, 
so erhalt mán einc mit 1° 28' nach Nordost geneigte Eiuie, vveb-he 
nach Siidost verliíngert, genau die Linse der Tilra Kimpuluy triift, und 
ikre Erzführung in 8 ° Teufe abseliuitte im Saiger sowohl, als itn Strei- 
clien; und in der Tbat zeigt der Schurf dórt in 0° 9' Teufe eiue 
schnelle Müehtigkeits-Abiialime und eine 4U tiefer angelegte fiola 
Riische traf kein anstchendos Erz mebr au. Verlaugert mán aber 
dicse Linie gégén Nordosten, so zeigt der Aufriss, dass in 3519" 
Lángé der Auskeilungspunkt des Vorkommcns bei Obabica Hegen sóllte, 
und wirklicli tritft die Gebirgsoberfiache mit. dicsér Linie da-elbst 
zusaiirimen,' und ist das Vorkommen von da an sölilig und sugár 
abge. ebnitten.

Zwei derart wicktige Emlívsultate zeigen, dass die Priimisse des 
Sciilii;ses der Natúr entsprociieü habén niüssen, und der Aufriss belebrt 
den Bergmann sogleich, un unt beidé Thalgehiingc des Grabens zwiseben 
Galbin und Kimpuluy bis auf 40" S íigerbobe keiue Erze fiibren, trotz 
dem diese auf beiden Hűben zu fiúdén sind.

Diese Linie minidet in den allgemeineu WasserabHuss dieses Ge- 
birgzuges, das Pogonis-Tbal und cs faudeu die Wasser uuterirdisch naeli 
dem Streiöhen der Gneusse den Weg von Tílt'.i Kimpuluy dortliin, wali 
rend die heutigen Tagwiisser cinen grossen Bogén bis ans gleidie Ziel 
besebreiben. Es ist die gefundene Linie voilkommen das Tiefste de- 
gewesenen einliltrireuden Wasserzuges. So vvie lieute, bildete schon 
vor mehreren geologischen Perioden die Tilfa Kimpuluy die Wasser 
sebeidé zwiseben Pogonis- und Bersava-Gebieth, dalier die dortige Linse 
aber aueh nieht cinen einzigen Erzknauei' in das Bersava-Gebiet ent- 
sandte. — Ans demselbeii Grunde konnte da.selb.st aueh keiue bedeutend'- 
Erzmenge sich baufen, weil die Wassertliatigkeit hier erst ilireu Aulaiig 
nabm. Der Durckriss des Thales zwiseben bier und Galbin erl’olgte
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tlieil abgescbweimnt wurde, bildet die heutige abscheidonde Linie 
dér Erze. Dureh die Eruption dér Gránité von Bogcsan bis Moldova erlitt 
das Gebirge bei Tvrnova kein Anftreiben, uur eine Reihe von Ver- 
werfungen kennzeichnet den Druck, dem auch dieses noch ausge- 
setzt war.

Die Verwerfungan sind auf Tilfa-Finetuluy am grossartigsteli ver- 
treten, dann in dér Magúra, und es sind besonders die Keilformen 
bemerkonswerth, in welehen die Kuppen dieser Rerge gleichsam. wie 
Kegelvpntile aufwarts gedrückt sind. Dicse Störuugen seheinen vieles 
Matériáié zu spaterer Ahschwemmnng gelockert zu habon, von welehen 
Quantitiitcn mán sich auf uachstehende Weise einen Begriff sehafi'en 
lcann. Die Spitzen dér Tilfa Ohabioa, Pobuluy, Magúra maré. mid mik 
lassen sich mit einer graden, 1350° lángén, unter 3° 22' ansteig nden 
Linie verbinden.

Dér Erzpunkt dér Tilfa Kimpuluy verbindet gleichfalls dureb eine 
gerade, 957° lángé unter 5° 3‘ kontraransteigende Linie, welche beide 
naeh aufwarts verlángert sich über dér nordostliehen Abdáéi ung .dér 
Tilfa Finetuluy schneiden; diess wiire dér theoretische, cbemalige Haupt- 
punkt dér Kettc mit 156° über dér Infiltrationslinie, gleich hocb mit 
dem nebenstehenden Hochgebirge, mit welehem die Tilfa Finetuluy heute 
noch zusammenhaugt.

Daraus wiire auch zu schliesseu , dass Finetuluy und Sokulnv 
einst nur eine einzige Kuppe gewesen sind, welche gesprengt, dérén 
Gipfel abgebröckelt, und welche schliesslich dureh den Apadia- und 
Mosesko-Graben getheilt wurde, dass aber eine und dieselbe Gewalt 
die Verbindung von Tilfa Finetuluy, Sokulnv und Magúra maré getrennf 
habé, erhellt noch aus dér gleiehartigen Wirkung, da die heutigeu 
Spitzen dieser 3 Berge dureh eine einzige unter 0 " 58' norddsitleb ge 
neigte Linie tangirt werden.

In Bczug auf die Qualitat, dieser ausgedehnten machtigen Lagei 
wolle zuorst ikre Zusammensetzung ins Auge gefasst werden.

Es war das Durchschnitts Ergebniss aus 104 Proben:
3,000°/n hygroscopischcs \ Vas ser (bei 120° Celsius)

Eisenoxyd,
Mangansuperoxyd.
Unbestimmte Theile,

no

10,850
20,000
10,980
47,880 Kieselsauere, wobei die unbestiimnten Theile in Kiesel-

erde, aus Thonerde, Manganoxydul und Talkerde bestében. Die Erze 
sind ihrer Hauptmasse naeh Fowlerit, desseu zahkeiche Ablösuugeu
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mit Mangansupcroxyd iiberzogcn sind. Einzelne Parthien sind Kiesel- 
mangan, einzelne Tephronit. Die einzelnen Bestandtheile scliwanken:
Wasser von . . . 0 , 90 /10 bis 8 , 5%
Eisenoxyd . . . • 2 , 15°/o n 27, ÓT0/,
Mangasuperoxid • 2 , 01•o » 58, 0 j 10
Kieselsauere von .24, °// 0 v 89, 6 °/o
Nebenbestandtbeile 134, 0// 0 V 40, 78%

Die Erze des Apadia und Meserko Grabentiefsten sind T e p h r o i t e  
sind gelbgrau, röthlichgrau bis rothbraun. Die Kliifte von Mangansuper- 
oxyd schwarz belegt, nacb zwei auíeinander seukrecliteii Riebtuugen 
spaltbar, oline welcher Eigenschaft mán die körnigeu Varictaten mit 
den Spatheisensteinen aus tiefen Horizontén dér Steiermarkischen Baue 
leicht verwccbseln könnte.

In dér Magúra und auf Tilfa Finetuluy ftthrt das Láger Nr. 6 
auch K i e s e l m a u g a n  in köruigen, dunkelrosénrothen stark glan- 
zenden Parthien, die vorlaufig nirgeuds krystallisirt bekaunt sind, 
wohl aber:

In einzelnen Stellen eine radialstangliche Auordnung zeigen. Die 
F o w l e r i t e  fiud,en sicli braun, roth bis schwarz, derb metalliseh gliin- 
zeud, solten kömig, aber dann mit Quarz ein Gemeuge bildend, uiul 
zűr Krystallisation geneigt. Die Krystalle sind reine lkositetraeder, (Tilfa 
Finetuluy Láger N. 6 .) vvelche zersehlagen im Inuern eine dér Aussen- 
flSche geuau paralelle Anordnung ihrer Masse, aber keiuen Metall-, son- 
dern nur Fcttglanz zeigen. Einzelne Krystalle érmekén die Flacben- 
grösse von */4 Quadr. Zoli.

lm Allgemeinen verrath das aussere Ansehen dér Erze ihre Entste- 
bung. Sic zeigen ein sehiefriges G. íüge, die Schieferflacheu mit Quarz 
vervvitterten Feldspath oder mit Glitnmer belegt, selbst wenn dicse ur- 
sprünglichen Miueralspezies ganz durcli die Erzmasse verdrangt sind, so 
zeigt doch die Schieferung derselben genau die Gneusstextur an, und ist 
an den Schieferungsflacheu raeist dér gesammte Eisengehalt in Oxyd ver- 
wandelt. Allé Kluftíiachen dagegen sind mit Maugansuperuxyd über- 
zogeu.

Die ganz schwarzen, derben Varietiiten dieser Erze stehen dem 
schwarzen Mangankiesel nahe.

Am südliclieu Gebange dér Tilfa Galbin wurdein dér Fortsetzung 
dér Kieselmanganerze unterhalb dér Inültrationsliuie ein Gneuss gefuuden, 
dér stark eingesprengt ist mit Scbwefelkiesen und einem hellstablgrauen 
metalliseh glanzenden Mineral, dér gleieh den Scbwefelkiesen hexaedrisch 
krystallisirt ist, und Á l l a n  d i n  trotz Bemer leichtereu Farbe und des
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Hexaeders sein dürftc, da e> mit Borax auf Mn. Reaktion gibt, welche 
beide Sehwefel-Verbindungcn oberbalb dér Infiltrationsliuie iu die be- 
schriebencn Fowlerite übcrgefúhrt worden siud.

Beaehtung verdient dér Unrstand, dass die Gneusse des Ilangendcn 
dér Lagcrstattcu Gránátén fűhren, und die des Liegenden davon leer 
sind, dagegen fűhren die Hangendgneussc gar keme besondere Lager- 
stiitten, wogegen die Liegenden von verscbiedenen Gangén durch- 
setzt sind.

Zu diesen gehört dér Sidonia- A a t i m o n g a n g  in Stirnikgraben, 
einem siidl. Seitengrabcn dér Bérsava 0°, 1 bis 0°, 45 machtig und auf 
200° streiebende Lángé vorlaudg bekanut.

Nahe an ihm laufen mebrere Gangé, welche den mit 44° nach 21h 8 ° 
cinfallenden Gneuss durchsetzen, aber nicht cinen und demsolben Spal-
tensvstem augehören.

Fallen Stunde
So zeigt ein*Gang: 73° 2 “ 2 °
ein anderer 76° 23" 1 2 °
ein anderer 76° 9h 8 °
und dér Sidoniagang 73° 18h 13°

Die Erze des Sidonia-Ganges sind Grauspiessglauzerze, welche die 
ganze Maclitigkeit des Ganges ansfüllén, jedocb in ihrer Masse langge- 
streckte liohlraume bergen, welche von sckwefelgelben Antimon Oeker er- 
füllt siud. Dér Gang ist von Nebengestein durch einen Besteg aus glim- 
merreieheni Thon abgeschieden. Die andereu Gangé fűhren Autimon- 
Nester und Schwefelkiese. Je weiter mán von Sidonia-Gaug in dessen 
Hangend gelit, desto mehr dreht sieh dér Gneuss bis auf 18b 10° und 
falit mit 53°, alsó steile ein, dagegen werden diese Gangé flacher. so

idén síeli del Reihe nach ein Gaug mit einem Falle von
6 8 ° nacb 19h 2° Hiloifj:

ein anderer 63° nach 19“ 12° •in n
ein anderer 6 8 ° nach 15h
ein anderer 76° nach 23“ 12°
ein anderer 54° nack 21“ 9°

Sie siud allé nur lcicht hin untersueht, und sollen etwas göldiseh 
sich gezeigt habén.

Nacli dér Bérsava aufwarts im Liegenden des Sidonia-Ganges íindexi 
sich im Guenss viele alté Arbeiten auf Kiese und Goldfűhrung aus altér 
Zeit, von welchen bluss einzelne Ságén gliieklicher Funde mehr existircn.

Es steht fest, dass im Bereichc dér krystalhuisehen Schiefergebirge 
G o l d  vorkomme, aber selbst die Natúr kann den Abreieherugsprozess
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diíl'ch Fiüsse nur selten auf cinen Punkt steigern, dér dem Zigetlner die 
von da abstammenden Sejten des Waschens lohnend erscbeiuen liesse.

Aucli R o t h e i s e n a t e i n e  íinden sicli hie und da, aber sie zei- 
gen weder eine Maehtigknt, noeh ein Anlialten eincs bergniiiunisehen 
Versuchea werth.

Je weiter mán von dórt ina Liegend riickt, dcsto mchr an Quarz 
and Feldspath nimrnt dér Gneuss auf und geht durch einen grauatfiih- 
renden, fást schon körnigen Gneuss in Gránit über.

Die C h i a s t o  1 i t  h-S eb i e f  e r , welche die Ilangend-Glieder dér 
krvstallinisohen Schiefer bilden, wurdcn hier, und nicht bei deu meta- 
morpben Sedimenten bescbrieben, weil sie keine Spur aines einstigen 
Zustandea eines Sedimeníes mehr erkcnnen lasseu, alsó die Metamorphose 
bereits aoweit gediehen ist, wie beim Gneuss selbst, sie mithin reeht- 
miissig hielier gehörcn.

Von jedenfalls geologiscb bohém Intresse ist die Beobachtung, dass 
die Cbloritsehiefer nur dcrt vorkommen, wo die Eruptiverf sehr nabe sind, 
und je naher dcuselben, ura so quarzreicher sitid s ie ; ferner dass kein 
Láger von krystallinischem Kaik in den gesammten ksystall. Schiefer 
zu finden ist, ausser einer einzigen kleinen Liuse bei Dubo, nördlich 
von Bogosán.
... .ttdi í .. ■ .., :i

i .  Metamorphe Grauu aclce.

Die nnnmehr umgewandclten Glieder einer dér Schwarzkohlenbil- 
dung vorangegangener Ablagerung tinden síeli von Gross-Zorlenz ange- 
fangen, bei Ezeres, Monio, Raínik, Lupák, Moravitza, Dognacska, Gwuja, 
Majdan, Oravicza, Cziklova, llladia, alsó bloss am vvestlichen Beckcn- 
rande. Sie sind bisher als krystallinische Schiefergesteine betraehtet, 
verzeichnet und erst in neuester Zeit genauer geprüft worden. Freilich 
finden sich zunachst den Graniten-Gesteine, welche bereits nahe dem 
Gneuss steben, — so z. B. bei Moravicza ein Genienge, bestehend aus 
vorherrschend Feldspatb, etwas Qnarz und wenig Glimmer, körűig krvs- 
tallinisch, mit zwar deutlicher rarallel-Anordnuug des Glimmers, obne 
jedoch abzuRcbiefern.

Dér Feldatein ist kaufig in elliptiscben Formen concentrirt, und die 
Paralellen des Glimmers steben nicbt selten senkrecbt auf die Seliich- 
tung des Gesteines.

Davon im liangenden findet sich ein vollkommen gcschiefertes, aber 
aehr festes Gestein, bestehend aus Feldstein und in den Schieferuugs- 
flacben Chloritgíinimor. Es führt reine fleisehrothe, auck grüulich weisse
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Ausscbeidungen von Feldspatb, um welche die Sehiefer sicb biegeu. Die 
Paralell-Struktur derselben hat aber 3 Systeme: aiue Hauptrichtung 
und zwei untor otwa je 20” divergirende, so dass das Gestein aus nn- 
zabligen rhombischen Körpern bestcht, vvolche durcb Cbloritglimuier ge- 
trennt sind.

Davon in Ilangenden (inden sicb GebiUle, bestehend aus vollmds 
abgeruudeten Quarzkörnern, welche in mattglanzemlen, meist Inaimén Glim- 
mer, wolil abcr auch in Cbloritglimuier gebettet sind. Hicr kommt be- 
reits das itussere Ansebcn in Zweifel, woliin diesc Gcsteine zu rechnen 
sind. Die Quarzkörner siud von Hirsekorn-, wobl auch Erbsengrüsse, 
mit einem mattén Ueberzuge verseben.

Die Gliinmerlamellen tr.eten niclit gémig heraus, um das Gestein 
zu cbaracterisiren. Einzelne Schichten könnten als gncussartige Gliiumer- 
scbiefer gelten, wiihrend in ikrem Hangéiul und Liegend Schichten von 
Thonschiefern vorkommen, die uuzweifelhaft sedimentar und gelblieli, 
röthlich, blau, grün, selbst violctt gefiirbt sind.

In dicsen Gesteinen kominen grosso Quarzmasscn vor, aber sie 
bilden nur nahe den Gránitén cinige reinc characteristisclie Láger, in 
etwa 30H Entfernung erscheinen sic schmutzig. olt zcllig zerfressen, wei- 
ter liinaus zeígen sie sebr ungleiches Korn, sind geneigt, von dér At- 
mosphare zu leiden, und zu klüften, wornaoh sie in rundén Sand zer- 
fallen. Einzelne Schichten, welche sicb im unverwitterten Zustaude wie 
Gneusse mit grossen Quarz und Feldspath-Porpbyren reprasentiren, las- 
sen in ibrer Anwitterung ein Konglomerat durcb glimmerschieferartigen 
Brei gebnuden, erkennen. Das ganze Terrain bedeckt mit eiuem Scliot- 
ter aus lauter gerundeten Stückclien, und doch sind dicse kleinen Gerülle 
an Őrt und Stelle heraus gewittcrt. Wo diese metamorphen Gebible von 
Eruptiven eingeseblossen sind, oder in niielister Niihe derselben, ersebei- 
nen Quarzite ausgezeichuet geschiclitet, kiéin krystallinisch, weiss und 
graublau gastreift, ein sebr festes Gestein; die Quarzmasse ist in den 
graublauen Varietaten durcb eine Beimeugung von walirscheinlich sebr 
fein zertheilten Glimmer gefiirbt. Sie kommen voi im Dognacska-Bacbe 
uud bei Majdan.

Die versebiedenen Uebergiiuge von eiuem dieser Gcsteine ins an- 
dere und ihr W'echsellagern, liisst sie allé als zusammcngehörend er
scheinen, und ihr Aufgeben in schon ziemlich deutliche Grauwackenge- 
bilde an dér Rulna bei Lupák, imd zwischeu Ezeres und Zorlenz weiset 
ihnen bier ihre Stelle au.

Die Veranderungeu sind um so gewaltiger vor sicb gegangen, wo 
ein gauzer Gebirgstbeil abgesprengt, und von den Eruptiven eingesehlos-
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sen und getragen wurde. Solche Ersclieinungen findcn sich wiederholt 
von dér Fcrendia bis Altwerk, ]»ei Bogosán, anf Danieli, am westlichen 
Moravitzaer Erzzuge, wo cin solches Truimn mit einer uur kleinen Miicli- 
tigkeit ungeföhr 50° wcit die ErzlagerstStte bégléitet, so auch am dorti- 
gen östlicben Erzzuge nalie dér Erzlagerstatte, ferner auf dér Pojana 
Kraku cu aur, cin scheinbarer Glimuierschiefer mit einer mittelbaren Breite 
von 220° und 450° Lángé, dér an seinen Bcgranzungen uur flaeli auf- 
gebogen erseheint, állmaidig mit Granit-Syenit zusammengeschmolzen 
ist, und hie und da auf Lagern Eisenglanz, ja selbst Magúét-Eisenstein 
fiikrt. Eben dórt findet sich nocli ein anderes isolirtes Stüek, an deu 
beideu Langengriinzen sanft aufgebogen, und síeli über deu Kraku cu 
aur auf 450° ausdeknend, bei raittelbarer Breite von 220u das sehr viele 
Quarzlager angeschieden entbiilt, und ebenfalls in dón umlicgenden Gra
nit-Syenit iibergebt.

So tindet inán noch am westlichen Erzzug auf Danieli knapp an den 
Gránát sich ansshliessend, ein gauz isolirtes metamorphes Schieferstück, 
das stark östlich ein falit, aus Glimmerschiefer, Gneuss und Thonschiefer 
scheinbar bestehend.

120" vöm Contacte mit dem Dognacskaer Kalkzuge östlich, ober 
Ferendia Fúhren dicse Gebilde Brauneisenerze au sog. Krivan, aber 
von geringer Bedeutung. Aber auch Gangé und Láger von Scbwefcl- 
kiese fiihreu sie in síeli, und erscheinen dicse Lagerstatten gégén den 
Tag Ilin zu Brauneiscnstein umgewandelt. Auch Magneteiscnstein von 
4—8 " Stiirke habén sich gefunden.

Ilire Erzführung ist gewöhnlich dórt am bestén, wo in dér Nahe 
das Eruptiv-Gesteiu liegt, auch findet maii westlich von Morawitza im 
sogenannten Victoria-Thale mehrere Syenitgange im metamorphen Gebirge 
erschlossen, die eine Machtigheit von 2 Fuss habén, im Contacte Ku- 
pfeverze fúhren, aber uickt abbauwürdig erscheinen, und auch nícht in 
dér Teufe au Adél gewiuuen, worüber die Untersuchungen dér Altén 
hiulanglich beleliren.

Am Victoria-Gebirge iu Grunje cu calu, wo metamorplie Schiefer 
bereits das Hauptgebirge bilden, bemerkt mán, dass in denselbeu láng 
gestrcckte, tninder machtige Syenitschichten durchbrochen sind , welche 
stets Kupfererze fúhren, und manchmal auch mehrere Syenilporphyre, 
die wieder von einem Felsitporphyr begleitet werden. Gewöhnlich sind 
diese erzfúhrenden Klúfte nicht über 4 Fuss maehtig, sonderu erlangen 
nft kaum cinen Fuss, und fúhren dabei stets etwas Kupferkiesc, auch 
Schwefelkiese. Diese Klúfte stelieu meistens senkrecht, uder habon ein 
Eiutalleu von 70—80 Grad, aber uie weuiger.



Am westlichcu Rande dcs Orawiczacr Erzrevieres tritt ciné Gang- 
niasse in Forin eiues maebtigen Stockes in metamorphen Schicfer auf, 
die sog. Roelnis Gangart, welclie vonvaltend aus Felsit bestéin, mit vie- 
len reiuen Kalkspathadern durebzogen isi, und welcli’ letztercr dein Ge- 
stein auf jeder Bruchflache ein gliinzendes, scbillerndes Ausseben gibt. 
Dicse Gangmasse ist mit diebtem Gránát innig gemengt, dér sic west- 
lich selbst begviinzt. Híren Coutaetflacben zu Folge muss dicse Gang
art, da sie mit 50“ gégén die anderu Gebirgsarten widersinniseli ver- 
fliícht, sich bald in dér Tente auskeileu. In ilir sind zalilreiche Mester, 
von Kupferkiesen und reicli daiuit eiugespreugte Parthien. Ueber dicse 
Erzflthrung war bislier nocli kcinerlei Hegel zu bemerken, keinerlei Merk- 
mal führt den Bergmaun.

Es ist dicse Gangart sokon in Folge dessen mit ungemein zahl- 
reichen Stollen nach allenSeitcn kin durclikreúzt worden, und die ein- 
zige Wabrnebmung, welclie bisher gemaebt werden konnte, ist, dass 
mit dér Teufe aueli dér wenige Adél uoch abnimnit.

Auf dér Lupaker Ferendia-Kuliua sind melirerc Brauueisenstein- 
giinge aufge.sebürft worden, die einige tausend Zentner Ausbeute ver- 
sprechen, aber sic sind a m , und ersebeinen nurdie zablreicben Spriinge 
dér Gangmasse mit 2 —31' maebtigen Eisenstein ausgefüilt. Die ganze 
Gangmasse, besteliend aus Tkon, Glimmer und zum Tlieil ausgesebiede 
nem Quarz wecbselt von 1 Fuss bis zu zwei Klafter. Dér liangend- und 
Liegend-Tbonschiefer bat ein gebranutes Ausseben, und zeigt diese Ei- 
geusebaft auf 1—3' weit.

Die Erze babén oft das Ausseben von Couglomeraten aus Eisen 
und krystalliuischen Scbiefer, ersebeinen die eingescblossenem Scbiefer- 
stiieke verbrannt, und eutbalten ibre Spriinge aueli Mengen von gebraun- 
ten Tbon. Als grösste Teufe von diesen Brauneisenstein köunen 10° 
angenoinmen werden, von da kominen weiter nur Schwefelkiese in ein- 
zelnen Mtigeln und Nestern vor, die in dér 2—3-ten Klafter tiefer síeli 
ganz verlieren.

Solclie Gangé wurdeu bis kente 12 erkannt, die eine und dicseibe 
Rickttung Std. 6 . babén. Allé Hegen auf dem westlicken Abbange und 
am Hűeken dér Jaristje-Opernisch-Kulma, und zeigen überhaupt nur eine 
gute Maehtigkeit au dem Sckaaruugspmikte von Gangén und Lagerii. Von 
dér Dognacskaer-Moruwitzaer-Strasse aus kaim inén beobaohten, (so aueli 
iu den tieferen Einschnitten dér Gebirge,) dass einzelne Trümmer von 
Gránit in dér Ricktung Std. 0 gégén die obgenannte Kuluia eiuspriugen, 
und bis auf die Hiilfte ihrer Querrüekeu ansteigen, so dass es ziemlicb 
sicher ist, dass dér Gránit diese Hűeken aufdrangte, die dórt eiuliegen-

7*
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den Schwcfelkiesc in die entstandenen Paralellklüfte trieb, wo sic dalin 
dnrch Einwirkung dér W asser in Braunerze umwandelt wurden. Da- 
dnrch erklart sich aucfi, dass die Gangé nieht tibcr den Hűeken dér 
Kulnia östlicfi setzen, sonderu kamu dieselbe erreicfien, und ,je naber 
sie derselben Stefin, desto anuer au Erzfübrung werdeu.

Gedacfite Kulma ist zwar 1 ’/2 Meilen láng, die Gangé werdeit 
aber mir so weithin ggfunden, als das Gebiige vöm Gránit begleitet 
vvird, somit liisst sicli aueli aus dicsér Eigenthümlicbkeit auf die Wir- 
kung desselbeu schliessen, die er bei Bildung diesel- Erzganga űbte. 
Gránát fiúdét sicb in diesem Gebirrge nicbt, desto liaufiger aber Quarz- 
lager, vorzüglicb nabe den Gránitén Ilire Verwendung erstreckt sich 
vor dér Hand bloss zűr Fabrikation feuerfester Ziegel. Krystallisirter 
Kaik lindet sicli in dér Grauwacke und ihrem Metainorpbosen nirgends, 
ebeu so wenig Petrefakte.

G. K o h l é  n f  o r  vi a t i o n.

üieses Scbichtensystein ist das altcste Gebilde, welclies den gros- 
sen Umwandlu igen entgieng. Es ist jedenfalls eine méditerane Abla- 
gerung, wovon uns ifire Ausdehming, so wié ifire Zűsanunensetzung 
überzeugt. Kritérium dafiir ist dér Mangel alles Kolilenkalkes, dér 
Mangel aller Ueberreste von Meerestfiieren. Audi unterscfieidet sie sicli 
von inarinen Bildungen dadurch, dass sie sogleiefi mit dem Bcjnasen- 
tanten des flötzleren Sandsteines beginnt, den Conglameraten.
Wie sefion in dér allgemeinen Uibersicfit orwafint, fiatte dér Beckenbo 
den zűr Scfiwarzkofilenzeit bereits versccfiiedene Faltungen, so dass die 
Ablagerung im Banate nieht völlig gleichförmig siefi specifizirt, und fia
ben die Conglomerate den Nordwcsttfieil vorzugsweise erfüllt, wafirend 
dér Nordosttli ?il mit Kofilenfüfirung auftritt.

Die C o n g l o m e r a t e  schliessen sich sehr enge an die vorange- 
gangene Gesteinsgruppe an, und bestében aus Gescfiieben, ja  selbst 
eekigeu Bruclistücken krystalliuiscfier Gebirgsarten, welcfie in Bezug auf 
Grösse von ‘/2 Cttbic-Zoll bis zu 2 Cubis-Fuss wechseln, gebundeu durch eiu 
kieseliges, glimmerreiclies Bindeinittel, welches selbst die einzelnen Sprün- 
ge dér Bruehstücke erfüllt, und dem Gestein, \vo die Elemente niefit zu 
gross sind, cin volles Ausscfien eincs Cfiloritscfiiefers gewafirt, da sein 
Glimmer sowofil, wie dér einzelnen Rollstiicke selbst durcfiaus grüiie 
Farbuug zeigt.

Die grübsteu .Rollstiicke sind in den liegendsteu Parthien bei Mo- 
nio zu fiúdén; je weiter ins Hangende, desto mefir gleichíormig und
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kleiner sind die Stilckc; desto weniger grün ist auch das Gestcin, cs 
spielt mehr ins Graue, bei Kölnik zeigt es bcrcits deutlichc Sehichtung, 
fiilirt selbst in ciuzeln n, wcnige Zolin bctragendeii Schichten-Thonschie- 
ínr mit Pflanzeii-Abdriicken dér Kohlcuzeit, und liierin wieder ciné mit 
Koblnnschniirehen durchzogenc Lettenmasse von ebenfalls vvenigen Zolién, 
welche sehon zu Sehmfungon Gelegenheit bot.

Dureli dicse Congloincrate begriinzt sich im Norden und Osten eiu 
grosso* Bassin, wolclies von Lupák Ins Majdan gereicht hat, und durch 
ni no spiitere Faltung gegenwiirtig in 2 .Műiden zerfállt, die kleinere bei 
Lupák und die grössere von Klokodic bis Majdan, beidé zeigen durch 
die ídentitiit uer Sehiehtung vollends, dass die trennende Faltung erst 
nacn ihrer vollendeten Ablagerung entstandcu sei. Sic fiiliren im Lie' 
genden graue, grobkörnige Sandsteinc, gesehichtet in 1 — öfussigen Ban
kén, fest, glimnierann, mit Kohlenpunkten; weiter ins Ilangende fein- 
kibnige Sandstcine mit viidcn weisseu Glimmerscbnppen und thonigen 
Bindcmittel in Schiehten von 1" bis 3‘.

In diesen fiúdén sieli dunkeharbige Thonschiefer mit weissen feinen 
Glimmersehupiicn, und zahlreichen Blattabdriicken, welche die Kolilen- 
flötze begleiten.

Dicse licfern cin sehr stark backendes Feuernngsmateriale. welches 
sieli jedoch uur bei Klokodic und Lupák in halbwcgs bauwürdigen Flö- 
tzen bis zu 3(1" Machtigkeit vorfindet. Maii kenut dórt nur 2 solche 
Flötzc, wie wolil nocli mehrere klcine vorhanden sind, welche 
gar keinc Aufmerksainkcit, verdienen. Allé diese Flötze sind jedoch 
manigfacli gewundcn, venvorfen und verdrückt, dass sie ein kiirglichcs 
Mittelding zwischeu einer Nesterreihe und cincin Flötz bilden. Die 
viclfachen Wellen lásson z. B. das Kremericer Flötz sowohl in Serpu- 
lak-Gruben als dér Bersavicza wieder erkenneu, aber nirgends zeigen 
sic cinen gut bauwürdigen Zustand.

Je weiter gégén Síiden, desto mehr nimnit dic Kohlenrúhrung ab, 
und sehon bei Gerlistje und Goruja tritt kein Flötz mehr iiber 8 " Mach- 
tigkeit auf. In den Schichtenköpfen bei Illadia und Moldovva erscheinen 
noch 2 Flötze, aber nur als schwarze Lettenspur.

Die beste Machtigkeit hiitten diese Flötzehcn noch im Lupakor 
Theilc, alléin die Krafte, welche die Grauwackenglicder metamorpbosir- 
teu, scheinen auch weiter bis an die Kohlé gcwirkt zu habén, und sind 
die vorfindigen Flötze dem reinen Kohlenstoff naher gernekt — sie sind 
unbrennbar.

Dicse Wirkung dór eruptiven Gcbirgskette von Dognacska auf die
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Kohlé hat sioh bis anf 1S0Q° horizontaler Distanz erstreckt, aber au 
die Sandsteine und jSchieterthone keinen hemerkbaren Einfluss geiibt.

Vorn Imngendst n Flötz aufwiirts farul cin schnelles Wechsellagern 
zwischon Sandstein und Sehicferthon statt, und nach ctwa 20° Máchtig- 
keit dieser Schiehten treten die reinen Schieferthone auf. Nördljch 
von Lupák heginnond zielien sich dieselben durch den Őrt Lupák, sind 
dórt auf kurze Distanz unterbrochen, am Sattel zwischen hier und 
Klokodic, setzen aber alábald wieder an, werden südlich davon von Ter- 
tíarland bedeckt treten an dér Karras wieder heraus, ununtcrbrochcn 
bis an die Schittin ziehend. Sic zcrfallen in 2 Etagen. Die untere ist 
fest, alatt geschiefert, mit spiegelnden Flachen einer 1—4' starken 
Schichtnng, diagonal anf die Schieferung, nach' 2 Kreutzsystemen 
zcrklüftet. kiesig, kaikig, bituminös, fest nmschlich anbreehend.

Die óboré ist fein, aber unregelmassig geschiefert, bituminös, rc- 
gellos zerklüftet, reiner Thonschiefer, schreíht gut, ist etwas glimmerig, 
splittrig anbreehend, ölnie, Kies.

Beide Etagen fiihren zahlreiche Abdriicke von 
Alethopteris nervosa (Brong.)
Cyateites déntatus 
Odontopteris Brardii 
Ogatheidcs arborescens 
Anularia longifolia und Fertilis
Pneucopteris gigantea dann einige Species von Calamites, Equisetum 

Asterophvllen, Pécopteriden, welche letztere besonders gut erhaltén 
sind, und zwar nicht in einem flachen Abdruck, sondern es tritt die kör- 
perliche Masse mit ihrer ganzen Nervatur deutlieh und entschicdcn 
heraus.

Interessant ist die Erscheinung an den Farrenkrautern bei Gesteins- 
Ablösungen. Dicse Ablösnngsflachen sitid Bewcgungs- oder Scliwin- 
dungs-Flachen geringsten Grades, denen manche Farren mit einem 
grossen Theile ihrer Wedel nachfolgen, aber nur durch reine Bi'egung 
ohne Zerreissung dér Pflanze selbst. Die oberen Sehiefer-Etagen wech- 
sellagern mit feingeschichteten, quarzreiclien Sandsteinen, welche sehrviel 
Glimmer und Kohlenschniire habén, auch zwischen ihren Schiehten 
viele kleine Kohlcnflötzchen fiihren, aber nirgends zűr Bedcutung ge- 
langen. /

Weiter im Ilangcndeu tinden sich Sandsteine mit wenig Glimmer, 
sehr verseliiedenem Kom, kalkigen Bindemittel.

Das andere Bassin, dér durch einc Falté grösstentheils abgeschlos- 
sene Osttheil des Beckens, belierbergt die einzige bcmerk.enswertherc
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1. Flötz

Kohlenflihnmg in dér Szecul bei Knptore. Daselbst zeigt die Kohlen- 
Ablagerung nacbstehende Gliederung von Glimmersehiefer, auf welehen 
Rie direkt aufiulit, aufwárts:

9" S a n d s t e i n ,  grobkörnig reich an Glimmer, in Folge dessen 
schr schiefrig.

1 0 Kohlenscbiefer (kohliger Scbieferthon.)
0 0— 7‘ Köble, 8ehr starken und audanernden Verdriickungen 

ausgesetzt.
1° Kohleitsehiefer.

5° S a n d s t e i n ,  feinkörnig, mit einzelnen weissen Glintmerschup- 
pen und vorberrschenden griinlichen und braunliehen Quarzkörnern mit 
wenigen thonigen Bindemittel, bellgrau Ü° 5 Kolilenschicfer, dunkelgrau, 
grobscbiefrig etwas sandig, mit weissen Glimmerscbuppen, einzelne 
Kiesknolle.t, und zablrcichen Ablüsungs- und Sehieferflachen, welche mit 
Kalkspatbadern belegt sitid, mit Cahuniten liquisiten, Anulaiien, Aste- 
vopbiliten, Pocopteris, O luntopteris, Cyateiten.

0°, 15 Kohlé
0°, 03 Grober Kobleuschiefer mit Sphárosideriten.
0°, 10 Köble
0°, 06 Grober Kohleuschiefer mit Sphárosideriten.
0°, 15 Köble.
0°, 01 Grober Koblenscbiefer mit Spharosiderit.
0°, 20 Köble.
0°, 04 Grober Kohleuschiefer, Brand und Sparosiderit.
0°, 20 Köble 

1 °, 5 K o b l e n s c l t i e f e r .
0°, 2 S a n d s t e i n ,  gvau, feinkörnig, ’;2 und 1 'j2“ starken Scbiefern 

abgetbeilt; die Scbieferungsílacben mit grosslamelligen Glimmer belegt, mit 
thonigen Bindemittel uud vielen Kohlenspuren.

0 U, 4 Grober K o h l o n  s c h i e f e r  mit Spharosiderit.
0°, 3 S a n d s t e i n ,  feinkörnig mit zerstreuten weissen Glintmerla- 

mellcn einzelnen schwarzen Quarzkörnern ans Kohlenpunkten mit tlioni- 
gon Bindemittel.

1 °, 6  Grober Kohlenscbiefer.
2°, 2 Kohlé.
0°, 04 Spharosiderit int Lagerfurm 
0°, 96 Grober Kohleuschiefer 
0°, 3 Kohlé 

4° F e s t e r  S a n d s t e i n ,
7 0 Milder K o h l e n s c b i e f e r .

2. Flötz

3. Flötz

■*
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7őft S a n d s t c i n ,  wei*s, mit kalkigen Bindeniittel, und einigen 
1 “ starken Kbblcnflötzchen.

0°. í> K o h l e n s c h i c f e  r.
0 °. 1 K o k  le.
1° K o h l e n s c h i c f e r ,  worauf das Permiseké System folgt.
Dicse Machtigkeiten sind im Dcrczeny-Stollen in Szókul aufgc- 

schlossen, und kőimen filr ciné strcichende Lángé von 1000° gleieh an- 
genommen werden. Nördl. von Székül iiber die Rco alb streichend, setzt 
die Ablagorung bis nach Tyrnova, w« aber die eingeleiteten Seliürfungen 
darthaten, dass die Sandstcinc dér Székül fást. durebaus durch Conglo- 
merate vertreten sind, und die Koblenflötzc kaum 6 " Machtigkeit cr- 
reicben.

Weiter gégén Síiden kin tritt gégén die Quelle dér Reo alb das Vor- 
kommen mitsekr beschrankter Koblenführung auf, und verschwindet von 
dér Oberfliiche bis an die Kumarnik, vvo sicli noeli zwei Kohlenflötzchen 
mit 2—8 " variirender Machtigkeit, an den besckürfteu Ausbissriindern 
vorfinden.

Da die Schwarzkohlenformation von dér Kumarnik an, weiter süd- 
licli nirgends mebr den Tag crreicht, aucb die stiirksten Faltén in Mitte 
des Beckens dicseibe nirgends aufgetrieben babén, so ist es vorliiuíig nicht 
bestinnubar, wo síeli dér Beckentheil dér Székül mit dem westlicbeu von 
Ivlokodia sebeidet (wahrsebeiulich in dér Gegend von Steierdorf), um 
weiters iiber die Mögliehkeit urtheilen zu können, ob mán kiér nacli 
Durehbokrung dér liegendsten Bnntsandschicliten jenen Tkeil derSchwarz- 
koklenbildung erreichen könnte, dessen Koblenführung dock an cinem 
Punkte als bauwürdig bekannt ist (namliek das Szekuler Bassin), wie 
wohl eben bei Steierdorf die Wakrscbeinlihkeit liiefür sekr gross ware, 
da die Ostgriinze-Konglomerate des Westbassins von Krassova direkt 
nach Oraviza streichen mithin Alles von dicsem östlicli liegenden Gebietk 
dem Szekuler-Bassin angehört. Bei Illadia kommon, (wie wohl selirun- 
reine) Flötzausbisse vor, trotzdem die ganze Formádon daselbst kaum 
10® Machtigkeit hat. Zudem liegt Steierdorf genau mitten in dér Spann- 
weite dieses Bassins, und miisste von kiér aus dér köelistc Reichtlmm 
erbohrbar sein, wenn nicht iiberbaupt die Kordostseite des Becken s al
léin zűr Kohlenbildung gceignct ware, dem eben die Illadier — Ausbissc 
wieder1 prockeu. Hier komrnen noch 2 Inseln dér Sckwarzkokleufonua- 
tion zu crwiiknen, isolirte klcinc Vorkommcu, dérén Góbiidé jedocb da- 
hin deuten, dass sic wohl einst in Verbindung mit dér grossen Bassins- 
ablagernng abgesetzt, jedocb spáter isolirt wordensind: und liegt die Eine 
bei Vodnik, die andere südőstlich von Tyrnova atn rcehteu Bérsava
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Ufer. Die von Vodnik ist circa 1000° láng und 300° breit, birgt Sand- 
steine, dic einzelne Schiefertlionlager fiihren, und selbst. 2  Kohlé,nflötz- 
chen von 8 " Machtigkeit bergen. Stellung, Blattabdriicke und Gesteins- 
charakter sind ganz identisch mit den erschlossenen Schichtcn am Kre- 
mcric bei Klokodic. Die Entfemung dieses Vorkoinniens von den erup- 
tiven Gránitén ist 1500° horizontul, die Kohlé jcdoch zeigt nicht jene 
Entgasung dérén wir bei den Lupaker Elötzen gedacht habén.

l)as isolirte Vorkommen bei Tvrnova auf Kracu Pctrosu ist an 
1600 Quadr. Klft. gross, fiihrt bloss Sandsteinschiefer mit Kohleuspuren, 
welchc an iliren Schieferflachcn hie und da Pecopteridcn fiihren. 
Von dér Führung eines Kohlenflützes, oder von Schieferthonen ist bis- 
her nichts bekannt. Wiewohl dieser Charakter wedcr zn dér Portáét 
zung des Szekuler Vorkonnnens bei Tyrnova noch zu dein Szekuler 
Nonnalvorkommen passt, so ist doch dér geringe Flíichcninhalt., dicNahe 
dér Eage am Hauptbassin und die hicsige Tonlage, wclehe gégén Szé
kül hingerichtet ist, Grund genng den vormaligen Zusainmenhang an- 
zunehmen.

Bemerkenswerth ist es, dass die Kohlé dieser Formation ausge 
zeicbnet coakst und auf den betreffendcn Bánén schlagende Wetter exha- 
lirt, sowie dass sic nicht in Flötzform sondern mehr in einer Reihe von 
Niercn auftritt, welehe sich bis auf 2° Machtigkeit ausbauebcn, aber 
nach kurzen Anhalten sicli liingcre Z<‘it ganz verdriickcn, mithin den Bergbau 
durch beidc Eigenschaften sehr erschweren.

Das Permanistische System.

Dieses tritt besonders ausgezeichnet in Román lleschitza in Nacli- 
barschaft mit eruptiven Dioritschiefer auf, und besteht daselbst au s :

10° Fcinkürnigen erwas kaolinhaltigcn Sandstein,
7° Kaik, didit, grau lagerartig ausgedehnte Niercn bildend.

In Székül tritt cin Sandstein iiber dér Kohlenformation auf, dessen 
thoniges Bindemittel zicmlich reicb an Eisenoxid ist.. Er entwickelt ein 
ausseres Ansehen, welches wenig von Buntsand sich unterscheidet, und 
20° Machtigkeit entwickelt, darauf ruht Kaik 6 " 4, machtig doppelfiir- 
big namlich dúnkelbraun und lichtgrau gefleekt, und mit zahllosen Kalk- 
spathadern durcl.zogen, stark bituminös, so dass an einzolnen Klüftchen 
sogar Bitumen ausgeschwitzt wird, darauf ruht dér Buntsand.

lm Dobrca Thal, nahe dórt, wo es sich an seinem nördlichcn Ende 
in 2 Arme spaltct, verschwindet dic Kohlenformation in die Teufe, und 
Hegen iiber ihr feste quarzreiche Sandsteine, etwa 6 ° machtig und auf
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dicsen 4' eines festen grobschiefrig&n schwarzen Kalkmergels, dér dem 
Hangendcn zu, irnnier kompaktéi' wird. Diesem folgt 3' Kaik, dicht, 
schwarz, mit zártén weissen Kalkspalh-Adern dnrchzogeii und hie und 
da in seiner Massc schwarze, glanzende, zu seiner Schiclitnivg diagonale 
Absoiidcruugsflachen zeigend. Auf diesen üegt 5' Mcrgei vorbesehriebe- 
ner Art, dér gégén sein Hangéiul liin wieder dünnschiefriger wird. Kaik 
sowohl als Mérgei verrathen beim Zerschlagen sogleieh das Bitumen 
als ihr l'iivbungsmateiriale.

Es ist aufiallcnd, dass dicsér Kaik sanunt seinen Begleiter dóm Her
gel, bloss auf ciné Strecke von circa 60° im Streichen sicli zeigt.

So babén aueh die Kaiké dér Szókul nnr ciné streiehende Ausdeh- 
nung von circa 300°, dic von Roman-Reschitza treten in 2 abgesetzten 
Partidén auf;  jene arn rechten Bersava-Ufer zeigt circa 50° und die 
am linken etwa 80" streiehende Erstreckung.

A in stiirksten entwickelt ist das Permiseim System am Ostrande 
dcs Bcckens von Pojana Cropi bis an die Topliza. Ihrc liegendsten 
Glieder bestehon aus grobkörnigen festen Sandsteinen, Kongleinératen 
nachstehend, welclie von grauer Farbe sind, aber den Permischen Cha- 
rakter darin nicht verlcugnen, nachdem sie ihr eisanschüssiges Binde- 
mittel concentrirt aufweisen. Es treten naralich stellenweise Sandsteine 
auf, déren Bindemittel Brauneisenstein ist, und welcbe bis zu 35°/0 Ei- 
sengehglt nachweisen, und erfiillen dérén Eisenerzfiudlinge das Tagter- 
rain. So in Pojana Cropi, so in Kapuklanz. Weiter südlich in Kumar- 
í ik, wo die Schwarzkohle selbst eine kurze Strccke weit mit ihren 
hangénsten Gliedern zum Yorschcin konimt, tritt iiber derselben dér 
grobköruige Sandsti in mit cinem Bindemittel von eisenoxidreiclien Tlion 
auf, wird gégén sein Hangénd feíner und glímmeiig. Darauf folgt aber 
dér Kaik, genau gleicli dem bei dér Székül beschriebenen, dér weiter- 
bin gleicbfalls wie in Székül von Bunlsand überlagort wird. Die Miich- 
tigkeit des Kothliegenden kann hier wieder mit 20°, die des Kalkes 
selbst auf 30° angeuommen werden, und betragt die streiehende LUnge 
des ersteren 3000°, des Zeclisteines aber 2000°, in welcher Lángé er 
zweimal unterbrochen ist.

Nacli dem Gesagteu könnte maii mit zicmliclier Sicherheit die Glie- 
derung aufstellen, dass das Permisébe System hier aus 
10—20° R o t h l i e g e n d e  n und zwar 10° grobkörnigen graucn, 10° fei- 

nen glimmerij. m  rothgefarbten Sandsteinen und 
3-—30° Z e c h s t e i  n k a i k é n  bestéken, welche letzten aber nicht in re- 

gelmiissigen Parthien abgesotzt sind, und durehwegs eiuen bedentenden 
Bitumengebalt habén.
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Mán sielit abcr dieses System nur dórt abgelagert, wo Eruptionen 
aus jener Zeit nacbweisbar sind. Das Reschitzaer Vorkommen lúgt  pa- 
ralell dem doifigen Dioritscbiefer; dér Zug von dér Toplitza bis Szé
kül beginnt an den Anamesiten dér Boniqua. Für das Vorkommen des 
Dobrea Tbales ist wahrscheinlich das Ernptionsgestein jenes Alters über- 
deckt, aber die Nahe dér Syenitporpbyre des Bollomb, und dér Diorite 
dér Natra ausspateren Zeit lásson an den Vorhandensein von rinem sol- 
ehen Empordringling mit Scbluss dér Steinkoblenzeit nicht im geiingsten 
zweifeln, und somit erscheint im Banate festgcstcllt, dass aucb hier das 
Pei misebe System in verwandtcr Gliederung mit Deutscbland u .d Russ- 
land entwickelt sci.

Dieses Erkcnnen ist erst in dér Jüngstzeit durch den Verfasser 
dieses erfolgt, und hat den Mán gél an Petrefeeten, so wic dieBewach- 
sung eiues grossen Tbeiles dieses Terrains dureb Urwalder die tie- 
fer cingehenden Studicn aucb jctzt noch hintangehalten, vielleicht

, würden die Hergel und Kaiké dér Dobrea bei ciniger Abráumung
Stoff zu palaontologiscber Bestattigung dieser Formationsbestimmung 
gébén.

So vicl steht fest, dass weder Kupferscbiefer, Gypsstöcke, noch Quel
lén, welche irgend einen Salzgehalt verrathen, in diesem Landstricbe
sich vorfinden, und dicse Armuth die. biesigen Permisehcn Glieder von
andern Localitaten wescntJich nntersebeidet, wobei jedocb wohl die Bc- 
schranktheit uuseres Ablagerungs-Bassins nicht ausser Acht gelassen 
werden darf, und zu dem kennt mán nur die Ausbissrander dieser 
Formation, und dicse nocb zu kurze Zeit, als dass mait cindringliche 
Untersucbungen batte durehíiibren können.

J. Trias.

Dicse Formation ist hier durch
a. B n n t s a n d s t e i n ,
b. Mu se be l k a i k

repi ásentirt, und hat mit diesen beiden Gliedcrn das Bassin von Kup- 
tore bis nach Moldova, sowie aucb die ganze Breite des Sedimenten- 
bezirkes erfüllt.

Aucb in dieser Gruppé muss die. Armuth unserer Ablagerungcn an 
Petrefacten bedauert werden, und ernbrigt uns nicbts, als durch De- 
tail-Beschreibung die Formation zu charakterisiren,
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Huntsandstein.

Kulit, in Nordwest auf (len Góbiidén dér Kohlengruppe, im Nord- 
ost.e*1 am Zechstcin, im siidlichen Bassintbeile thcils auf Kohlensand- 
stciue, thcils selbst auf Gneuss.

Im Allgcmeinen zeichnet sicli dér Buntsand (lnrcb sein. feines 
gleiebfömiiges Kom, grosscn Glimmergehalt und die bobé Oxidation 
seines eisenscbüssigen tbonigen Bindeinittels aus, welcbes aucb in 
selbstiindige Masson in gümmcrreichen Thonscliiohten sicli geltend 
maciit. In dicsem Falle sind die Saiidsteine arkosartig, gelblich weiss, 
die Quarzkörner sind glanzend, die Glinimerschuppcn weiss, dafiir zeigt 
sicli ein rothbrauncs fettglanzendes, bisber nicbt bestimmtes Mineral zabl- 
rcicb eingesprengt.

Wo die Au sscbeidung dós Bindemittels nicbt statt hat, sind die 
Saiidsteine in Folge (les hohen Glimmergebaltes scbicfrig, dicse Varie- 
taton verwittern ungemein loicht, und zerfallen zn rőtben glimnicrreichcn 
Schlichcn, wahrcnd die arkosartigen dór Zcrsetzung wiederstohn, und 
mithin Kamme bilden.

Dér Hauptton dér Farbe ist dunkelziegelroth, es kommon aber 
an den Liegondschichten aucb griino Farhon, an dón aiísgoscbiódonen 
cliloritglimmeiroichen Thonen, und in den höheren Etagen ein Weobseln 
von Rotb, Griin, Violett, Weiss und Golb vor, und zwar sind die einzcl- 
non Schiefemngen versebieden geíarbt, odor es erschointein und dieselbe 
Sohioht in diesen Farben gebandort oder geíleckt., die hangendsten Glie- 
der sind durchwegs arkosonartig, sind gelb odor gelbbraun von Farbe.

Die wcissen Varietaten von Stoierdorf zeiebtion sicli in frischcm 
Qnerbruche durcli cin lebhaftes Fűnkéin ihrer Quarze an dér Sonne 
aus.

Im Bidograben bei Stoierdorf, sowie in Natrathale bei Majd in fia
dét sich eine Schicht dicsér Saiidsteine vor, welcbe linsenfónnige Kör- 
perchen an ihren Schioferungsflachen íubrt. Trcnnt mán die Schicfer- 
blatter, was in Folge des starkon Glimmergehaltes leiebt ist, so erbalt 
mán auf den Hangeudblatt die Thongalle, am Eiegendblatt den Abdruck 
davon, dicse Gallon seben Steinkömen von Zweischalern nicht unahnlich, 
habon aber oft derartige Figuien, welche keinem Thierreste gleicben, 
und schoinen mithin nur platt gedriiekte Thonknöllchen zu sein.

Die Schichtung dér Buntsandsteine ist ausgezeichnct deutlicli und 
können die Sdhichtenstarken dér arkosenartigen mit 1—3‘, die dér vor- 
herrsebend sandigen mit 1 — 1 1/2‘, die der vorherrschend tbonigen mit
2—6 " angenommen worden, und ist die Miiehtigkeit des ausgesebiede-
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nen Bindeinittels zwischeo dem arkosenartigen Sandsteine ’̂ derselben, 
bei dem gewöhnlich thonreichen etwa ’/« Masse.

KHiftungen sind zahlreich, uud síében die Flacben ziemlieh senk- 
reclit auf den Schiehtungen. Welleufurchen sind an den Buntsandsti inén 
des Dobreathales vieliach zu seben, die dér Rescbitzaer Umgebung zeigeu 
dafiir sehr haufig Leistennetzc, dérén Liuien diagonal zűr Kliiftung 
laufen.

Die iMachtigkeit dieser Sehichten istin Dobreathal 500', in Gerlistjc 
au 300', in Kuptore circa 500', in Steierdorf (soviel tlavou messbar) 
1000', bei Reschitza 1500'.

Sie beginnen in letzterem Locale mit:
15ü grauer glimmerarmcn Árkosé. Kaolinartigen Bindemittel,
25° Konglomerat aus Stiicken von Gneuss, Glimmersebiefer, Quarz, ge- 
buuden durcli rötblicbgrauen, glimmerreicben Tbon. Je weiter aufSvarts, 
desto weuiger fest ist dér Zusammenbang dér Elemente, so dass zu- 
letzt die Bruclistiicke lose aufeiuamler zu liegeu scheinen. Diese Ge- 
bilde sind bloss in lieschitza vertreten, und folgt in den andern Lo- 
calitaten gewöbnlicb am Zechsteine cin 40" starkes System arkosenahn- 
licher Sandsteine, welebe ibr Bindemittel, rőtben glimmerreicben Tbon, 
zwischen íbreu Scbicbten ausgescbieden fiibreu. Darauf lagern :
12° Saudsteinscbicfer und Scliiefertbone, von rotlier, grüner und violet- 
ter Farbe, fást ganz aus Glimmerschuppeu bestebend, bierauf 
r u b t d i e  in  S t e i e r d o r f  g e ö f f n e t e S c b i c h t u u g :

110 3' vorhorrscbeud rotkt Sandsteine mit seltenen Bindemittel-
Áusscheiduugen,

— 3' grüne Sandsteine,
2 ° 2 ' rőtbe
2° 5' gelb, violett und rőtbe Sandsteine,
10° 3' rothe
10" 2' rothe, violette und glimmerreiehe Sandsteine.
4U 2' rőtbe Sandsteine, „
8 " — violette, gelbe und rőtbe Sandsteine sowokl in Streicbeu,

als in den Sehieíerlageu wecbselnd,
— 2' gelbe Sandsteine,
0 ° — rőtbe „
5 U — rőtbe und gelbe Sandsteine in Scbicbten wecbselnd,
8 U 5' rothe Sandsteine,
1 ° 2 ' rőtbe und graue Sandsteine,
8 “ 1' Saudstein, rotb,
— 2 ' „ grau, glimmerreich.
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3° 2 ' Sandstein, roth,
— 4' // blaulichgrün, glimnierreicb,
2 1 u — H rotli mit einzelnen blaulieh griinen Fleckeu,
— 5' II rotli, grobkörnig, fest,
1 2 ° 3' „ rotli, mild,
1 ° 2‘ u grau, grobkörnig,
7° — n rotli mit einzelnen weissen Fleckeu,
—i1 1 ' n hellgrau mit dunkelgrau gestreift,
-r->( 5' n rotli und weiss gestreift,
— 3' ti grau, oline Bindemittel,
1° 3' tt rotli,
— 3' ti grau, test oliue Bindemittel,
8 ° 2 ' i i rotli mit weissen Flecken,
l u -T- ii rotli,
3° 2 '

i i grau und roth gestreift,
15° — a feinkürnig rotli glimmerreieh,
4 U 3' i i grau, gelb, violett und roth, gleiehkömig, der

mit unzahligen Kiliften dnrchsetzt ist, welclie allé möglichen Riclitungen 
annehmen und mit gélben Letten ausgefüllt sind. In diesen Sandstein- 
strecken viele Gescliiebe von Quarz und seltenen Gneuss oder Feld- 
spatli, welclie allé wohl gerundet, aber schleclit abgeselilossen sind, und 
eine stark hervortreteude Langenachse zeigen, welclie nieist scnkíecbt 
auf die Scliielitung des Buntsandes gestcllt ist.

Diesc Gescliiebe sind lagenweise in die fcinkömige Sandstein- 
ínasse eingeordnet, und werden von den vorerwáhnten Klüften abge- 
sclmitten.

2 ° — Sandstein gelb und rotk abwechselnd,
1° 5' „ „ „ „ gebandert.
Auf dicsen Sandsteinen rulit wiewolil nicht ini ganzen Bassin 

gleicli macidig ausgebildet, sondern an inanclten Bezirk selír inacktig, ani 
andern gar nicht vorhanden:

Der Musckelkdlk.

Dicse Kalkablagerung findet siclihier unter sehr verwandten Moda- 
litiiten mit dem alpiuischen Trias. Die Gliederung desselben liisst síeli 
am besten bei dér Koroniniquclle in der k. k. Militargranze studircn, 
wo die liegendsten Scliicliten dieser Kaiké auf dem Buutsandstein des 
Minisclitliales rulien.

Wenn mán auf der Strasse, welclie von Bosovics nacli Steierdorf
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fiihrt, die Serpentine im Liogenden lassend, die Steinkohlenformation aus 
den auflagerndenKonglomeraten mitSandsteinen desRotlilíegenden übersehiit
ten hat, zeigen síeli die Schiehten des Buntsandes, roth und violett, end- 
lieb blaulieli.schwarz, darauf folgen dümisehiclitige Kaiké, bárt, mit theilweise 
wulstigen Scbicbtflachen. Zwischen dcn einzelnen Kalksebiebten, welche 
mit IIonisteinseliicMen von 2 —4“ fönnlieh wecb’sellagern, findet sieti 
ein griinlieli grauer Tlion, dér tlieilweise in feiner Sebiebtnng durcb 
Hergel in Kaik übergcht. Diesel- Ubbergang erfolgt selír raseb in Kaik 
und umgekehrt aus dér Kalklinse in Thonuiassen. Die Farbe dicsér 
Kaiké ist cicist rosenroth und gningestreift, odor geíieekt. Sic sind diebt 
bis kömig, krystalliniscb, ungemein zerkliiftet, etwas sandig, dér Bruch 
unreiii, ínuscblich. Dicse Kaiké babén eine Maebtigkeit von circa GO Fuss und 
sind versteiaerungsleer. Sie enfsprechen vollkonunen dem Virgloria-Kalk dér 
Alpen. Darauf folgt ein System von grauen Kaikén, diinnscbiebtig, mit 
wenigen Feuersteinknolleu muselilicben Brueb. Die steilen Wándo der- 
selben zeigen pracbtvoll die gewundenen unziibligen Scbicliten diesesan 
300' macbtigen Kalknicderscblages, und sind mit den aus den Alpen so 
sebr bekannten rostbrauncn und graublauen Verwittenmgsfarben belegt. 
Darauf lagern diclite, stellenweise krystallinlsebe, etwas bituminöse, ca- 
vernöse Kaiké, rosenroth bis gelb, die zabllosen Klfifte mit Kalkspatb- 
krystallen von seltener Grösse bedeckt. In allén Klüften, sowiein schma- 
len Lagern ftiliren dicse Kaiké cinen durcli Eiscnoxid tiefroth gefiirbten 
Tlion, 2' macbtig. Stellenweise zeigen sic síeli voll vTon Korallen und 
entspreeben diese Etagen den alpiniseben Etagen des Buchenstciuen- 
Kalkes und des dér Seiser Alpe ziemlicb genau.

Darauf folgt ein Kaik gclblichbraun, diebt, fest, muselilicben Brueb, 
von feinen Kalkspathscbniirchen dunklerer Faibe, sowie von eben solcben 
Sclinüreben eines bitunireicbcn scbwarzen Tliones durehzogen, wodurch 
das Gestein scbwarzlieh gegittert ersebeint, die Schichtungsflaelven sind 
kamu eikennbar und untersebeidet sieli diese Kalkpartliic von allén an 
dem Banater Kaikén dureh die ungemein grossbankige Schichtung, die 
bis zu 2 0 ° Maebtigkeit ereiebt. Sie sind ebenfalls cavernös, doch in viel 
geringerem Maase als die Jurakalke. Einzelne Scbichten des obern Mach- 
tigkeitdrittels besteben aus rőtben und griinlieli gefleckten, kalkreicben 
Mérgein, die jedocli 4° Maebtigkeit nirgends übersebreiten. Eigentbiim- 
licli bei dicsen Kaikén ist ibre uneonstantc Maebtigkeit. Sie erreicben 
bis zu 2500" Stiirke, was aber nicht bindert, dass sie etwa 1000° im 
Streicben weiter kálim mehr zu treffen sind. Diese Kaiké repriisentiren 
im gesellscbaftlicben Bánáté den Muschelkalk, und bilden in dér Kuptori- 
na bei Resebitza in Uljanitza Prolas, bei Krassova, in den See zvviseben
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in Paiiina Maíye bis Moldova das Llegende dér festgestellten Liasgebil- 
de, und ist dieses Lagerungverbiiltniss in den benannten Localitiiten 
mit vielen Seburfbauteu auf Liaskoble nacligewiesen worden, wo die Li- 
assandsteine diesem Kaiké, oder dem spiiter abzubandelnden Zwiscben- 
gliede eoncordant aufgelagert erscheinen. Audi in dem westlichen, Mul- 
denausgebenden, bei Illadia und Moldova lassen síeli diese Kaiké, jedoeh 
nur mit 10 Macbtigkeit ani Buntsand und unterm Liassaudsteiu lagernd 
uaebweisen. Besonders evident tritt das Altér dieser Kaiké an dér 
Kraku Bunscha lieraus, wo von den gefalteteu, beiderseits desllöbenzuges 
abfallenden Muschelkalkcn die LiaSscbicbten an ihren beiden Seiten ont 
sprecheiid abfallend gefundeii werden. So gross die Erstreckung dieser 
Kaiké iui Bánáté aucli ist, so war es bislier nocli niclit möglieh, deutli- 
clie Versteinerungen darinnen zu finden und zu erseben, ob dieser Kaik, 
seiner Stellung nacli, den Hallstiidter Kaikén beizuzablen sei.

K e  u p e r .

Dér Keupcr ist vorláuíig nur iu Steierdori, besonders bei dér büh- 
misebeu Kolonie und in dér Natra, fortsetzend in die Dobre, bekannt. 
An lötzteren Localitiiten besteht er bloss aus cinem hellfarbigeu tes
ten Sandstein mit weuig tlionigen Bindemittel,' seltenen Glimmerblat- 
teru, uml ist in einer Macbtigkeit von 20' dem Buntsand aufgelagert.

In Steierdorf erreicbeu diese Sandsteiue eine Máchtigkeit von 
30—70‘, sitid grob- und scliarfkörnig, liellgrau (bis licbtgrau aui Tagé) 
babén ein grünlieb weisses, tlioniges Bindemittel iu den untern, cin 
mebr kieseliges in den obern Etagen, sind diek gesebiebtet, uudzeigen 
eine Neiguug zűr kuglicben Absonderung. Es bilden síeli um eineu 
Saudsteinkern koncentriscbe Scbalen, dereu TrdinuugsHacbe dureli 
Brauueisensteine dargestellt werden.

Hicrauf rubt Tlumauarz, fest, sebarfkantig im Bruelie spljtterig, 
tbeilweise muschlich, rotii gefarbt, und in inniger Begleitung eiues sebr 
sandreielien Brauneftensteines. Hierauf ruht ein feuerfester Tlion, wel- 
clier bei dér böbmiseben Kolonie sebr fest ist, sowie dadureli síeli aus- 
gezeicbnet, dass er zablreicbe Körner von Quarz enthált, welclie eckig 
sind. Diese stecken theils einzeln in dér Tbonmasse, theils sebeiden sie 
síeli in ganzen Nestern aus, und sind dann von weissen Gjliiuuierscbup- 
pen begleitet. Seine Farbe ist meist licbtgrau, er ist diclit und museb- 
lieb brecbend. Einzelue Partidén sind aber aucb vbdett oder rotb, we- 
nigev ikuarz:'cieli, und z igen ci.;c zűr Sebiebtuug etwas tranversale Ab-
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liisnng, dérén Flacheu hellgrau angelaufen sind, so dass das Gestein 
zahlreiche Flecken zeigt.

Darauf liegt eine 4' starke Sehicht eines Sandsteines, dér kiese- 
liges Bindemittel hat.

Darauf f(dgt feuerfestcr Tkon, dunkelgrau, reich, an Quarzsand 
nur etwas glimmerig, und schiefrig die Klüfte theilweise mit Eisenok- 
ker belegt.

Hierauf Sandstein, grauweiss, mit tbonigen Bindemittel in Schicli- 
ten von I—3' Starke, glimmerarm.

Meist tretcn aucb in Steierdorf nur die Sandsteine alléin aut, 
aber am Bergrücken dér böbmischen Kolonie erscbeinen allé beschriebe- 
ueu Glieder, und zwar in nachstehenden Jliielifigkeiten:

11° lichter gelblichgrauer Sandstein,
1° 3' zűr kuglicbeu Absonderung geneigter Sandstein, 

Tbonquarz.
feuerfester Tbon, fest,
Sandstein mit kieseligen Bindemittel, 
feuerfester Tbon, minder fest. 

weissgrauer Sandstein, wodurcb die Formation mit

untere

mittlere

obere f

4'
3'
4'
2'

2 '
E tagej jgo ^Qg p ugs Machtigkeit abgeschlossen ist.

Am sogenannten Wellerküpfel bei Steierdorf sind die feuerfesten 
Tbonscbicbten aufgelöst und wcrden behufs teebniselier Zwecke abge- 
baut. Sic fiihren dórt au ikren Liegend-Partbien vielfache zűr Unbe- 
stimmbarkeit zermalmte Pflanzenreste. Wo ibr Sandstein-Zwiscbenmittel 
sicb auskcilt, treten sic selbst kis zu 7' macbtig auf. — Ilire Wichtig- 
keit für die Hüttenwerke dér Uingebung wird ibr weiteres Stúdium in 
rascher Weise fürdern.

Die Beobachtung dieser Keuperglieder ist ebenfalls dnrcli dcnVer- 
fasser und crst in jüngster Zeit gemaclit worden, und müssen fortzu- 
setzende Studien erst naebweisen, ob diese Formation sicb nicbt nocb 
an audereu Punkten vorfindet. Viellcieht gebören bieber aucli die duii- 
kelgraueu Kalkmergel, welebe aus einer wolil gescbieferten Auordnung 
von Kaik und duuklem glauzcnden Scbiefertbon bestehen. Dér Kaik 
bat den gleicben petrografisehen Charakter mit dér böcbsten Muscbcl- 
kalk-Etage und findet síeli in dem Kalkmergel nocb in separirten Nes- 
terchcn ausgescbieden, alinlich den Feldspatben in den altén Protogy- 
uen. Diese Kalkmergel sind glimmerfrei, reich an Bitumen, lagern con- 
cordant auf dem Muschelkalk, und gében weiter gegeu das Ilangende 
in diclite, licbter gcfarbte Kalkmergel iiber, welebe zablreicbe Modiola 
minuta fiihren. — Dieses Vorkommen ist überall dem Muscbelkalke auf- 
gelagert, und liegt die Liasgruppe concordaiit darauf, ist aber nirgends

8
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zu finden wo dér bénaiiüté Kaik fehlt. Bergmannisch nachgewiesen ist 
es in Uljanicza und Prolas bei Krassova, in dér Bee und valja Scbosch 
bei Saska, danu in Padina Matliie bei Moldova.

Die Macbtigkeit dicsér Mergel betriigt 10—30 Wr. Fuss und ibre 
Scbiefcrfliiehen siud mit sehr feineni Kalkspatb und Talgscbwarten belegt, 
so dass sie sich fettig anfűhlen. Dicsér Charakter sebeidet diese von 
allén Mérgein dér spateren Periode ab.

K. L ia  s.
Wir kommen nun zu jenem geologischen Zcitabscbnitte, iu welcbem 

dér wicbtigste Mineral-lleiehtbum des staatsbabn - gesellscbaftlicben Ba- 
nates zűr Ablagerung gelangt sind.

Es bestebt die Liasformation dieses Erdtheiles aus Nachstébendem:
1. S a n d s t e i n e  und Konglomerate, bestehend aus Quarz, zabl- 

reicben Glimmérblattern und tbonigen Bindemittel, ausgezeichuet ge- 
scbiclitet, welcbe zwiseben ihren Scbichten Koblenflötze fűhreu.

2. S c h i e f e r t h o n c ,  braun bis scbwarz, bituminös, ausgezeiebnet 
gescbielert und geschichtet, mit Einlagerung von Lagern und Nierenvon 
Spbarosideriten und Tutteninergel.

3. N u cu  1 e e n s c b i e f e r, Mergelsehiefer, grau, bitum inös,'gut 
gesebiefert mit spbaroidischen und lentikularen Concretionen, die aber 
nie Septarine sind.

4. K a 1 k e, dunkelbraunlicbgrau, bituminös, mattmuscblicb breebcnd, 
dicht, deutlicb geschicbtet.

Dér Niederscblag dieses Alters war ein allgemeiuer und zeigen 
die Glieder dicsér Ablagerung uiebt so, wie die Triasgebilde ein Au- 
scbvvellen und seiinelles Auskeilen ilirer Massen, sondern sind selbeauf 
weite Strecken konstant abgelagert.

Sie sind in nachstohenden Localitaten in versebiedenen Ausbil- 
dungsstufen studirt; wir werden dieselben speciell beschreiben, und zum 
tícbluss die allgemeine Ucbersicht entwickeln. Diese Localitaten sind:

Steierdorf, Natra, Bee, Bochuy, P ro la j, Doman . Kunscba, Padi- 
ca, Mathve, Moldova, Cziklova und Illadia.

V
A. Steierdorf.

Diesei, fiir die Banater Bevölkerung so wicbtige Theil dér Lias- 
formation liegt von dem Moldovaer Lias-Beeken-Schlusse 20,000°, vöm 
Sescbitzaer 13,500°, vöm Bubujer Beckenrande 1250° und vöm Oraviczaer 
4000° eutfemt und ist durcb die Hauptlalte blossgelegt worden.

Durcb eiue vou Nord nacli Siid laufende Faltung, nahe aus dér 
Beckenmittc darauf gedriiekt, zugleicb im Mittel dér Faltnngskraft-
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Aeusserung, welche hicr ausser dér Schichtcnwindung zuglcich óin Auf- 
platzen dér Juradecke und cin Öfí'nen eines BruclieW bis in die i^rias- 
scliieliten bewirkte, konnte die Begriinzung dér ans dér jurassisbhen 
Hiille tretenden Gebirgsarten nur eine elyptische Form annelnncn, von 
déren Mitte weg allé Hangendschichten abfallen mússten, und da die 
Miichtigkeit dér Liasschichten nocli durch die unterlagernden Triasglie- 
der gesprengt wurde, so bilden gegenwűrtig dicse den Elypseu-Kern und 
jeuc cin Bánd, welclies mit vorherrsehenden östlich und westlichen Ab- 
falle au dér Begraiming derselben hiulauft, derén lángé Aehse liier 4600° 
von dér Tilfa Wásch zum Batíhe Amina misst; die kurze Aehse senk- 
reclit auf dér genaue halbirten Liingcn-Aehse von dér Gabelung dér ge- 
raden und ersten Koloiiie zum Baizschacht hat 980° Iáinge; vöm 
Krcuzpunkte beider Aelisen in jo 500° dér lángén Aehse, eine paralelle 
zűr kurzen gelegt., misst g é g é n  No r d e n :  die ersfc vöm Pulverthurm 
iiber den iStetan-Stollen ins Theresienthal 800°, dic zweite vöm Kiibek- 
schaeht auf Kolowratschacht 810°, die dritte vont Gabricle-Stollen zűr 
Gumpina 390", die viertó durcli den Boginn dér Anina Colonie 90°; 
g e g e n H ű d e n  : die erste von Uterischer Waldstollon zum Ilelena-Stol- 
len im Panorthal 870", die zweite Lidda-Stollcn auf Wilhelmine 700°, 
die dritte vöm Wesely Stollen bis ins Autón von Padua-Thal 850°, dic 
vierte von Zanony auf Dreifáltigkeit 300", wobei ansdrücklich bemerkt 
werden niuss, dass liier nur die den Bergmann bcschaftigeriden Liasglie- 
der, Sandstein und Schieferthon gemessen, Mérgei und Kcnkretioneiikal- 
ke aber aus dér Berechnung gelassen sind. Vöm grossen Einfluss war 
dic Elypsenbildung auf die Obeidaehen Form. Das Stcierdorfer ffaupt- 
tlial eutsprieht vollkommen dér kurzen Aehse und die südtich daron ent- 
spriiigeiiden Gewasser: Panor, Bidograben, Manograben bis Ploppa ha
bén eiuen vorherrschend südliehen Ablauf.

Das nördliche, dem Gébirgc síeli entwindende Theresienthal, Por- 
karthal, fliesset eidschicden ndrdlieh ab. Am Elypsebschlussc werden 
die Wiisser unterm lieeht-Winkel weiter abgeíührt, und fbesst am siid- 
liolien Sehlusse aber dér Gerliíje Bach westlich ab. Das dér kurzen Aehse 
entspreehende Steierdorfer Thal ist jedenfalls durch Klüítung dér am 
höchsten aus dér Juradecke getiíebene Lias und Triasgebilde eutstan- 
den, und ist dicse Kluft mit einer Sehubweite von oirca 80" sowohl öst- 
lich beim Wisner Htollen, sowie westlich beim Josef Anton Stollen vor- 
hancieu. Von,dér kurzen Aehse nördlich und siidlieh bewirkt ein zűr 
Langen-Achsc diagonales Streichcn dicVerengung dér Elypse, wahrend 
dérén Form durch ein bisher nocli nicht. vollkommen crscklossenc Keibe 
von Veiwerfungeu elhaltén wird, und sind die Verwurfswirkungen von 
innen heraus, von dér lángén Aehse ab gcrichtet. Diesen nacli sind

8 *
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dicse Verwerfungen nicbt eine direkte Folgc dér Eruption, sondern die 
Bezeichnungslinie dér Richtung, welche die aufgepressten Stiche am 
Wege zu ikrer Festlagerung durch tkcilweise Riicksenkung genommen 
habén. Soviel bis bisher erschlossen, gebören die in ibrer Wirkung be- 
deutenden K 1 ü f t e z w c i S y s t e m e n  an: eine Gruppé strciclit nach 23h, 
die andere nacli 3 h, die Streicbstunden dér Verwerfer sind nicht etwa linear, 
sondern Hauptstreichungsricbtungen und winden sicb dicseiben sowobl 
im Streicben als Verflaehen vielfacb oder wcnigstens in Bogenform. Das 
Falién ist meist sehr steil, 50° bis senkrecbt.

Diescs Winden dér Verwerfung im Streicben und Verflaehen, inglei- 
chen die vielen Winduugen dér Scbichten selbst, ohne dass dicse Wiu- 
dungen BrUcbe veranlasst habén, bewcisen sehr klar, dass die Liasge 
bilde zűr Zeit dér Faltung noch in keinem ganz festőn Zustand sichbe- 
funden habén mlissen. So ist z. B. die Tonnlage dér Kohlé im Kübek- 
schachter Baufclde ohne merkliche Brechung hald wiedersinnisch, bald 
rechtsinnig, so wiire dér Uterischer Vcrwerfuugskoinplex ohne Biegsamkeit 
dér Massen nicht erklarbar; so ist die Figur dér Eisenlagen, wie sic in den 
beigefiigten Urtsbildern getreu dér Natúr entnommen ist, nur bei flexiblen 
Massendenkbar, ja  Eisenlagen zeigen sogar vor grossen Verwerfungen eine 
grosse autfallende Machtigkeit, drücken sicb dann plötzlich ans, die 
begleitenden Schieferthonschichten wenden sicb in die Richtung des Ver- 
wurfes und einigc Klafter weiter im Streichen erscheint erst dér Verwer
fer selbst, oft eine irregulare Verwerfung veranlass end. Verfasser die- 
ses hat nach Auffassung dér Beobachtung, dass die letzten Schieferthon- 
Schichten-Theile vor einer Verwerfung nach jener Richtung hin gelegen 
sind, von wo sic gekoinmen sind, viele gégén die Regei erfolgte Ver
werfungen mit Sicherheit ausgerichtct.

Aber nicht nur Schieferthon, auch Sandstein folgen theilweise die- 
ser Regei, und mit ihnen die Flötze: so an dér Uterischen Hauptkluft, 
wiewohl dicse Nachwindungen grösser sind, als beim Schieferthon.

In Bezug auf die Erstreckung dicsér Klüftc ist die Beobachtung 
interessant, dass die Mehrzal derselben gégén das Hangeude hiuaus im- 
mer schwacliere Wirkungen zeigt, und sich in den festen Massen dér 
Kaiké ganz verlicrt, mithin auf dér Langenaekse dér Elypse ihren 
Haupt-Ausgangspunkt habé, indem sie in dieselbe, d. i. in die nach dér 
Faltung jedenfalls bestandeneu Hohlráuine derselben eingesunken ist.

Flexibilitat dér Massen bei dér Faltung , Rücksinken dér Massen 
in die Hohlraume dér Faltungsachse sind die zwei Faktorén, welche uus 
die verwickeltesten Probleme von Störungen lösen helfen müssen, von 
deneu wir in dem Steierdorfer Tcrrain 3 habén.

1. Das Gerlistjer D reieck;
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2 . die nördliche Faltenfortsetzung \
3. dic Uterische Störung.

A. Das Gerlistje Dreicck.
Jedenfalls von grossem Interessé sind die Schliisse unserer Faltungs- 

Elypse am Ende dér lángon Achse. Aber naclidem wir wissen, dass 
dér Stoss dér Gránité von Nordwcst lier die Faltung veranlasst hat, so 
muss dér Nordschluss um so interessanter sein, wcil er dér höehsten 
Wirkung ausgesetzt war, wahrend dér andere bloss.ein allmiihliges Ab- 
schwáchen dér Kraft in dér Richtung dér resultirenden von Kraft und 
Wiederstand derselben zeigeu kann.

Den nördlichen Endcpunkt dér Schichten-Aufklaffung in Bezug auf 
die Lias- und Triasglieder bildet das sogenannte Gcrlistjer Dreieck.

Hier wurden zuerst die Schichten in Folge ilirer Flexibilitiit in pa- 
rabolische Forni gebogen mid gchoben, und fielen crst, östli eh und west- 
lich steiler ab, gégén den Selilussbogen hin mussten sie flacher werdeu, 
und in dér Fortsetzung dér Faltungsachsc zűr Teufe unter die Hangend- 
schichten sinken, wahrend ein dem Thinnfeldschachter Graben entspre- 
chender Spalt die Granzc festsetzte, zwischen einfacher Falté und Bcr- 
stung des Faltengipfels.

Ein anhaltender, aus Nordwest komincnder Dinek wirkte auf dic 
Parabel nnd nun wurde die Wirkung auf dicsen Theil einer gerundeten 
Figur nicht niehr gleicli den Resultirenden aus Stoss und Wiederstand 
(in dér Linie dér altén Gránité), sondern sie offenbarte sicli durch eine 
Zersprengung dér Parabel nacli ilirer Langenachse, hier 4h 3° und 
einer Tonlage dér Zersprengungsflache mit 60° nach NW.

Dadurch wurde dér östliche Parabeltheil zuni Liegcnd-, dér vvestli- 
che zuni Hangendtheil. In Folge des Druckes aus Nordwest rnusstc dér 
Liegendtlieil nothwendig so lángé naeli abwarts nachgeben, als es die 
Hohlraume dér Falté gestatteten, wahrend dér Hangendtheil au dér 
Zersprengungsebene, dér heutigen sogeuauuten Gcrlistjer-Kluft, aufwarts 
geschleift wurde.

Als aber die Hohlraume kein Niedersinkcn des Liegendtheiles wei- 
ter gestatteten, hörte bei noch flexiblen Massen die Gleitung auf, dér 
sinkende Theil musste gemass dem gefundenen Wiederstande und fort- 
gesetzten allmahligen Druek sicli scharfer zuriick einbiegen, wiihrend 
sich dér aufsteigcnde Hangendtheil Uber ihm fórt erheben musste.

Aber nur soviel davon konnte dicse aufgleitende Bcwregung mit- 
machen, als eben durch das niedersinkeude Liegendstück getragen wur
de, und musste dórt, wo dér östlich fallende Theil Wiederstand leistcte, 
in dér Biclitung des Stosses abbrechen.
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Dicse Bruchflache finden wir in dér Franziskus-Kluft, welche nacli 
17ii 5° ínllt, und das Dreicck im Westcn begriinzt, und ist durcj) beidé 
Kiülte cin Theil von 25" LSnge abgeschnitten, welcher durch scin 
TTauptverflachcn nacli Síiden 23—24 die Haupt-Angriffsflache dem Stosse 
verschafl'tc. Jener westliche Paralclltheil, welcher bereitsein rnehr west- 
liches Falién hatte, bliel; mit dér Hauptgebirgsmasse ve reint, und wurde 
durch den f.-rtgesetzten Druck immer mehr aufgerichtet, wiihrend dér 
getragene Theil, als arsser aller Verbiudung stehend, in seincr ursprting" 
liciten Tonlage verblieb, und sieht die bekannte Parabel nacli ihrér 
Zersplitterung genau so aus, wie uusere Figur angibt.

B. Die Nordfortsctzung.
Es wurde sehon bemerkt, dass dér Graben bei Thinnfeldéchacht 

die Granze bezeichnet, bis wohiu die Parabel gereieht hatte, und von 
wo das Gebirge dér Faltuug alléin preisgegebeu war.

Die Faltungswiikung 
war vorlaufig gleieh mit 
dér einer jeden Faltung, 
ein Ansteigen dér Schich- 
Umbiegeu und Abfallen 

auf dér andern Seite dér Falté. 
Bei andauernden Druck jedoch 

werden die Wirkungen sich ahn- 
lich den beigefügten Skizzen stei- 
gern, wodurch ein Zerspringen des 
Aussenkreises uuvermeidlich sein 

w ird, und wodurch eine 
Kluft entstehen muss, welche 
nalie seukrecht auf die 
Druckrichtung streicht, ibr 
entgegcnfallt und auf welcher 
dér driiekende Theil auf- 
wárts gcschoben werden
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muss, was eutweder bis zum Um- 
kippen des Theiles auf dér Druck- 
seite, odor zum Ueberstürzen des 
aufgebogenen Theiles auf dér 
Wiederstandseite führen kann. 
Diese letztere Erseheinung ist hier 
vorjiegend.

roífar tJdfi aaaaolö aob 'janbljid rab ui
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Dér östli.cli abfal leadó Falteiithoil, von welcbcm im G riistjer Drei- 
eekc cin lJiitorzi<*l»cn unter dcn Westthei! bereits bemorkt wnrde, zeigt 
seino Glicder siiinmtlicb ani Faltoubruelie umgekippt, es falién die Her
gel, Mergelkalke, sowie die jlingeren Koneentionen und Jurakalke mit 
58—74° westlich cin, und kommen die tieferen Liasglicder gar niclit 
mebr zu Tagé, sondern die Spitzen dér an dér Seltubkluft aufgehobenen 
Liassebicbteu des Westfliigeis, uamlich Mőrgelkalke, Hergel und bit. 
•Sebiefertb'iné treteu zu Tagé, zeigen ciné starke Aufrichtung, ciné kaum 
entzifferbare Wiudung und Knitterung.

Hiorin liegt das Aninaer Bobrlocli, w el ebes diese Verlialtnisse bis 
in eine Teufe von 180° uachwics. Die diesel- Teufe entnoimnenen Pro- 
bekegel zeigten im Bobrlochsumpfe naeb 80—90" Einfallen, so dass die 
Aussielif, sebr férné gerückt war, die untev (len bituniiiiösen .Scliiefem 
liegendc Köble erbobren zu können.

Scburfversuebe im Nordtbeile dér Anina Wiese und in dér Czelnik 
zeigten eia nnregelmassiges Vorkommen eines tbeihveise aufgelÖssten 
Sebiefertliones, welcber zwiseben Hergelu eingebettet wcstlicb einfallt, 
die naben konkretionen Kaiké beweisen dic Identitat dér Hergel im 
Hangenden und Liegendcn, wiilirend das sebeinbare Unterteut'en dér 
konkretionen Kaiké unter die Liegendmergcl das Umgekipptsein des 
Ostflügels beweiset. Kin Blick auf die Stadieu dér forcirtcn Faltung zeigt 
aucb, dass dér Ostflügel vöm Thimfcldscbachter Graben au, erst in 
grosso Teufe eine baufahige Gestaltung annebmen kötnie, wabrend 
dér Westthcil unter allén Umstiinden regelmiissiger naeb dér Teufe ver- 
laufen muss, wenn aucb seine Eíagen statfelíormig naeb dér Schubkiuft 
vöm Hangéiul zum Liegendcn állmaidig ansetzen miissen. Vöm Tbim- 
feldscbacbten naeb Nőiden werden die bitumimVcn Scbiefertbone ímmer 
von geringerer Breitenerstreckuug, werden nördlich vöm Aniua-Tbale 
bereits von Hergelő gedeekt und wenn aucb tiefe Tlialiis.se selbst in 
dér Czelnik nocli Schieferausbissc zeigen, so ist ihre Bieite nur mehr 
10° bis wenige Fuss, und schliessen an dér Czelniker nördlichsten 
Quelle bereits die Hergel vollcuds zusanimeu, alsbald teufen aucb die 
Konkretioneukalke unter die Hangenden Jurakalke entspreobend dem 
V erlauf dér 4 Faltungsstufen.

G. Die Uterischen Störungen.

Habén wir in (len Gerlistjer Dreiecke sowobl, als in dér boheu 
Faltung-Potenz dér nördlichen Fortsctsung die Wirkungcn eines Druckes 
kennen gclernt, (ler naeb Anftveibung von Faltungslinien senkrecht auf
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diese fortwirkte, so finden wir in den Uterischen Yerwerfnngen und Bie- 
gnngen dió Resultate einer mit dcr Faltungslinie paralell wirkenden 
Kraft, d. i. derSchwerc dér in sich selbst einsinkenden grössten Spann-

weitc, und was wir früher im 
Kreuzriss entwickelten, liegt 
unsjetztim  Grundriss vor Augen, 
und zwar das 3. Faltungs- 
stadium.

Eine 280° lángé wenig 
gestörte, nach Meridianstunde 
13 Grad 12 streichende Partié 
bituminöser Schieferthone zieht 
von dér Wasserscheide zwischen 
Steicrdorf und Uterich zura 
Grenzenstcin Stolleu, biegt hier 
plötzlicb ihre Streichrichtung 
iiber 7h 4° um, und findet bei 
00° grösster Bogenlange iliren 
Abschlnss. Die Fortsetzung 
findet sich nach einer in Stunde 
19 Grad 6  streichenden Kluft 
um 25°, im Liegenden mit einer 
Streichrichtung nach 16 h 
diese halt 50° an, worauf eine 
neuerliche, nach Stunde 19 Grad 
2 streichende Kluft eine Ver- 
werfung um 12° ins Liegende 
bewirkt. Dicsér Theil halt sein 
Streichen nach Stunde 10 Grad 
5 durch 60°. Diese 2 Theile 
heissen Dreifaltigkeiten - Mittel, 
nun tritt abermals eine Ver- 
werfung ins Liegende nach dér 
nach Stunde 7 Grad 9 streichen
den Rosalia-Kluft um 37° cin; 
dér verworfene Theil streicht 
anfangs durch 15° nach Stunde 
15, wendet sich aber bis nach 
Stunde 10 Grad 11 in einer 
Lángé von 55 Klafter, wo die
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sogenannte Grenzensteiukluft, welche nach Stunde 4 streicht, und nra 
35 Klafter ins Liegende vcrwirft, und nimmt dcr verworfene Theil cin 
Streichen von 15h 9° an, wcndet sich fást nm den Rechtwinkel nack 9h 7° 
durch ciné Lángé von 55', wird durcli ciné nach 7 h 8 ° streichcnde Kluft 
um 15° ins Liegende verworfen, worauf sich das ursprüngliche Streichen 
13k 1 2 ° einstellt.

Die Erklarung diesel- interessanten Störungen ist nachstehende; 
nachdem die Elypse durch ihre Juradccke gcdrückt und in ihrer kurzen 
Achse zum Autklaffen (Wiesner-Kluft) gebracht war, suchten die empor- 
gekonnncnen Theile nach Anfhören des Nordwestdruckes die Hohlráume 
unter sich auszufúllen, und folgten dem Gesetze dér Schwere. Offenbar 
betrafdieses Bestreben, ciné feste Wiederlage zu gewinneu, ain stárksten 
die am höclisten gestiegenen Theile und musste dicse Wirkung bei irgend 
cinem Wiederstaude eine seitwárts gerichtete werden, und jene Stelle 
des Elypsen-Umfanges am stárksten treffen, welche dicsem Seitendrueke 
wáhrend ihrem Sinken ausgesetzt wurde.

Dér Seitendruck veranlasste zuerst die Bildung eines Bogens, dér 
immer grössere Dimensionen annábm, bis die Radien fúr die Biegsam- 
keit des Materials zu kiéin wurdeu, wodurch ein Bersten erfolgte und die 
einzelne Bogén in ihrer Bewegnng selbststándig wurden. Sie verschoben 
sich nach Massgabe dér fórt auf sic wirkenden Last, und sanken ihre 
beiden Enden zertriimmernd langsam abwárts. Alléin die Bogenbildung, 
Sprengung, Trennungund Reibuug dér Senkung hatte die bituminösen 
Schieferthone derart zermalmt, dass dieselben eincn viel 6chwáclieren 
Wiederstand dem Drucke, dér vöm Norden hcr wirktc, entgegensetzen 
konnten, als ihre liegenden Sandsteine, und wenn aueh jener Theil, 
welcher dcn gespreugten Bogén abgab, zuerst sich mittelst zweier Ver- 
werfer, dér Andreas- nnd Uterischer-IIauptkluft, abgrenzte, so konnte 
diess nicht hindern, dass die ohnehin, noch niclit consistenten Sehiefer- 
thone des Gustaver Mittels auf den Sandsteinen fortgeschoben wurden, 
in das Zentrum des zermalmten Bogens eindrangen, und vöm Wieder- 
stande dér Massen ab und zuriick gebogen wurden.

Zu dieser Erklarung drángcn 3 Faktorén:
I Die Figur, welche dér Nordthcil in die zersprongten Theile ein- 

greift, beweiset cinen fortgesetzten Druck von Seite her in die zer
malmten Glicder dsr Bogensegmente.

2. Die Uterischer Hauptkluft, welche eine gewaltige und durch- 
greifende Wirkung hat, wird durch die gcbogenen Schieferthone des 
Gnstaver-Mittels fúr die Scbteferthone anullirt, wirkt jedoch auf die 
Haugendkalke fórt.
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3- Das Ablösen dicsér Schieferthone und Vorschieben auf dcn 
fcstercn Sandsteinen ist ebenfalls beweisbar. Es fiúdét síeli namlieb 
auf dér ganzen Linic des Gustavcr-Mittels jene Schieferthon-Partbie 
welelic zwischcn doni Hangendflötze und dér liegehsten Kohleneisen- 
stcinlage liegt zu cinéin feinen wasserreiclien Brei zerrieben, wclclier in 
scincii Liegéndpartliien Tlieile des gleicbfalls zerriehencii Ilangend- 
flützes und seiner nachsten Liegendsandsteine in sich fiilirt. Dicse Zef- 
rcibung crstreckte sicli sugár tlieihvei.se bis ans Hauptílbtz, anderseits 
wcit in die Eisen fülirenden Scbiefertíione und kom mt die Macbtigkeit

des Breies 3 — 12°, abgé- 
selien davon dass derselbe all- 
mablich in regulare Schiefer- 
tlione im Ilangenden übergebt. 
Mán kenut jetzt diese Erschéi- 
nung bereits 40° nnter Tag und 
ist sie dem Bavgbau sclir liistig, 
da die Breimassc scbwimmendes 
Gebilde bildet, und ilire Ueber- 
gangsmasse in Scbieferthon iibt t 

vi cinen enormen Druck auf die•H
2  Zimmerung aus. Dieses Ab- 
= lieben und Vorschieben wurdeo
§  noeli sclir begünstiget dureli das
3  vorlfergegaugene Aufdriuger. des 
e> Eurit-Porphyres dér bereits die 
~  Aufspaltuiig beÜingte, naeh wel- 
5  chef dieses Sehieben spater er- 
S főig te, dass aber nieht cr selbst 
F diese Wirkung bervorbrachte,

wilrde sehon daraus hervorgeheu, 
dass er selbst, im aufgcblössten 
Zustamle, wirr mit amiéi n Ge- 
steinen durcheinander geworféu 
in unregelmassigen Putzen und 
Trammer in dem Brei erschcint. 
Jedocli noeb spiitcr zu entwickeln- 
de Griinde spreclien um vieles ge- 
nauer und sieberer dafiir, dass 
dieses Vorschieben keiner Porphir- 
Thátigkait, sóndprn lediglicli dér
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Gravitation zugcschriebcn werdcn miissen. Benierhenswoidli ist fiié Gennuig- 
keit, mit welclier das Tagtcrrain dér ganzcn utcrischen Stürnng entspricht..

• • ' ’ ! ,4 ji d .

Allé liicsigen Verwerfuiigen von einiger Bedcutung kündigen übor- 
liaupt sieh schon am Tágé durcli Graben , Einsclmitto sowie allé 
grösserea Windungen durcli congruente Windnngeif dér Ojoerfláclie an, 
wclclie Erselieinung eben niclit neu , und auf vielen Bcrgbauen bc- 
obaclitet. worden ist.

Abor nict nur alléin die Störungen, selbst die versebieden Ge- 
stcin.sart.eu aus denen dic Steierdorfer Liasfonnation bestelit, kündigen
sicli am Tagé ilirer versehiedenen Verwiíteruiig an.

■. , • ■ . >.•> I. . 1 !
Die Juvassischen Kaiké bilden ein Hochplateau, das gégén die 

Liasgebilde steil abfallt. Au diesem Abfalle.das Matériáié zur Schotter- 
löschung lieferud, íindet síeli dér Kongretionénkalk, von dem spiiter die 
Sprache scin wird.

Den Graben am Fusse des Abfalles bilden die Mergel; das ander- 
seits ansteigende Terrain zeigt anfángs einen Aachen Winkel und besteht 
aus Sehieferthon, dann wird dér Winkel steilcrin dér hangenden Sandstein- 
Partie, dann folgt ein Plateau, auf dessen Hinterrande die liogenden 
Flötze zum Ausbiss kommen, endlich falién die Liegendsandsteine steil 
bis am Buntsand ab, welclier wieder flach gégén das Thai dér Elypscn- 
Mitte absinkt. Dieses selbst. hat steile Auswasebungs-Winkel aufzuweisen 
und liegt genan au dér Sclicidung des üstlicben und westlichen Ein- 
fallens dér Sebicbten (sielie Steierdorfer Gcbirgsprofil).

Naeli dicsen vorausgesandten Erürtcrungen folgt mm ein Tableau 
in Durcbschnittszahlen der Steierdorfer .Scbicbten-Machtigkeiten.

/h u h

.

Wiener

Klftr. |Schnh Zoli.

lo \ T

i

rd

3
idloíliV

Conglomeratc. Quaizgeschiebe von Erbsen bis 
Faustgrösse, gebunden durcli cin Binde- 
mittel aus gliinmerreicben Sfmdstein, die 
Masse ist selír fest und könnte zu Mülil- 
steiuen verarbeitet. werden. Die Conglo- 
merate seben durcli ilir Bindemittcl aber 
■gelblicb vveiss au s , und fiibreu grosse 
weisse Glimmerschuppen.

Sandstein, grobkömig, glinnnerreicb, mit 
zártén Koblensclmiircheii durcbwebt.
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Flötz Nr. 1

Flötz Nr. 2

Flötz Nr. 3, 
sog. 3. 

Liegend- 
Flötz.

Kohlé.
Schiefesthon, grau bituminös.
Kohlé.
Sandstein, grobkörnig.

feinkörnig fást obne Binbemittel, 
aber fost, blaugrau, glimmerfrei.

Kohlé mit etwas Schieferthon verunreinigt. 
Sandstein, grobkörnig, mit grossen weissen 

Glimmerlamellen durchwachsen mit grossen 
sehilfartigen Pflanzen.

Sandstein, feinkörnig, fást obne Bindemittel, 
glimmerfrei in lzölligc Lagen gescbichtet. 

Schieferthon, mit Kohlé impragnirt.
Kohlé.
Sandstein, feinkörnig, fást obne Bindemittel. 
Kohlé.
Sehieferthon, mit Köble impragnirt. 

grau, weicli.
Dieser Flötzkomplex ist nur in Steierdorf 

bauwürdig vertreten, und zwar nur in dem 
südlicben Reviere des Bergbaues im Panor- 
tbale und erreicht bis zu 1° 4' Koblenmüch- 
tigkeit. Sein sonstiges Auftreten ist cin 
Komplex von 5 Sebiefertbou, welcheu einzelne 
Kohlcnschnüre durebzieben.

So im nördlichen Theile von Steierdorf. 
— Weiter siidlicb z. B. auf Rosalia besteht 
es au s:

' 5“ Brand,
6" Mittelberg,
3" Brand,
4" Kohlé,
4“ Mittelberg,

12" Köble,
2“ glimmerloser Sandstein, 
2" Kohlé,
2“ Mittelberg,
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Elötz Nr. 5, 
sog. 3tes 
Liegend- 

Flötz.

Wiener

Klftr Sohnh Zoli

4 3 4

5
• 9
2 3

1 3
• 2 •

1
7
2
3
3
2
5
4

. * 5
4

. 2
2 9

2" Kohlé,
9" Brandschiefcr,
2“ Schieferthon, grau,
4" Kohlé,
3" Brandschiefer.

Die Kohlé dieses Flotzcs ist dórt, wo 
das Flötz geringe Kohlenmachtigkeiten ent- 
wiekelt, fest und rein, wo die Machtigkcit 
wachst, inild, in Staub zerfallend, aber sehr 
znm Coks geeignet.

Die Schieferthone dér Mittclberge zcigcn 
ciné Masse Sumpfpflanzen.
Sandstein, geschicfert, an den Schichtflachcn 

mit Kohlenspurcn belegt.
Schieferthon, grau.

Flötz Nr. 4 . | . 9 Kohlé.
Sandstein, feinschiefrig, gleichförmig, glim- 

merreich.
„ fest compact.
„ thonig, mit Schilfen senkreeht auf

seine Schichtung durchwaehsen.
Schieferthon, grau.
Kohlé.
Sandstein, grau mit Schilfeu.
Kohlé. •
Letten.
Kohlé.
Brandschiefer.
Tkon, theilweise kiesig.
Kohlé.
Brandschiefer.

sog. 2tes . . 2 Schieferthon, grau.
Lieg.-Flötz. . 2 9 Kohlé.

Die Kohlé dieses Flötzes ist bei regelmassiger Beweguug fest, 
rein, und hat ein spec. Gewicht von 1,343. Die machtigste und schönste 
Partié zeigt dieses Flötz in Mitte derElipse des Steierdorfer Vorkommens, 
in Uteriseh, wo die haugendste Kolileubank stellenweise 4l Machtigkeit
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erreichf. In Doman ist dieses Flötz gleiebfalls ausgebildet, und ist 4—5' 
mSchlig, aber föbrt milde Köble von geringen Aschengehalt, und obne 
Coksvermögen.

Auch iu Steierdorf ist dieses Flötz magerői als die Köble des 
3. und 1. Liegendflötzes.

.in; Wiicner

Klftr Schnh Zoli

>ül«

Flötz Nr. 6, 
sogen. 1. 
Liegeud- 

Flötz.
■ niilg .giur

Ina

. t r -d -g iiU T j-  

niiil-ii i>
Flötz Nr. 7

1

1 ;

6

4
7
2

1 10 
6 
6

tltil-j

Sandstem, grobkörnig, fest, bellweiss mit 
warzenahnliehen Erhabenbeiten ibrer Lie- 
gendílache

Sandstem, glimmerreich, sebiefrig.
„ grobkörnig.
„ sebiefrig, thouig.

Letten.
Kolde.
Kohlenscliiefer.
Kohlé.
Fester Sandsteinsckiefer mit Kohlcnsehnieren. 
Kohlé.

In Doman tritt dieses Flötz derart ge- 
s(altét auf:

4—7' Köble,
6" Mittelberg,

2— y  Kohlé.
Die Kohlé ist daselbst ebenfalls uur 

Stanbkoble. In Steycrdorf jedoch ist sie 
cympacter, vvie wohl lángé nicht so fest, wie 
die des 2. Liegendflötzes und findet sich am 
sebönsten auf den G-ruben dér Elypsen-Mitte 
und uördl. Fortseízung. Gégén Siiden ist 
cin rasches Abnebmen dér Flötzes<|ualitat zu 
beobachten.
Sandstein, grobkörnig, bis conglomeratavtig.

„ glimmerreich, feinsebieferig, mit 
vielen Farrenabdrückcn, dérén Abdruek 
scbwarz und dérén Gegendruek weiss ist. 

Letten, grau.
Kolde.
Brand.
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.vti'hl'im;

Sandstein, schiefrig, bituminös.'
„ fest.
„ schiefrig, mild.
„ geschiefert, bituminös.
„ fest, massig.
„ geschiefert, bituminös.

Brand.
Kohlt.
Sandstein.
Kohlé.
Sandstein, grobkömig.

„ geschiefert, bituminös.
Kohlenspur,
Sandstein, vveiss, grobkömig.

,, aufgelöst, etvvas schiefrig. 
Kolde, gégén Síid als Brand vertreten. 
Sandstein, weiss, glimmerreich.
Brand.
Sandstein, glimmerreich schiefrig.
Brand.
Schieferthon, sanzig, betuminös.

„ mit zahlreichen Kohlenschnüren
durchzogen.

„ sandig, bituminös.
„ mit zahlreichen Kohlenschnüren

durchzogen.
Sandstein, jede dér zahlreichen Schieferungs- 

daehen mit Kohlenschnüren belcgt.
Letten mit Kohlenspuren.
Sandstein, schieferig, glimmerreich.
Letten mit Kohlenspuren.
Sandstein „ „ durchzogeu.

„ schiefrig.
Stákl, das ist Kohlé, welche im Bruclic matt 

schimmert und stahlgrau erscheint, aber 
in dér Gesammtmasse auf Glanzkohleu- 
lager fúhrt.
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Kőidé.
Schieferthon, sandig, bituuiinös, von mannich- 

faclien Koklensohnüren durchzogen. (Mittel- 
berg.)

Kohlé.
Schieferthon, sandig, bitumiuös, von vielen 

Kohlenschnüren durchzogen. (Mittelberg.)
líraiul, das ist kiesige, kohlenartig glánzende 

unreine Kohlé.
Kohlé.

Dieses Flötz tritt am variabelsteii anf. Am nördlichsten Puukte 
des Vorkommcns, zum Beispicl im Braunerschafter Bezirke besteht es in:

— 6" Stahl.
4' — Kohlé (Liegendbank).

— 8" Mittelberg.
4' 10" Kohlé.
2‘ — Brand.
2‘ 6" Kohlé.

6" Stahl.
In Porkar a u s :

4' 5" Unterbank-Kohlc.
—' 2" Mittelberg.
3' 3" Mittelbank-Kohlc.
1' 9" Brand.
2' 3" Kohlé (Oberbank).

weiter südlich ist es viel schlechter: z. B. auf Em ilic:
—1 4" Kohlenschiefer (Stahl).

1' 2" Unterbank.
—' 10" Mittelberg.

1' 4" Kohlé (Mittelbank).
2' 6" brandiger Schieferthon (Brand).

auf Rosalia:
— 7" Kohlé (Oberbank).
— 2" Kohlé (Unterbank).
— 8" Saudstein, sehiefrig, (Mittelberg).
— 2" Kohlé (Mittelbank).
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1 — Sandstem mit Kohlé durchwachfeenl „ ,, „ - } Brand.
— 4 brandigen Letten J

3" Kohlé, . ,
. ’ r .. } Oberbank.4 brandigen Lettent

Auf Josef im Panorthale :
1' 6" Kohlé (Unterbank).

8" Schieferthon (Mittelberg).
1' 3" Kohlé (Mittelbank).
1' 10" Schieferthon, sandig,i 
1' 6" Brandsehiefer, > Brand.
2' 2" Schieferthon, sandig,)
1' 10“ Kohlé (Oberbank).

. Es ist sonach ein constanter Charakter trotz allém Machtigkeits- 
weehsel naohgewiesen, wornaeli das Flötz überall aus dér Unterbank, 
Mittelberg, Brand und Oberbank besteht.

Die Kohlé dieses Flötzes ist iiberall fest und glanzcnd, aber 
etwas kiesig und hat je nach dem Kiesgehalt cin specifisehes Gewicht 
von 1.308 bis 1.535, ist aber sonst ein ausgezeichnetes Fcuerungs- 
Material. Ueber den sog. Stald, Brand und Mittelberg, sowie iiber die 
speciellen Texturverhaltnisse dér Kohlé Lat J ó b a n  n K u d c r u a t s c h  
nachstehende vollkommen erschöpíende Beschreibinig hinterlassen:

„Die Brandlage ist von eigcnthümlicher Besch ffenheit, sie 
„stellt nainlich ciné sehr unreiue erdige Kohlé dar, in dér Lagen von 
„Faserkohle in (testált regellos durehcinander gestreuter, durchaus 
„eekigcr Fragmente vielfach mit den Lagen von Glanzkohle weehscln, 
„welche letztere thcils von feinen Adern eines weisslichen, vitriolartigen 
„Salzes in Gcstalt eines sehr zártén Netzwerkes durehschwarmt werden, 
„theils eine ganz loekere, grauliehe, dureh Herausfallen dér Körner 
„auf den Spaltungsfláchen wie zerfressene zellige Strnktur zeigen. 
„Die Zellen sind oft noch mit dem erwahnten Salze iiberzogen; ciné 
„Tnpragnation mit Kiesen zeigt sioh noch Ide und da. Dicsér Brand 
„zcigt hantig eine fást kokeartige Besehaffenheit, zum Thcile auch 
„mit dem halbmetallisehen Glanze des Kokes, woher aueh wohl dér 
„Name. Eingerollte Farrenwedel sind hier in den Lagen dér Faser- 
„kohle nicht so selten. Wahrscheinlich hat dér Kies bei seiner Vitri- 
„olescirung die Kohlé so aufgeloekcrt, förmlieh zersprcugt, dass jene 
„Struktui' entstand, und es kaim selbst eine theilweise Verkokung 
„dureh die hohe Temperatur, mit dér die Vitriolescirung stattfand, 
„als möglieli gcdaelit werden."

„Dér Mittelberg ist eigentlieh eine Art Schiefcrkokle, ein viel-
9
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„facher Wechsel meist ausserst dünner Lagen von Glanzkohle mit 
„einer sehr unreinen, erdigen, sehon ganz schiefertlionartigeu Kohlé, 
„auch vvohl einzelne Stüekc Faserkohle mit sich führend.“

„Die Stahl genannte Lagc am Liegcnder ist nur ciné minder 
„reine Kohlé, im Bruehe nicht pechsclnvarz, sondern graulich scbwarz 
„und mattschimmernd mit einzelnen Lagen Glanzkohle.u

„ D i e K o h l e  selbst hat ciné ausgezeichnete schiefrige Struktur, die 
ihre scliichtenweise Ablagermig dcutlieh erkenneu liisst, sie ist nichts, 
als eine lagenwcise vielfftltige Wiederholung von starkglanzcnder Glanz
kohle und Faserkohle, die erstcre durchans und auch in starkeren Lagen 
vorwiegend, die Faserkohle aher auch hier nur lagenwcise in rcgclloser 
Ahlagerung dér .Stiicke neben einandcr in Glauzkohlenlagen eingebettet, 
wobei noe.h immer viele Zwischenraume zwischen den cekigcn .Stüeken 
derselben zu seben sind. Starkere Lagen dér Glanzkohle habén eincn 
ausgezeichncten muschliehen Bruch. Diese Kohlé zeigt eigenthiimliche 
Absonderuugsformen, die mán hier Dutenform nennt, weil sic in dcr 
That an die Form (les Dutenmergels, dér in (lem Schieferthone vor- 
kommt, erinnert. Die Kolile zeigt namlich zahlreiche, allé Lagen durch- 
setzende, in verschiedenen Riehtungen síeli kreuzende Absonderungs- 
tlachen, gewissermasscn Kristallisations-Flachcn, dieaber nicht als Ebenen 
ausgebildet sind, sondern gleichsam eine kcgelförmige, einer naeh einer 
Seite hinzu spitzende Parallelé Faltung zeigen.u

„ Mit diesen Absonderungsflachen sind die Ablösungskltiftc, die 
mán hier Hauptblatter nennt, nicht zu vcrwechseln. Sie stehen senk- 
recht zűr Flötzebene, schcinen ciné Erstreckuug (lurch das ganze Flötz 
zu habén, und hehaupten in derselben Region immei dieselbe Richtung, 
so dass sic einandcr parallel sind. Die einzelnen Hauptblatter sind hier 
vcrschieden entfernt von einandcr, von 1—4‘. Durch dieselben findet
somit eine bankförmige Absonderung dér Kohlé quer zűr Schichtung 
statt und zwar nur innerhalb (ler einzelnen Flötzabtheilungen, da jede 
(ler 3 verschiedenen Banké (les Flötzes ihr cigenes System vonHaupt- 
blkttern hat.u

Ausser diesen Hauptblattern erscheinen aber noch andere Ablö- 
sungskliiftc, die síeli auch Fúr die einzelnen Banké des Flötzes als 
durchgreifend erweisen, jedoch kcine bestimmte Richtung habén, mán 
nennt sie Zwickelblatter; sie treten indess seltener auf.

Kohlé und Zwischenmittcl dieses Flötzes slfehen in cinem eigen- 
thümliehen Wechselverhaltniss zu einander, indem sie nicht int Verhhlt- 
uiss dér Maebtigkeits-ZiMahme des Flötzes selbst machtiger werden, 
sondern immer eines auf Kosten des andern. Je machtiger das Flötz,
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desto schwacher die tanben Mittel und umgekehrt bis zűr fást ganzlichen 
Vertaubung (auf Bosalia). An vielen Punkten hat das Hauptílötz ciné 
Lettenlage am Liegende von \ — 2" Stárke, welche bei steileu Verfla- 
cbungswinkeln fiir den Bergmann gefáhrlicb werden kann.

Aut dem Hauptflötze fo!gt nun weiter im Hangenden:

Sandstein, weiss, dic Schichtungsfláchen mit 
Kohlé belegt.

Sandstein, ganz mit Kohlé durchzogen, 
schiefrig, dunkelförmig, gliinmerreich mit 
sparsamen Blattabdrücken.

Stahl.
Kohlé.
Sandstein, thonig, eisenreich bituminös.
Kohlé.

Die Kohlé des Hangendflötzes ist fest, 
hat ein specif. Gewicht von 1.366 bis 1.364, 
die Óborbank mit zahlrcichen Hauptbláttern, 
die Liegendbauk mit besonders sehönen und 
zahlreichcn kcgelförmigen Absonderungsfla- 
chen. Dieses Flötz hat nur einzelne Regio
nén, in welchcn es seine volle Ausbildung 
zeigt. Eine interessante irregulare Anord- 
nung des Hangendflötzes fand sich auf Rai- 
mund-Oberbau bei dér böhinischen Kolonie, 
wo dieses Flötz aus 5 Kohlenbánken mit 4 
Mittelbergen besteht, und in Summa 4' 2" 
misst. Oft besteht dér Mittelberg reiu aus 
Sphárosiderit, z. B. theilweise in Porkar, 
Gerlistje, Greuzeusteinstollen, in Utcrisch, oder 
es ist ein Gestein, vorherrschend aus mohn- 
korn- bis erbsengrossen Eisenmalithen, durch 
bituminöse Schieferthone gebunden, wie in 
Porkar zum Theil, und in Rosalien-Mittel in 
Uterisch. Solton kommt jedoch die Máchtig- 
keit des Mittelberges unter S", wo überhaupt 
das Flötz vorhaudeu ist. Eine Ausnahme

9 *
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hievon maciit das Mittel im Andrcas-Graben 
dér Uteriseb, wo die Liegondbank machtiger 
ist als die Hangende, und dér Mittelberg 1‘ 6" 
misst. Nachdem das llangendílötz in dér 
Scluidmig zwischen Sandsteinen und Scliie- 
fertlmncn liegt, und nacli dem Sclilusse dér 
Sandsteinbildung bis zűr Ablagerung dér 
Schieferthone ducii ciné Zwischenperiode 
eingetreten s in musstc, so ist cs erkliirlieli, 
dass die demWellcnscblage ausgesetzt gewesene 
Pflanzenmasse vielfache Abspiihlungen crlit- 
ten habé, dalier das Hangendflötz weiíhin fórt- 
setzende Verdiiteké zeigt. Aut‘ das llangend- 
iliilz folgen min die Scbichten dér bituniiuösen 
Hehiefer in naebstehenden Machtigkeiteii. 
Schiefbthon bituminös, grobblSItrig etwas 

Kolilenspuren fnhrend.
Schicfertlmi, bitumiuös, fest, theilweise in 

Blakband übergenend.
SchieferthoH, bitnminö*, kleinblatlrig.

„ grobblattrig.
(Zwisebcn dicsein Schieferthon und dem l'olgen- 
den liegt im Pannrtlialc in dcr Nahe dér 
Porphyre cin Nicrenflütz von schwarzcm k ie 
sigen Spharosideril , Schiefertlion bitumi 
nos l’cinblattrig.)
Schicfertlmi, bitumiiiö*. kompakt, grob

blattrig.
Nierenflötz, mii in liexandrischen Főimen 
zerkliiftetem, kiefeigem. mit Kalkspatb he- 

legtem Kisen.
Srhieferthou, biluminös, gerade seliiefrig.

Hierauf liegen sehr zerstreute Spliiiro- 
siderite mit im Inneni gesprungenem Kern, 
dér mii Zinkblcnde bclegt ist.
Schicferthon, bituminös, grobblattrig.

„ „ scliwarz kurzklüftig.
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Sandsteio, bituminüs, grobbliittvig'.
Ixittcn, gjauweiss.

Kisenscbiissigcr Kalhuergel, hellgiau, 
(bnn Kohloneisenstein sonst a in íiusseni Ha
bitus gleieh.
Schieferfhon, bituminüs, bliirtrig,
Lage von Kohlemxsenstem.

Ilierauf lie g t:
lu IJterisch im sog. Dreifaltigkeiter und 

Hosali i Mittel, sowie uuf Miehael im Panni- 
tliai ■ Scbiefej tb<m, bituminüs, giobscbiefrig, 
XiercntUitz vmi Xieren sóin' gedrungoncr 
Gest.ilt, derűn Aclisen in dér Lángé wenig 
dilimben.
i cliwl'crtltou, bituminüs giobscbiefrig. 
Nkren/lötz, von iveit von ciander abstelieu 
lini Nicrcu, derűn lángé El ipsén Acbsc selír 
láng gcstreckt ist.
Scliitfertho", bituminüs grobsebielVig.
Eismilage Nr. 1, au ibm n Liegend ist 1" 

macidig, dér kompakté Schjefer mit (lem 
Erze fest. venvaelisen. Dasselbe ist senk- 
reclit auf die Scliicldung in Stiingeln ab- 
geklüftet, Ind unebencn nmscjblicben Brucli, 
die Absonderungsflacbeii mit einer talkrei 
eben Masse belegt, öfter freies Bitumen 
tübrend.

(ingen den Ilangend-.Scliiefer zu gelit 
es wieder durcli ciné starke Schwarte
cines sebiefrigen Eiseus iiber. Farbe dun- 
kelgrau.
Scliiefertlion, bituminüs. grobblattrig, 
Nieren/lötz. Die Nicren babén eine dicke, 

Scliiefertbousclmle. Dér Kern ist parallel 
mit der kurzen Achse gcstangeit, die lán
gé Aclise zűr kurzen im beiliiufigen Yer- 
haltuiss wie 4 : 1.
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Abbau-
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Schieferthon. stark bituminös, braun, glíínzend 
und feinklüftig.

Hie und da liegt hierauf auch schwarzer 
thccrreicher, feiuklüftiger Schieferthon. 
Schieferthon, bituminös, grobschiefrig.

„ „ kompakt, öfter durch
Aufnahme von Eisenfiihrung in Kohlenei- 
senstein übergehend.

Schieferthon, bituminös, dunkelbraun, 
glanzend, feinschiefrig und kurzklüftig. 
Eisenlage Nr. 3. AmLiegend einen lji ‘ star- 

ken Uebergangsschiefer. Farbe gclblich- 
grau, Brucli kreisrund, muschlich; am 
Hangendeu stellenweise eine gelbe Letten- 
schicht von 1" Stárke.

Schieferthon, bituminös, feinschiefrig, kurz
klüftig, mild, schwarz.

Nierenflötz, sehr stark zerkliiftetes Erz von 
sonst gleichen Eigenschaften, wie das dér 
Lage Nr. 2. Durch sehr grosse Erstrek- 
kung ilirer Achsen werden diese Nleren 
ot't lagenförmig.

Schieferthon, bituminös, brandig.
„ „ feinschiefrig, glanzend
„ „ grobschiefrig, vi el -
„ „ klüftig, braun, glan-
» „ zend.
An einigen Stellen liegt hierauf etwas 

kleinblattriger, vielklüftígcr scliwarzerSchiefer. 
Nierenflötz.
Schieferthon, bitum. grobschiefrig.

„ wenig bitum. grau, kompakt.
„ bitum, grobschiefrig, vielklüftig.
An einzelnen Stellen liegt hierauf 

Schieferthon, schwarz feinschiefrig viel
klüftig.
Schieferthon grau, feinschiefrig.
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dér Lage 
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Nierenflötz, mit starker Sclrieferthonschwarte, 
compaetem aber kiesigem Eiseu. Die lángé 
Acbse sehr gestreekt,

Sehieferthon, bitum. grobscbiefrig, grau.
Nierenflötz.
Sehieferthon, bitum. sclrvvarz. kurzkliiftig.

„ wenig bitum. grobsehiefrig grau. 
Hierauf liegt in meliroren Quersehlágen 

des Panorthales ein Nierenflötz.
Sehieferthon, bitum. schwarz, kurzkliiftig. 
Eisenlage Nr. 3. Sie fűhrt 1" Letten am 

Liegenden, das Kisen hat, wo dics niclit 
dér Fali ist, sowolil am Liegeud als am 
Hangend eine eisenhiiltigc Schieferschwarte 
von 1/i  — 1h ‘‘, ein senkrecbt auf die Maeh- 
tigkeit abgestengeltes Kisen, erdigen bis 
splittrigen Bruch und gelbgraue Fárbung. 
Sic erleidet vielfaelie Verdrüekungeu. 

Sehieferthon, bituminös, fest.
Hie und da liegt auf dicsem : 
etwas Sehieferthon, brandig kompakt 

bitum.
Nierenflötz, welehes öfters als Lage auftritt 

mit kompaktéul aber wenig haltigen Ei
senstein, und weiten VerdrUckdistanzen. 

hitt. Sehieferthon, schwarz.
Nierenflötz mit gleiehem Eiseu, wie im frlthe- 

rcn. Auf dicsem koninit im sog. Rosalia 
Mittel hitt. Sehieferthon, brandig vor. 

Sehieferthon, grobbliittrig.
Brund„ „ Hie und da liegt hierauf 
bitt. „ „ grobbliittrig schwarz.
Eisenlage Nr. 4., mit 1" Letten am Hangen- 

den, sehr kiéin zerkllifteten Eiseu, mit einen 
bis 3“ starken testen Liegendsehiefer-Blatt; 
dér Haugcndletten geht manclpnal in Tűt-
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Objcet dór | 

Lage 1. |

Abbau- 
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Lage 5.
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tenmergcl über, und sehwScht als solcher 
nicht seltcn die Machtigkeit dér Eisenlage.

• >r.I
5 Mergelreichcn Brand (sic-h gegenseitig er- 

setzend.)
3 . bit. Schieferthon braudig, leinbláttrig.
1 G „ * g'-au-
1 , „ „ braudig.
. G „ „ Brand.
2 . n n grau.

5 Brand oder bit. Schieferthon, kompakt öfter 
in eine Blattbandlage iibcrgebend (sich 
gegeuseitig ersetzend.)

• 1 6 Schieferthon, grau.
. 1 . „ scbwarz.

1 * Nierenflötz, die einzelnon Ni erei) babén eine 
teste Scbale mit lockeren Kern an Eisen, 
welches quadratisch zerklöftet und kiesig ist.

. 2 bit. Schieferthon, brann, mild.

. . . 8 Brand.
* i • Nierenflötz, mit dem Anseheu einer ganz 

zertrümmerteu kleinen Lage.
i 5 bit. Schieferthon, grau fest, darauf ruht oft- 

mals :
Brand.

i 4 bit. Schieferthon braudig.
2 2 „ „ mild.

'
5

• ••
Eisenlage Nr. ö a mit stark zerkliifteten Eisen, 
dessen Bruch nahe kreismuscblich ist.

2 G bit. Schieferthon scbwarz.
. • 4 Eisenlage Nr. 5 h (absatzig, sowohl a als b 

vertauben öfters)
\ * 4 Brand.

2 G bit. Schieferthon grau, kompakt.
5 Brand

1 • Nierenflötz, maucbmal lageríörmig, — mit 
hanfiger Vertaubung.

2 • bit. Schieferthon brandig.
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Brand.
bit. Schieferlhon brandig.
„ „ grau kompakt
„ „ fein> scliwarz.
Nierenflötz oder Brand. 
bit. Schiferthon, scliwarz. 
fímnlage ti mit Letten a ni Hangéiul und 

Liegend, kleinkliiftigen Eisen, mid wie- 
wohl seltener Ersefzung des Letten? durch 
Tuttenmergel. Farbe gelbgrau. 

bit. Schiefeiihon, braun, mild.
Schieferthon, braun, blattrig.
Nierenflötz. (selír weit auseinander stehend.) 
Ilii. Schieferthon, braun, mild.
1 híjypelhrcmdhavlc, die Biandung durch cin 

Lettenzwischeumitfel getlieilt. 
bit. Sdiiefertlion braun.
„ „ scliwarz, mild.

Nierenflötz, dérén Nieren starkc Schale, wiirfe- 
liclies Eisen von Kalkspatb habén, 

lát. Schieferlhon, braun, grobscliieing.
Hierauf liegt öfter:

Schieferlhon, scliwarz mild
„ braun, grobsehiefrig.
„ Brand.

bit. „ braun, grobsehiefrig.
Nierenflötz didit aneinander, oder Brand. 
bit. Schieferthon líraim, grobsehiefrig. 
F/isenlage 7 a mit graíien, sainlig sieli liühlen- 

den mnschlich brecbeinjen Eisen. 
bit. ScMe/erthon, braun, muselilich brechend, 

in seiner Mitte eine kompakté öfter Eisen
ftihrende Belliddé von hellgrauer Farbe,'
und Abdrüeken von .Mollusken.

Eisenlage 7 b. glciek mit 7 a. Die Lagen 7 a 
7 b wcchseln ihre Veredlung gegenseitig 
meistens ab.
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Abbau-Obj. 8.

Abbau- 
Objcct dér . 

Lage 9. (

Abbau- 
Object dér 
Lage 10.

Wiener

Klftr.'Sohnh I ZoU

2
5
6 
6 
6 
2 
3
3 
6 
6 
6
4 
6 
4

10
ti
4
8

10
8
6
0
ö
0
6

10
ti

9
6
6
6

bit. Schieferthon, brandig.
Brand.
bit. Schieferthon brandig.
Brand.
bit. Schieferthon, brandig.
Brand.

festen kompaktén, brauneu bit. Schieferthon. 
bit. Schiefeilhon, schwarz.
» » Srau-

Eisenlage 8 absatzige Lage.
fester bit. Schieferthon,

Brand.
bit. Schiefer, lest.
Brand.
bit. Schieferthon, fest.
Eisenlage 9, mit Letten ara Ilangend. 
bit. Schieferthon, schwarz.
Nierenfl'ötz.
bit. Schiefer, braun.

„ brandig. 
bit. Schiefer, braun.
Eisenlage 10 a, absatzige Lage. — 
bit. Schieferthon.
Eisenlage 10b.
bit. Schieferthon, braun.
Nierenfl'ótg.
bit. Schieferthon, braun.
Nierenftötz, mit besonders entwickelter Lau- 

genachse derselben. 
bit Schieferthon, braun.
Brand.
bit. Schieferthon, braun.

unreine Kohlé. 
bit. Schieferthon, braun.
Brand.

brandiger Schieferthon. 
bit. Schieferthon, schwarz, fest.
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Wiener

Klftr. Sohuh Zoli

0 2

• 1
6

. 2 3
, . 4
1 4 3

. « 2
1 1

4
3 .

• . 1
2 5 ö
. . 1
1

2

3

3 .

12 3 •

3 3 •

7
15

) joioiW

Nierenflötz. 
bit. Schieferthon.
Eisenlage 11. 
bit. Schieferthon.
Absützige Eisenlage. 
bit. Schieferthon, brann.
Eisenschnur. 
bit. Schieferthon, brauu. 
kleine Eisenlage, absatzig. 
bit. Schieferthon, brann.
Eisenschnur.
bit. Schieferthon, grobblattrig, brann. 
kiéinn Eisenschnur. 
bit. Schiefer, grauiicli.

Ilieraut' ware die Etage iler bitumiuü- 
sen Sehieferthone vollends abgeschlossen und 
fűiden sicb weiter aufwarts.
Mergelschiefer, feinschiefrig, grau, bituminös, 

gleichförmig didit mit zablreichen Nucula 
acuminata und Polmai, eine Corbula, Gry- 
phaea, und ciné Gervillia führend, jedodi 
sind ilne Schalcu nur durch eine weiche, 
kalkige Hant ausgedriiekt. Alis vielen Nu
cula ist dss Thier ganz \;ersch\vunden, und 
erübrigen nur difi holdén Schalenspuren. 

Hergel, grobsebiefrig, sandig mit erdigen 
Brucli Dic vorbenannten Fossilien als reine 
Steinkerne fiibrend, ohne dér beschricbe- 
nen Kalkhant. Ilié und da zeigt sich eine 
Pholadomya.

Mergel, mit einzelnen Schniiren von Glanz- 
kolile durchzogen, und einzelnen Stücken 
einer Peeopteris, dunkelgrau.

Mergel, mit zablreichen Kalkkoncretionen. 
Mergel, grau, gégén den Tag hellblau, am 

Tagé gelblichbraun und undeutliche Schie- 
ferung, fást ganz leer an Einschlllssen, je
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weitcr ins Hangpnde, desto mehr macdit 
sic-h cin Zunebmen des Kalkes bemerkbar, 
und es beginnt.

Mergelhdk, graublau, in Plattéit ausgezeich- 
net geschichtet, dér die Bettung fúr aus- 
gezeicbnete EJxemplare von Aminonitcs 
coinmuuis, margaritaceus und einzelne 
Beleinniten, Grypbsien. Pinna. Hartmania 
abgibt.

Mit dicsem Káli. scbliesst die Liasformation a b . nacbgcwieseni:r 
Masscn entwickelt sic ciné Msicbfigkeit von 02" im Durchschnitt und zw ar:

G vund-K ong lom cra te ................. 60'
K<ddenfiihrende Sandsfeine . . . 310'
Bitnminöser Scbiefcrtbon . . . .  250'
M é rg e i ........................................ 243'
Mergelkalke . .  60"

Stcllt. mán die besonderen Lagerstíitteu mit ibren Zwiselienmitteln 
zusammen, so ergibt sich naebstebendes Stcicrdorfcr Norinal-Sebema nacli 
wabren Miicbtigkeiten.

Allgemeine Anzabl Koldeuflötze . 12.
bauwllrdigc Anzahl „ . f).
Allgemeine Anzabl Eisenlagen . 41.

Dicse zerfallcn in .
bauvviirdige Láger . ■ . 9.
Nierenflötzc......................................
llubauwürdige Láger . . . . . 11.

D i s t a n z e n :

Vöm Trias bis zum 3ten L ieg en d flö tze ........................... 86'
„ 3.—2. L ieg en d flö tz ...................................................... 24'

Vöm 1. Liegendflötz aufs H aup tflö tz ................................ 105'
„ Hauptflötz „ H a u g e n d f lö tz ............................. 19'
„ Uangendfiötz „ Eisenlage 1 .................................. 25'

Von Eisculage Nr. 1—2 .......................................................10'
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Von Eisenlage. Nr. 2—3 ..............................................................18'
„ „ „ 3—4 .........................   8'
„ „ „ 4—5 .............................................................. 20'
» „ „ 5—1 > ...............................................................12'
„ „ „ 6— t .............................................................. 20'
» » „ 7 - 8 ...............................................................11'
„ ,, „ 8 - 9 .............................................................. 9‘
„ „ „ 9 bis am M e rg e l .................................85'

Extrémé Masse sind wenige; zwar ist das Zwischcnmittel zwischen 
doni 1. Liegcndtlötz und Ilauptflütz stcllenweise hiszti 300', das zwischen 
llaupt- und Ilaiigendflötz l)is zu 30' machtig, jedoch obiges Bild ist das 
IVIittcl dér bisher ersehlossencn Distanzen.

Die Kohlcnflötze mid Eisenlager sind aber niclit etwa urn den ganzen 
Elypsenrand gleichmassig und regelrecht vorhauden, sondern jede eiuzelne 
dicsér besondern Lagerstiitten istiiurin gewissen Bezirken edel, in andercn 
treten sic als Spuren oder iiberhaupt umbainviirdig auf.

Solcher Bezirke kaim maii aus dér Elypse selbst 0 maciién, welclte 
sich durcb paralelle nach 23 li 10" gcrichtete Linien begranzeu, und sind 
selbe von Nord nach Síiden nachstehende:

I. Dieser heginnt am Thimfeldschacsbter Graben, und reicht amüstli- 
cben Theile bis an die Eduardcr-, in westl. bis an die Thcresia - Kluft. 
Hier ist das Hangéiul- und líaupfflötz besonders entwiekelt. Die Eiseufnh- 
rung theilt síeli darinnen in 2 Bezirke.

a) Das Dreieck zwischen dér Gerlistver und Franziskus-Kluft, wo 
sic zwar in viclen Lagern entwiekelt aber von geringem Halt sind, und 
den andern Tlieil, wo sie sehr sparlicli vorkommen.

Dér 2. Bezirk reicht im östlichen Theile von dér Eduarden- bis zűr 
Wiesner-Kluft, uud im westlicben von dér Tberesia-Kluft zum Anna-Zu- 
bau. Hier ist das ersto Eiegendflötz vorhevrsciiend bauwiirdig, und die 
Eisensteine in 2 sehr absatzigen Lageu vorbanden; das Hangendflötz 
érült, viele Vcrdriieke, und das Hauptflötz Hat síeli durch Ermaclitigung 
dér Zwischenmittel in melirere, zu weit von einandor entfernte Banké 
gespaltet, als dass jede Eiuzelne bauwiirdig wiire.

Dér 3-te Bezirk ist 400° breit, reicht östlieh von dér Wiesner- 
Kluit bis zűr Granzensteinkluft, westlich vöm Anna - Zuhan bis zűr Rei- 
mund-Kluft, falit fást mit dem Porpliyr-Bezirke zusammen, und tritt in 
ihm hauptsáchlich das 2. Liegendflötz bauwiirdig auf. Die Eisensteine 
sind in 6 — 9 bauwürdigen Lagen vorbanden, und habén hőben Halt.

Dér 4. Bezirk ist 5000° breit, reicht westlich von dér Raimund- 
Kluft, zűr Tilfasina-Schlucht, östlieh von dér Grenzensteiukluft bis zűr
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Pauor Versenkung, fiihrt das 2 —3 Liegendflötz sicb gegeuseitig erset- 
zend bauwürdig, aber die bituminösen Scbiefcr sind gering máchtig, 
verworren, licgen fást durchaus wiedersinnisch, und führen eine einzige 
höcbstens 2 absatzige Lagen von kalkspathreichem Eisen.

Dér 5. Bezirk ist 340° breit, reioht westlich von dér Tilfasina- 
Scblucht gégén Anton von Padua, östlicb von dér Panorversenkung zűr 
Kovasia - Verseukung uud fiihrt vorherrschend das 3. Liegendflötz 
bauwiirdig; die Eisenfiihrung in 2—4 bauvvürdigen Lagen.

Dér 6., am wenigsten bekannte Bezirk von 550° Breite, zeigt 
Hangend und Hauptflötz véredéit, aber die Eisensteine blos in Triim- 
mern und Mügéin, und reicht von Anton von Padua an die Tilfa 
Wasch, begreift den Bogén an dér Miinisch in sicb. und veiebt zurück 
bis zum Versenkpunkt dér Kovasia.

In Bezug auf a) Kostenqualitát kaim es als Regei gelten, dass das 
Hangendflötz , Hauptflötz und 2. Liegendflötz zűr Stiickkohlcnerzeu- 
gung geeignet sind. wahrend das 1. und 3. Liegendflötz fást durchweg 
Kleinkohle abgibt.

Von Interessé ist besonders das 3. Liegendflötz, welches, wo cs 
unbauwiirdig aufritt, teste kompakté Kohlé fiihrt.

Ausgezeichnet nachweisbar ist die Entstehung dér Liegendflötze 
aus Morren. Das Liegende derselben ist mit bandartigen Pflanzenresten 
gitterförmig durchzogen, und ist die allgemeine Stelluug dicsér Bander 
senkrccht auf die Scbichtflache, sind alsó diesc Bander die Wurzeln dér 
Sumpfpílanzen. Allé Mittelbergc zeigen dieselbe Erscheinung und weisen 
somit nach, dass sic eben so viele Uuterbrechungcn und Widerholungen 
des Wacbsthumes dér Pflanzeu rejiraseutiren. Die Kohlé selbst zerfallt in 
dér Luft laugsam, und blattért sicb in ilí “ starkeu P lattén ; die com- 
pacteu Partién zeigen piano Parallclstruktur in Machtigkeits-Abstanden 
von 1I3 — l l/a" und zeigt jede Platté eine eigene Kohlé, versobie- 
den von dér nacbsten. Kiese sind blos am 1. Liegend - Flölz, dann 
am 3. in den Mittelbergen. An Abdriicken tinden sicb blos Schilfe 
und Scbachtbalme. Erst 5° iiber dem 1. Liegendflötz beginncn Pecopte- 
riden. Das mit den Wurzeln durchzogenc Liegend ist leicht auflóslich, 
das llangende bildet viele Warzen und Kriimmungen, veranlasst Scbwan- 
kungen iu dér Koblenmacbtigkeit, bis zum ganzliehen Ausdrlicken dér 
Flötze, Schlagwetter sind auf den Liegendflötzen noch nicbt vorge- 
kommen.

Die Hangendilötze (Hangend und Hauptflötz) habén ein regelmassi- 
ges Liegend und Hangend, die Köble lasst keine so vielfache Zusammen-
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setzung erkennen, ist kicsiger (wiewohl immer nach kiesarm zu nennen) 
nnd finden síeli zwischcn beiden Flötzen 11 Pflanzenspecies.

Was die Kolileneisensteine betrifft, so schwankt dérén Eisenge- 
halt von 17—54°/0, und kaim im Durchschnitt mit 38°/0 (ungeröstet) 
angenommen werden.

Sie treten entweder in Lagen auf, welcbe wohl £auf etwa 12°/0 
ibrer Flacbe verdriiekt sind, aber selbst nacli ilirer Verdrückung nocli 
eine deutlicbc gelblichc Spur lassen, oder es sind brodformige SpbSro- 
fiderite, welche von 3' bis 2° Langen-Achse zeigen, und dérén Peri
pherie sich scharf aus dem Scbiefertbone lüsst, mán nemit sie hicr 
Mügéin.

Kleinere Mügéin babén oft in ihren Kernen einen Zinckblende- 
Schwefelkics- oder Kalkspathkrystall, aucb Bleiglanz oder eine Po- 
sidonie ist sebon als Kern gefunden worden; jedocli sind dics Selten- 
heiten. Mügéin wie Lageil haltén síeli konstant an eine bestimmte Scliie- 
fer - Sehichte, nur werden Mügéin oft dnrcli eine Brandlage ersetzt, die
sel' Zusaminenliang so wesentlich verschiedener Minerale ist nocb eine 
Thesis oline Lösung, die Erscheinung ist aber von den Bearbeitcrn 
oftmals gefunden worden, und zwar:

auf dér Grube zwischen dér Lagen Mugelreihe
Helena 1. und 2. 1.

)) 2. ff 3. 1.
Waldstollen
Helena und Granzenstein im Dreifaltig-

2. ff 3. 1.

keiten und Rosalia Mittel 2. ff 3. 2.
Helena Aurelia 2. ff 3. 3.
Dreifaltigkeiten Mittel Grenzenstein 3. ff 4. 2.

ff ff ff 4. ff 5. 1.
ff ff ff 5. ff 6. 2.
ff ff ff

Láger werden theiweise ersetzt.
5. ff 6. 3.

a) Durcli Letten, dér entweder am Liegend oder Rangéiul aufritt, 
jedocli absátzig ist, oder es gebt die ganze Lage in Letten iiber. Sol- 
clies Ueborgehen lindet sich bautig auf den Grubcn Helene und Rni- 
mund im Panorthale.

b) Durch Tuttenmergel, dieser bildet oft zűr Halfte, ja ganz das 
Surrogat einer Lagc, und enthalt manehmal bedeutenden Eisengehalt. 
Im Rostén wird er lichtgrün, oder rosenrotb, da er sich bei den Lagen 
an dér Stelle des Lettens anlegt, so mag er zu diosem in sehr naher 
Beziehung steben. Er ist immer in seinen Kegelformen ausgebildet, die
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oft 2 cnlgegengesetzte Richtungen habon, die Spitzen gegeneinauder 
gekohrt, odor sie sebemen oinor in elén íuidcru oingeschoben, ja  es finden 
sicli Kogcl innen mit Letten und einem vorkehrt steckcndon Kogol getüllt.

c. Dmeli einen quarzigen Eisenstein. Dicsér hat ganz das Ausse- 
hen eines Sandsteines feinston Kornes mit kiesoligem Bindemittel, ist 
fettglanzeud, g.elbgrau, aber nádi dór Röstuug vmn gewöhulichen Koli- 
leneisonstein kaum zu unterschoidon. Einzolne vvenige Stiieke erweisen 
síeli in Folge zu ladien Quarzgehaltes als nicht vervvendbar.

Die Koldoneisensteine lásson sicli in Folge ihres bodoutenden Bi- 
tumongehaltos mit Anordnung ihres eigonen Bronnstofl'es vorrösten. 
Einzelne Partion cnthalten desson so viol, dass sie an dór Sonne lie- 
gend, dioses in Tropfon aussehwitzen.

Friscli golbrdert erscheint das Ireio Bitumen als cin Bosehlag dureh 
einzelne gelbe Schuppen an dón zárién Kreuzkliiften des Eisensteines, 
wolche an dór Sonne imnier dunklor vvordon, und endlich in Tropfon 
abrinnen, und dann schwer erstarron.

Dicse Erze sind in ihrer Lageiung gleicli ihrom Nebengestein, 
doni Schieforthone, mannigfaltig gestört. und sind in abentheuerlichen 
Windungen und Vorzorningon vorfindig, wolche dón Bergbauersohweren. 
(Siche Ortsbilder dér Uteriseh.)

Die S a n  d s  te  in é  lieíern in ihren feiukönigeren Varitaten ausge- 
zeichnetes Baumaterial, und die gröberen selbst erprobte Gestellsteine. 
Audi zu Mühlsteinen hat mán sie bereits verarbeitet.

Die b i t u  m i n ő s e n  S eh i e f  e r t  h o n e habén in neuoror Zeit, 
ihre technisehe Verwondung zűr Erzeugung von Sehieferöhlen gofunden. 
Es oignon sieh hiezu jodooh nicht allé Scliichten, sondorn nur die brau- 
ncn, halbmildon, in durchwegs glanzonde Musoholn zerfallende Sortén, 
vvclche im Bruclie keino grauon Flachen zoigon. Sie cnthalten bis ll°/„ 
Ritumen, vviewohl ihr Durchschnitts-Gehalt nur mit 5°/0 angenommen 
werden kaim.

An Pflanzenroston konnnt cin Carpophyllum, vviewohl sehr selten 
vor, Thierrosto íindon sicli im Zvvisehenmittel dér Lage Nr. 7, und dann 
sehoii na he ani Uobergange in dóm Mérgei vor, und zvvar Mollusken, wel- 
che jedoch sehr unvollkommen orhalten sind.

Gégén das Hangonde hin nehmen dicse Schiefertkönc Kaik auf, 
verlieren an Bitumen, und In reiton so cinen, vviewohl raschen Uebcr- 
gang in die hangenden Mergelschiofer vor.

Es ist liier dér Őrt von oinor Gestoiuart zu spreohen, wolche als 
eruptiver Eindringling sieh in Liassandstein und den bituminösen 
Sckieferu vorfindet, niimlich oine Porpbyrgattuug.
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Dér Eurit oder Felsitporphyr.

Hellgraue, braunlichgraue, braune, schwarze, selbst grünliche Fel- 
sitmassen, welche einzelne Feldspathkrystalle eingebettet hergeli, selten 
Maudelraume odor verglasten Quarz in bis erbsengrossen Ausscheidun- 
gen enthalten, durchsetzen dió Liasglieder.

Ihr Altér ívurde früber in dió Ablagerungszeit dér bituminösen 
Schieferthonc versetzt, und Kndernatsch sagt dariiber : „Sió treten im 
Keupersandstein fást olme Ausnahnie mit dutebgreifendor Lageiung auf 
nieist in Gangform, mitunter aber auch im aufragenden Kuppon. Ein 
ganz andoros Verhalton zeigon jedoob diese Porphyre in dón oberen Eta- 
gen dós Sobiefertliones. Hior ersoboinon sió als wabre Láger oft so 
regelmSssig dón Scbiobton dós Scliieforthones auflange Erstrookung hin 
oingoscbaltot, vvio irgend óin Sedimentgjestein, höber aufvvSrts und schoti 
im nachstfolgenden Gliéde, doni Jura-MergolscMefor, findon wir von 
ibnen keino Spur mehr.“

Die grosso Entwicklung des Eisensteinbaues hat dió bituminöson Scliic- 
ferttbone doni Stúdium blosgelegt, und obigo Ansicbt totál umgowor- 
fen. Vorfasser dieses hat beobacbtot •

1. dass am östlich fallenden Füigel dór Elypse, die porphyre 
gégén die Teufe zu an Machtigkeif abnelnnén ;

2. dass selbe am westlicb fallenden Flügel gégén dió Teufe an 
Macbtigkeit éber nocli zunehmen;

3. dass wenn mán einem gegebenen Grubenpunl.te den Porphyren 
nacli aufliriebt, die Schicbten langsam gesehnitten werden, und zwar 
geratb mán auf beiden Fiiigein immer niehr ins Liegende ;

4. bei Verfolgung des Streicbens derselben gerkth mán, dieSchich- 
tung langsam diagonal sebueidond, von Nord gégén Síid immer mehr 
ins Hangund und zwar auf beiden Flügeln dér E lypsen;

5. den Winkel, den die Porpbyrneigung mit dér Neigung dér 
n&chsten Scbicbten bildet, ist bei den Sandsteinen etwas grösser als in 
den Schieferthonen ;

6. es finden sicli die GSrige dér Euritporphyre sogar im Concreti- 
onen-Kalk des Jura.

Daraus folgte nothwendig dér Schluss, dass die Porphyre ;
1. vor dér Bildung dér Elypse bereits in die Schicbtung einge- 

drungen sind, denu sie sind selbst gespalten;
2. dass dieselben von West aufsteigend injecirt vvunL n, denn dort- 

hin zu steigt ihre Macbtigkeit;
3. dass sie überbaupt von Nordwest gekommeu sind, denn sie

10
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kommen von Nord aus dem Liegend, tind sotzcn schwacb diagonal fórt 
ins Hangend;

4. dass sie durchweg Gangé sind, nachdem sic ciné bedcntende 
Machtigkeit dér Liasglieder durchschneiden.

5. Dass die Injektion dér Porphyre in die Scblieferthone unter 
Einwirkung des Druckes dér iiberlagerndcn Juraglieder erfolgt se i;

6. dass midiin die sprodere Sandsteinmasse dér ursprünglichen 
Gangesrichtung viel weniger Ablenkung gégében babé, als die weie.be 
Schieferthonmasse, dérén danialige Plasticitat die Gewalt dér Eruption 
absebwáchte.

Die Ste.llung in welcber die Euritporphyre dér Liasglieder dér 
Steierdorfer Elypse drangen, ist in dem Idealprofile „Steierdorf mit Ende 
Jurazeit“ dargestellt.

Wenn aucb in dér Czelnik, dann aucb an dér Gerlistjerkluft, eud 
Heh an dér Tilfa-sina einzelnc kleine PorphyrVorkommetí bekanntsind, 
so kann bei einei Besprecbung dér Eurite doch nur hauptsachlich jenes 
Vorkommen verslanden werden, welches bárt au dér kurzen Elypsen-Achse 
von Steierdorf liegt, und am westliehenFHigel die Grubenbezirko Hildegarde, 
Ludmilla, Joscf Antou, und den nördliclien 'Iheil von Raimund. am öst- 
lichen Tbeile das ganze Fold des Jakob-Erbstollens und die Gruben 
Alexander in sieti begreift.

Die Mitte dieses Porpbyrfeldes entspricbt vollkommen genau dér 
Mitte-Distanz zwiseben dem nördliclien und siidliclien Elypsén-Seblussé, 
namlich dér Müniscli und dem Thinnfeldscbacliter Graben, und finden 
sicb auffalleuder Weise darin die meisten Blakband-Lager, sowie die 
edelste Fiilirung an Eisenperzenten. Wenn aber aucb dicse beiden Be- 
obaebtungen darauf biuzudeuten sebeinen, dass die Eurit-Porpliyre das 
Hebungsgestein dér Elypse, und zugleich die bedingende Ursacbe dér 
Blakband-Bildung gewesen seien, so widersprectien dieser Annabme die 
vorbergegangenen Erfabrnngen, und kann ihuen nur so viel Thatigkeit 
hiebei zuerkannt werden, dass sie die Spaltung vorbereitet, und allen- 
falls die Concentration des Eisengelialtes dér Sebieferthone in Lagen 
durcb ibr Eindringen begünstigt. babén mögen.

Die Kontaktstellen dér Porpbvre mit anderen Gebirgsartén zeigen von 
grosser; aber nicht andauernder Ilit/.e, bei bituminösen Schieferthouen 
wurde das Bitumen ausgetrieben und den nachsten Partién als abfárben- 
der Russ odor in Aspbalt Tropfen mitgetheilt; öfter sind sie verhartet, 
wic mit Kieselerde impriignirt, oder sind blaulicli angclaufcn, Blakband 
wurde schwarz gefárbt, und wenn Stiicke davón in die Porphyre gerie- 
tben, 7,u einem Magneteisenstein abnlicben Erze umscbmolzen; Saudsteine



zeigen eine kantn merkliche Frittung, Kohlé erscheint gekokt, anthraci- 
tiseli in Stanglein von 1 Qndf.-Zoll Hasis. und darunver geklüftet, vvelche 
Koxe sich von dér nnverkoxten Kohlé vollkomm'en ablősen. Allé diese 
Contactwirkungen erfitrecken sieli jedoeh auf höchstcns 1M*' weit von den 
Pophvren ab, und sind am Liegend intcnsivcr hIs am Hangend. Die 
Porphvre fúhren auch in ihrer Masse eingeschlossen Fvagmente von Sand- 
ptoinen und Schiefertlmnen, sovvic Koxe, ganze Blöcke selbst davon uin 
schliessend, ja  auch Bitumen in ihren aussern Kandóm.

Die Miicbtigkeit dér Porphvre ist am östlichen Theile 1 — 5', am 
westlichcn Theile 3' —(3°.

In Bezug auf die Harte sitid sie ausserordentlich verschieden, und 
mán kennt sie von ausserordentlicher Festigkeit. bis zurn Zustande des 
Autgdöstseins, dér sie als Formsand verwendbar macin. Diese ualier dein 
Tagé oder in wasscrreiclien Gebirgspartien vorkouimenden aufgelösten 
Partién sind fűi Tuffe gehalten wovden, es isi aber dérén Zusam- 
nienhang und allmáliger Uebeigang in die testen Varietaten nach- 
gewieeen.

Maii kenut in dér Elypsen-Mitte überhaupt nur einen Porphyrgang 
jedoch zertriimmért sich derselbe ini Felde von Hildegarde in 2, selbst 
3 Arnie, welche sich aber kaum 80" weit paralell begleiten, und alsbald 
wieder vereinigen. Jedoch Kendet díeser Gang mancherlci Trüniuier 
Sclnvanner und Linsen von geringer Liiuge ins Hangsadé ab, dérén Zu- 
sainmenhang oft bei blosser Vcrqúeruug riitheelhaft erscheint, aber bei 
streichender Verfolgung sich vollkoimnen als mit dein Hauptgange eom- 
municirend erweiset.

Treffend beschreibt Kudernatsch den p trogiafischen Charakter die- 
ser Porphvre indeni er sagt:

„Der petrograíische Habitus dieser Porphvre ist ausserordentlich 
variabel, und gestattet kauin ein allgemeines Schema zu entwerfen.“

„Allén dicsen so versehiedenarti: en PorplvyrviirietSten ist indess 
ihr Feldspath- und Quarzgehalt. gemeinschaftlieb.d

„Die festen Varietaten zeigen eine dieht< felsitische Gi umlxuasse von 
vorherrschend grauer Farbe, als röthliehgrau, blauiiohgr.iu, c lblichgrau, 
und sofort, in der bald mehr bald rainder zahlreiche Quarzköraer, dann 
Krystalle eines glasigeu, íarhloseu Foldspaih- s mit meist zahlreichen 
Tupfen eines bcllgriinen Miuerales eingestreut ind.w

„Der Feldspath aber ist Sanidin. Sehwaraer Gliunner tritt v. reiuzelt 
in achonen hexagonalen Tatéin, ausserdem auch II rnblende, doch sohon 
seltener auf. Der Quarz tritt hantig als Ohalccdon, tbciis in Aderu, Triim- 
mer, theils nierenfdrniig oder als schneowetísscv, zelliger, ganz zevfresse-

10*
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ner, selír miirber, inatter Quarz in drusen&bnlichen Cavitftten au f: so 
manche dicsér Cavitfiten enthalten ciné wásserige Flüssigkeit.u

„Manche Porpliyr-Varietaten sind voll von BlasenrSumen, die allé 
gestreckt, nacli eincr gemeinschaftlichen Riehtung ausgezogen sind, in 
dér wir dalier die Riehtung dér eliemaligen Strömung erkennen. „Dicse 
Blasenrhume, sowie aueh die etwa vorkommenden Kluftfl&ehen sind ge- 
wöhnlich mit ausserst kleinen Krystallen von flacher Rhomboeder Form 
iiberdrust.“—„Eisenkies, sehr fein angelauím, erscheint endlich mitunter 
in den Porphyreii."

„Die mii den erdigen Porphyr - Varietüten zeiebncn síeli öfters 
durch ihre nett ausgebildeten klpinen Doppel-Pyiamiden von Quarz aus.“ 
„(liter erseheinen aucli einzelne Sanidin-Krystalle in dér Masse einge- 
streut, die aber immer mit ciner mattén, liclitgrauen, erdigen Zerset- 
zungskruste umgeben, und im Innern nitirbe und zersprengt erseheinen, 
obwohl dér starke Glasglanz noch vorhanden ist. Einge dicsér Krystallc 
erseheinen wie abgerollt, dicse zersetzten Sanidin - Krystalle dér Por- 
phyrtuffc erseheinen meist. in dér Form von Durchkreuzungs-Zwillingeu, 
ahnlich den Karlsbadern.“

Dicsem ist hinzuzufügen, dass Drusenraume dér Porphyre an dér 
Aussenseitc de- Ganges öfter Kugcln ciné.- blanlieh weissen durchsich- 
jigen Glases fiibreu. welehes mit einer Sehale von abhebbaren Asphalt 
nberzogen ist, und bloss Chabasite in Krystallen von \ ‘“ Flaehe in Be- 
gleitung schöner KalkspathRhomhoeder auftreten.

Aueh hcllwcisse und durchsiehtigc Perien, die frei von jedem Ue- 
berzuge, und derén Bestandtheilc noch nicht bekannt tind, fiúdén 
sich vor.

Prehuit findet sich in den Kluftflachen in kleinen tafelartigen 
Krystallen. Ausserhalb dér beschriebenen Porphyizone fiindet sich der- 
selbe noeli am südliehen Elypsenschlusse in dér sog. Tilfa Wasch, dann 
als Begleitei dér Gerlistjer-Kluft am nördlichen Schlussc, dann in dér 
Czelnik, wo derselbe selbst die Koncretionenkalke noch durch- 
schwármt.

Euritgang von Kintar siehe Anfang.

Mergélschiefer.

Auf den bituminösen Schieíerthonen Hegen vorerst graubraune Mer- 
gelschiefer, welche cin blosses Bindemittel einer Anzahl von Molusken 
Steinkernen ausmaehen. Dicse Steinkerne sind mit cinem Anfluge von 
hellweissen Kaik bedeckt, was dem Gestein ein charakteristisches Aeus-
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sere verleiht. Darauf folgen selbststiiüdigei o Massen dieser Mer- 
gelschiefer, dérén bei weitem geringere Anzabl von Steinkerneu und 
Abdrücken des Kalkanflugcs cntbehrt. Auf diesen lágert dunkelgrauer 
Mer g elschiefer, weleber das Grab von Millionen von Nueulinen sind, de
lien sich wenige Grypheen und Gervillien beigesellten. üiese 3 Etagen 
sind nocli bituminös, sandig, insbesoi dere glimnU rig.

Ihnen folgen Mergel, wtlehe licbtgrau und gi nbscbiefrig "ind. ein- 
zelne Pecopteriden-Reste füliren, und mit Schmireu einer Glanzkohle un- 
regelmiissig durehzogen sind.

In demselben íinden sicb grosse Mengen von Morpholiten und len- 
ticulann Conretionen, jedocli von bedeutender Giösse, und einzeli e grosse 
Linsen einer festőn Kalkmeigtlmasse; worin sicb die wenigeu tbieri- 
scben Reste dieser Etage vorfinden. Au pal&ontologisehen Neuigkeiten 
fiúdét sicb Uier wiewohl selteu ein kleines Cerithium vor.

Nun beginut die Region dér

Meryelkalke
'.I
Durch schnelle Zunalnne des Kalkgebaltes. Diese sind blau, grau, 

fest, von rein muschligein Brucb, halbkrystallinisch, mid fiihren Belemni- 
teu, Grypbaea arcuata, Amnionites Buklandi odor angulatus. Sie brechen 
in scbönen Plattén und zeigen einzelne weissc Kalkspathaderu.

Nachdem wir nun das Normálé des Banater Lias, das Vorkoninieu 
von Steierdorf ciitwiekelt habén, werden wir die übrigen Loealitaten kurz 
behandeln können.

Domun

Hier tínden sicb die Liegendkongloiuerate bis zu 3UU miieldig vor, 
die darauf lagernden Sandsteine fiihreu, entsprechend den Steierdorfer 
Liegendflötzeu 2 bauwürdige Flötze. Das Liegeudere ist, 4 5' machtig,
ibm folgen 15° Sandsteine und darauf ein Fldtz, besiebeud aus 4—7‘ 
Kohlé, I ' Mittelberg und 2 - 3 '  Kohlé.

Darauf folgen 60° maehtige Sandsteine, welelieu nun ein Flötz mit 
2—4' Macbtigkeit folgt, entsprechend elem Steierdorfer flauptflötz, auf 
diesen liegt 5° Sandstein und ibm folgt 1' Köble alx Reprasentant des 
Steierdorfer Hangendflotzes.

Dieses liegt an dér Sebeidé zwiseben Sandstein und Sclne- 
fertbon.

Die bituminösen Scbicfertboue selbst entwickeln hier au 30° Miiek-
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tigkeit, tükreimkor ikre Spliáro-iderite so geripg máehtig und uuregel- 
massgi; duss dieselben kein Bergbau-Objekt gcworden sind.

Sic v. érdén überlagert von .Mérgein und Mergelkalken de- 
len Machtigkeit ni: r un 401' bt.tragt und dérén Character mit 
Steierdorf gleich ist. Eben so übertinstimiueud *iud die wenigeu 
Ueberrest von /am ién, Pecopteridcn und Ecjuieseten, wulcbe sicb in 
den Sandsteinen vorfindou. Die K"hlenflötze sind vielen Yerdrüokungen 
untenvurfcn, so diis.- die Kohlenmittol selten übt r 4Ü, aber haitiig nur 
bia 10° streichende Erstreckung habon.

Donian bildete den nördlieheu Bassinfluss zűr Liaszeit und die 
Ueben ínstimmung dei Yeihaltnisse lásson fúr den ersten Augenbliek 
cin cunataiites. Anlmlteii dei Flotze von Dumán lés Steierdorf voraus- 
sctzen. Die Animiiim w-tirde sieti -auch bestfitigt habén, wenn uiclit die 
Muscbelkalke eint VeriMigung dei Lias-Wasserfiáche veraulaast habén 
ívűiden, in Fnlge déren, ziemlieh in Mitte Diatauz zwischen beiden Berg- 
arten, die Liasschichton zum Ausstreichen gelangen. Diese Hegen liier dem 
Triaskalke und seinen Mércéin eonform aufgelagert, und zahlreicben 
Scburfarheiten auf diesel- Austr. ichlinie habén dargethan, dass die ganze 
Máebtigkeit dér Sand6teine und Schiefertliom kaum 15° erreiche, inner- 
halb wéleher keine Kohlentührung mögheh war. linser Prolii vein Pasclia- 
berg zeigt genau die liesultate dér Sehurtbauten.

Die Vetrengung und vielloicht aueb dér zu weuig tiefe Bódén abla- 
gernden Gewasser muss tiei Donian begonnen habén, da 1200" südlich 
iu dér Uljanica bereits nur Sandstein des Lias erseliürfbar war.

Dieses Yerhiiliníss dauert bis an die Karas fórt dureh 3000". An 
dér Karas bogiimén die Schieferthone állmaiig, die Sandsteine iibergrei- 
fend zu überlagern, Hegen auf dér Wass. rscheide Kaclosli amTriaskalk, und 
werden -vveiterliin v m den Mérgein iibergriífen. Ein liier angesetztes 
Bohrlocli lmt cinen in den Mergel eingedrungenen Porpbyrgaug nach- 
gewiesen.

Weiter siidlicb sinkt dér Tviaskaik sammt dér ilim angesehmiegteti 
Liasgebilden unt'-r die Juradeeke und es scheint, dass die Ablagcrung 
von dér Karas ab, siidlicb gégén Steiecd-rf bin immer vollkom- 
mener werde.

Gégén Osten bin »etzt die l.iasbildung von Donian gégén Kuptore 
nnd tiieili sich liier inzwciArme: dér ciné zieht sicb in die Kuptorina, zeigt 
dirrcb westliclies Eiufallen, und lágert aní Mnschelkalk, cinen Meer- 
busen desselben erfüllend: dér andere setzr iiber den Őrt Kuptore fórt. 
sich genau dér Welle des Bundsandes anschliessend, von den jün- 
gem Kaikén dann weiterhien iiberdeckt. Von dicsér Partié ist das
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wabre Ausgehende durcb Auswaschung getreuut, se dass die Liasglie- 
der eine Unterbrechung durcb rn butiten Sar.d erleiden. Dieses getrennte 
Ausgehende fűidet síeli in  ̂ inere maré, und setzt iiber die Bérsava von 
hier fórt.

Es finden sicb hier vorherrsehend die bituminösen Schieferthone 
entwickelt, uud ist Kohlenfiihrun dér Sandsteine blos durcb das Haupt- 
fiötz vertreten,' die liegenden Sandsteine durcb Kongl merate von bedeu- 
tender Gcschiebgrösse, und linden síeli an den Szekulbache Partién, 
dérén Gesebiebe bis Vojdgross sind. Aucb in dicsem Zugé sind die Koh- 
leneisensteiue, trotz dér ausigez ichneten Entvviekluug dér .Schieferthone 
mrgends bauwSrdig getroffen worden. und fehlcu iu Vinere maré die 
Mergelschiefer gánzlich.
Ítíij li '|?ld c t, . » H'iUi'iUl j'r't B41ÍLÍ i ' 'fii uxtiití , I

B e e .

, i m
Von einigem Interessé ist das Liasvorkommen dér Bee. Es liegt da 

selbst aul Triaskaík, von derűseiben durcb Tviastnergel gesehieden, und 
ist in einer streiehenden Lan; e von 800° von 8einer Juradeeke befreit.

■. ■ j

Es erreiebt ejne Macbtigkeit von 120°. Áru Südende sind dicse Gebilde 
vollkommeu blosgelegt, wiibrend in dér Richtmg uacb Nőiden die 
Sandsteine von den Scbi-feitbonen, und dicse weiter von den Mergel- 
schiefera iibergreifend libé-rdei kt werden. Weiter südlich findet eine Ver- 
werfung um 120u ins Liegend statt. dér verworfene Theil zeigt die 
geschlosscne Juradeeke und nur eine kleine Partié bituminösen Schie- 
férs tritt auf dér Wiese Maslagba an den Tag, um kaunt 60° im Strei 
chen auzuhalten. Von da aus weiter südlieh tritt bis an die Nera kein 
Liasgli d mehr zu 'l'age. Ausgezeichuet scliarf ist lii -r die Grenze zwi- 
sehen bituminösen Schicferthon und Mergelschiefer: reich ist die Fiih- 
rung dér eistern ani Eisenlagern und Niereufiötzen davon, uidlich ist das 
2. Liegendtiötz hier entwickelt; dasselbe giebt nur Kleinkolile, ist ahulich, 
wie in Doman. vielfachen Veidriickungen ausgesetzt, scbwillt aber bis auf 8* 
Macbtigkeit an. An -lr in den Schiefertbonen fiúdén sicb kleine Kohlenflötze, 
welche zwar eine gute, rösehe Kohlé fúbreii, jedocb b.i 1* Macbtigkeit 
nicht bauvviirdig sind.

Die Blosslegu.ig dér Liasschielite musste bei Gelegenlieit dér Fal- 
tung mit einei bedeutenden Pressung verbunden gewesen sein, wovon 
das Profil des Kuoblaucb-Stollens einigen Begrifi' gibt, welcbe wir beige- 
fiigt babeu, und vvelches, was die Ulmansicht des Stollens betrifft,

* mit Prácisiou gearbeitet ist.
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TI Fago impreunat.

Von dér Nera südlicb findet sich die Liasformation iu dér Yalia 
Soscli bis auf dérén Wasserschcide il fago impreunat, an dér Strasse von 
Saska nach dér MilitSrgrenze, nahe an dér Grenze selbst. Sie ist auf 
eine streichende Erstreckung von 300° in dér Valja Soch offen, wo be- 
sonders die Sandsteiue entwickelt auftreten, wahrend in ilfago mebr die 
Hangendglieder, alsó die Scliieferthone geöífnet sind.

Entsprecbend dem lián gén dflötze fiindet sich an dér Scheide von 
Sehieferthon und Sandstein ein absátziges Kohleniiotz, vvelches stellen- 
weise bis 2' Míichtigkeit anschwillt, iiu Südtheile am besten ist und, je 
njehr gégén Norden, desto scblccbter wird. Die Sandsteiue selbst ber- 
gen statt dér Liiigeudflötze blos scbmale Scbiehten eines blauen Let- 
tens, dér einzelne Koblenspuren zeigt, und liegen diselbcn direckt auf 
Triaskalkcn auf. Einfallen westlicb.

lm Südtheile 60° von dér Strasse ab, tritt eine Porphyrkuppe^ 
Eurite mit Glimmerkrystallen, jenen Euriten uicht uuahnlich, welcbe in 
den Metallwerken die Syenite durchsetzen; sie steigen unter 60° Tonn- 
lage durcb die Sedimeute zu Tagé aus, babén die Triaskalke circa 3' 
tief kömig geniacbt, und fübren am Contacte etvvas Galmey. Die bituini- 
nösen Scbicfertbonc zeigen gleichc Erscheinungen des Kontactes, wie 
selbe bei Steierdorf erwfibnt wurden. Dér Porphyr erstreckt síeli bis in 
die Mergelschiefcr. Seine Besebaffeubeit, sowic dér Unistand, dass er 
an jencr Stelle erseheiut, wo die Sehicbtung am stiirksteu berausge- 
dr&ngt ist, eudlicb da er sicb zu Tagé ergossen hat und eine Flache 
von etvva 400 Quadrat-Klafter bedeekt, last sóin loeales Altér in die 
Faltungszeit selbst versetzen

Weiter stidlicb ziebt sieh ein 6000° langes Liasband iiber Runscha 
Padina Mathye gégén dér Tissa Pottok bei Moldova hin, durchaus auf 
Triaskalken ruhend, und Vvestlieh eiufallend. Entwickelt sind allé Glieder 
des Lias, aber nur die Sebeidé des Sandsteines und Schiefers fiihrt 
cinen Reprasentanten des Haugendíiötzes, wiewobl auf dér ganzen 
Kette unbauwürdig, wie zablreiebe Scbürfungen dargethan babén.

Bei Padina Mathye sind die Sandsteiue und Scbiefertbone nur in 
einer Gesammtmáchtigkeit von 1" vertreten, und zeigen Triaskalke, 
Lias- und Juragebilde cinen Fallwinkel von 10°.

Y,.:i diesem Zugé durch Faltung dér Triaskalke abgetrennt, liegt 
jenseits dér Kraku Runscha in dér MilitSrgrenze bereits dér corre- 
spondirende Theil östlicb von diesen Kaikén abfallend, wo mannicb- 
facbe Schurtarbeiten die Sandsteiue 50°, die Scliieferthone 10° machtig, die
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Mergelschiefer 15° stark erwiesen babén, aber keine gestattigo Koblenfüh- 
rung erschörft wurde.

Die bituminösen Schiefertbone dieses Striches sind zwar an Blak- 
bánd nicht leer, aber sic ftihren diese Erze in wiewohl mScbtigen Mügéin, 
welche jedoch grosse Intervallen geheiden. Die nördliche Fortsetznng 
dieses Zuges jenseits dér Nera ist 3000' boch auf dér Pleschiva vor- 
findig. Die Verhaltnisse gind nocb immer gleicb: Sandstcine, Schiefer- 
thone mit- Eisenmugeln, Mergelschiefer auf Tviaskalk liegend, mit ihm 
östlicb abfallend, aber ohne Koblenflötz, selbst ohne -dem Hangendflötz- 
ReprSsentanten. Das Vorkommen schmiegt síeli halbbogenförmig einer 
congruenten Form seiner Liegendkalke au, und wird gcgeu Nord und 
Síiden hald von den jurassiscben Gliedern bedekt. Das Verflachen ist 
ausserordentlich schwach 3—15". Die Miiebtigkeit dér Liasglieder kann 
am best offenen Punkte mit 40" angenommen werden. Dics ist dér 
höchste Punkt des Banater Lias-Yovkommens.

Bohuj und Predilkova.

Am Fusse des östlicben Granitzuges als Gegeiiflügel des üstlich 
abdachenden Elypsentheile von Steierdorf streicht die Liasfurmation in 
ciner Lángé von mehr als 30( 0° zu Tagé aus, die dórt betriebenen 
Schurfarbeiten babén nachgewiesen. dass die Sandsteine eine Entwick- 
lung von 100° wahre Miiebtigkeit babén, dafür aber die bituminösen 
Scbieferthonc felilen, ebenso lehlen in Svinatjc und Bubuj das Hangend 
und Hauptflötz, die Liegeudfiötze sind sebr lettig, und schiefrig, wiewohl 
ibre Natúr sich gégén dér Tcufe zu etwa sieb bessert. Die böchste 
bekannte Miiebtigkeit ist bis mm und nur ein Flötz vorhanden, wie- 
wobl die Spuren dér beiden andern unlaugbar sind. Von Bubuj-Bacbe 
áördlich liegt die Liasformation in dem besclniebcnen Charakter direkt 
auf krystalliniscben Schiefer, erst in der Svinatjc tvitt, wiewohl verandert, 
dér Buntsand auf.

Südlich vöm Bubuj Graben jedoch ist die Machtigkeit der Sand
steine vicl geringer, dagegen finden sieb in der Predilkova die Spnren 
des Hangend und Hauptflötzes vor, und treten bituminöse Sebiefevthone 
auf. Die Mergelschiefer jedoch sind allseitig entwickelt.

lm Liegend der Predilkovaer Liasglieder finden sich Mérgei, in 
ihrera Liegend wieder Sandsteine und endlich Kaik. Obwohl diese letz- 
teren den anderwSrts beobaebteten Triaskalken nicht gleichen, so müs- 
sen wir sie vorlaufig dcnnoch dahin rechnen, da die Lagerungsart dieser 
Gesteine aufeinander vollkommen conform, und ihr Einfallen unter 45—
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55° rogelmSssig ist. Vöm Steierdorfer Normálé abweicliend sind die kiér 
in dón Liassandsteinen vorkominendeu vielfackeu Einlagerungeu vou 
Ikonon, welche bituminös und selbst in Nestern kobleufiihreud sind, ja 
selbst einzelne Sckichtcn von bituminősen Sebieferthonen, welche deuen, 
die wir in Hangenden dér Sandsteine zu fiúdén gewohnt sind, sekr 
nalie komrnen und mit Sándsteinen wechsellageru.

Das gleicke Verlialtniss fiúdon wir am Gegenflügel des westlich 
fallouden Steierdorfer Elypsentheiles am
-síöftbn 'gu«H  íu I> on d ó  M di'H  tiiftaolii ' A  s a d o  t od n  ,! ■ Iliódn ídíím ő

Jacobsbrunnen.

Eine grosse Verwerfung uake dér Streicbungslinie bringt kiér die 
Liasglieder zum Ausbeissen. Sic fiúdén sich auf 1G0U im Streicken und 
mit 25° Máchtigkeit geöőhet, bestehen durchwegs aus östlicb einfallen- 
den Sándsteinen, welche einzelne Sckichtcn einos bituminősen dunkeln Sckie- 
ferthones führen. In den Sándsteinen sowohl als in den Schieferthonen 
setzt je Ein unreines, 6“ kis 1' máektigcs Kohlenflötzchen auf: Reprá- 
sentanteu dei Licgendflöt/e. Dér Auíbruch dér Liassandsteiue ist von Lias- 
nrrgeln rings umgeben, welche weiter von jurassisehen Kaikén überla- 
gert sind, und östlich und westlich abfallen, wodurcli die reine Faltung 
sicb nachw eist, anderseits a bér das Kehien dns bituminősen Soliiefers 
constatirt wird, naebdom beim Aufplatzen dei Decke unter den Mér
gein sicb diese hatteu vorfinden miisseu, eke die Sandsteine an den 
Tag treten konnteiií

Dieses Febleri dér bituminös n Schiefeithone konute aber nur iu 
gewissen Zouen statthaben, denn nahe dem Jakobsbruunon, im Be- 
zirke dér

Nathra- und des Schittinthales
1 ' í r j  ti s / lM  l í lü

treten diese, je weiter südlicb, desto machtiger wieder aul. Am West- 
abbange des Balom, auf dem dér vorerwáliute Jakobsbrunueu liegt, 
beginnt dér Lias gégén Síiden hin zwisphen dem Buntsand und Jura
kaik seine Schichten zu entwickeln; jcdocli erreicht er keine kő! ere 
Máchtigkeit, als 5° durck eine streicbende Lángé vou 700° bis au die 
Schittin, und zeigt blos Sandsteine und Mergel. Vöm Schittinback ab 
ermachtigt sick das Liassystem auf 20", es treten bitnminöse Schieferthone 
auf, nach ungefökr 1000° Erstreckung keileu sicb die Sandsteine gauz aus, 
und fiiidcn sicb im Lissawa. Thalrisse, meist nur Schieferthone und 
Mérgei. 600" von kiér setzeu die Sandsteine in eiuer Máchtigkeit von 5 U



wieder an, und fiadén sich wenige bitmninöi-e Schiefer (2—3°), dann 10° 
Mérgei, l>is nácit 1000° Erstrtckung sich allé 3 Glieder unter die Jura- 
decke verlieien. Auf diesel- ganzen Linie zeigl sich ein 50- 80° betragen- 
des ósdiéin s Einfallen, und ist dies dér riehtige Gegenflügel des westlich fal
len d.en Síierdorfer Elypsenthcilcs.

;i ooiniiioiio? MÍBiii íaví sah snnxto.at'io'I adoijfiiia aiL> in
Ai. Kgjbleuftíhrung ist iin Scbittinthale cin Flütz müder Keble, ab-

satzig in einer zwischen (3‘ und 24' Kphwanl p.,den Maclitigkeit entspre- 
chend cinen Steit rdnrfci Liegendflotze; im Dolina-Walde, 1000° weiter 
síid licit, lindcu sicli 3 Flötzspuren im Sandsteine, aber keine davon bau 
wüidig; diesc Spinen selbst driieken sicli im Lissawa-Graben aus. Jcnseits 
dieses Giabens tvitt, entsprecbend dem Strici dorfer Hangendflütze an 
dér Scheidung des Sandsteine* und Scbiefertliones ein Kobleuflotzchen 
von 0"— 14" Míiehtigkeit aut, daa jedoeli ebenfalls selír absatzig ist; die. 
Schieferti one sind bier selír druckbaít, und betgen keine Spur von Kohlén- 
eiteensteinén.

Dieses Vorkonimen isi dureh eine mit dér Steierdortei lángén 
Elypseh-Acbse pnralelíe Fa níi. in 2 von i inandér abtallcnde und duieli 
Bántsam! g< tromfé Fliigcl yrspiongt, und zeigt merkwiiidiger Welse 
dér westlich faílende dalit, < iné wesentliche Verselned nlieit mit den vor- 
beschricb non iistlieb fallendeb, dass dórt durehau die bituminüsen 
Scliiefertbone aufireten, und bi zu 20° Miiebtigkeit énvioheu, z. H. in 
dér Skofaina. Aber aucb hier tükrén sic keine Köblei; eiSeirStéihe wohl 
aber Knollen von Schwefelkies und überziclten sicli bei dér Vevwitte- 
rung dic Stollen-Ulmen mit Eisenvitriol und Bittersaiz ; letzí rés in 
mohrere Zdl lángén Haatbiisc-'eln.

Wesentlicb. virsebicde, von allén andevn Localitaten tritt bier dér 
Mergelscbiefcr ; uf. Er ist ausserordentlicb sandreich, glimmerreicb, bleibt 
wohl scbiefiig. ist blaugráu, und zeigt bei dér Verwitterung allé Uebcr- 
gangé bis ins Brauné. Er ist wolil von Grypbaeen, und sieht cinem Sand
steine sclir abnlicli: Er erreicht bier eine Miicbtigkéit von 36 Fuss. 
Darüber liegt in ausgezeiebnekn Schiciit.en, 60 Eus maohtig, dér Mer- 
gelkalk: dér Tiiiger von Grypbaeen, Gevvillia, Cerithium, Amumniten, 
Belemniten, Plioladomya piima, P ntaerinites psilonoti, Cidarites psilonoti 
und ein Torebi átel-Species, dann Nucula, Cardium niiilticostatűm.

Fást <dine Interessé sind die Localitüten Krassova und Kápuklanz, 
erstere am östlicb, letztere dem wcstlicli fallenden Endflügel dér For
mádon gelegen.

Hier findet sich dér bituminöse Schiefertlioh gar uicht, und dér 
Mergel sebr schwaeh veitreten. Die Sandsteine erreicheü etvva 20° Miich-
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tigkeit aber fiihrcn blossc Lettenflötze, und Hegen in Krassova auf Bunt- 
sand, in Kapuklanz auf Triaskalk. In

Romvm - Csiklova

tritt die südliche Fovtsetzung des Natratbaler Vorkommens östlich 
einfallend zu Tagé, bárt am krystallinischen Gebirge aufiagernd. Ver- 
treten sind allé GlieJer mit cinci Gesammtmiiebtigkeit von 30°. Entspre- 
cbend dem Hangendflötze Steierdorfs tritt ein wiewohl blosses Lettenflötz 
von 1 lji ‘ Macbtigkeit auf. In seinein L iep'ud findet sich ein zweites sol- 
ches Flütz, wahrscheinlicb dér Vcrtrete. des Hauptflützes, die Mergel 
entsprecben dem Steicvdorfer Normálé.

S  z a s k a.

Auch hier ziebt dér Westrand des Liasbassins mit östlichem Ein- 
fallen durcb, und zeigt Kouglomerate, Sandsteine, Schiefertboiie und sehr 
wenigen Mergel. An dér Scheidung des Sandsteines und Scbieferthoues tritt 
auch bier eine Flötzepur auf, die aber keiiie.Hotfnung auf Yeredlung bietet. 
Die streichende Erstrckung ist übcr 4000° láng, und főit gleiches Verbal- 
tei zu beobacbtcn. Siidlicb von Maria - Sehnee und Kobldorf treten jedoeb 
die Liasgliedcr in einigc B< rübiung mit den Evuptivgebilden des Szas- 
kaer Bergbczirkes.

Hier fiúdén sich eigeutbiimliche Umwaudluugcn. Die Kouglomerak 
iindern ibr Bindemittel, und besteht dieses aus cinci glimmersebieferar- 
tigen Masse, endlich verscbwimmen die Kantén dér Bruchstücke dersel- 
ben in dem Bindemittel, und es entsteht ein Quarzfels, dér seine Entste- 
bung durcb die Niclitvollcndung seines Habitus nocli sebr deutlich 
verratli, bei dér Verwitterung wird das umwaudelte Bindemittel sebr 
leicht angegriffon, und bedeckt sich die Oberflache mit unzahligen Ge- 
schieben runder Körner, mit eincr Dammerde von Glimmersehuppcn. Diese 
Gebilde lassen sich um Kobldorf herumbiegend bis an die Nera nord- 
wSrts vcrfolgen, wo jenseits derselben die Streicbungslinie dér Koncre- 
tionen Kaiké die weitere Fortsetzung beweist.

Eine gleiche Unnvandlung und selbst in noch höherem Grade erlitteii 
die Liasgebilde am

Gelbös bei Moldma,

wo diese in eine vollkouimenc Hornsteinmasse umschmolzen sind, wie 
bereits früher erwahnt. Diese gcht langsam in jenen eben bespruchenen
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scheinbaren Quarzfels über, und diese wieder in die dcutlich ausgespro- 
chenen Liasglieder des Moldovaer deutschen Thales.

Fasst mán allé diese Details in ein Ganzes zusammen, so ergibt 
sich, dass die Liasformation aus den

Sandsteinen (und Konglomeraten)
Schieferthonen
Mérgein (und Mergelkalken)

bestehen, die liegensten Sandsteine Reprasentanten dér Steierdorfer Liegend- 
flötze, die hangenden die d< s Hangend und Hauptflötzes fúhren; dass die 
Scbieferthone in ihrem Auftrelén nnbestandiger sind, schneller ilire Mach- 
tigkeit wechseln, nur in gewissen Zonen, Kobleneisensteine fúhren, und 
dass die machtige Entwicklung dér einzelnen Glieder mit dér Kolilen- 
oder Eisenfúhrung in kcinem Verhaltnisse stehe. lm Allgemeinen sind die 
Adelsführungen nördlich besser, als südlich, wie dies aucli sch<m bei dér 
Schwarzkohle dér Fali war, und östlich besser, als westlich. Zum Schlusse 
muss noch erwahnt werden, dass diese Formation, welehe in den Al
pon wegen ibrer etiormen schlagenden Wetter zu sehr bekannt ist, hier 
dieselbe nur an vvenigen Stelleu und nur in dér Na he grösserer Störun- 
gen aufzuweisen hat; diese sind: Tbinnfeld - Schacht arn Nordseblusge, 
Tilfa Vaseh am Südscblusse und bei dér Wiesnerkluft in dér Mitte dér 
Elvpsen - Aufsprengung von Steierdorf, und in dér Kuptoriua bei Reschitza, 
wo sic sich aus den Flötzen sowobl, als aus den bituminösen Schiefern 
entwickeln. Gewöhnlich aber sind sie olme Entwicklung schadlicher Gas- 
arten trotz ihres hohen Kolilenwasscrstoffgehalt.es.

J  u r a.

Diese Formation zerfállt in 2 Etagen, den braunen und weissen Jura, 
und sind dessen Glieder ausserordentlich seharf und deutlich characterisir- 
bar. Dér Brauné bestekt au s:

1. Concretionenkalk.
2. Oolith.
3. Hornstein ftihrenden Kaik.

dér weisse aus :

1. Mergel.
2. Korallenkalk.
3. Mergelscbiefer) , „

K aik) wec‘18c'**aSern(*-
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1. Koneretionenkalk. Dieses Glied bezeiebnet die tietVte Jura etage in 
<ier Natúr dadurch ausgezeicbnet, (láss sóin Zug iiber Tags selbst iumit- 
ten dér Urwalder durch die Massen von Hornsteinsehofter genau ver- 
folgbar wird, weleho bei dér Venvitterung desselbeh dic Oberfiacbe be- 
decken. Da die Analysen dér Grundmasse 20—35°/0 Kieselcrde nachweisen,
4—15°/0 kohlensaure Magnesia, se erscheint das Gestein iu seiuen liegen- 
den Etagen ein blosser Sandstein vou sehr femem Korú, dér ein 
starkes kalkiges Bindemittei hat, und in welcbem sieh zabireicbe Nieren 
von einer scbr testen Miscbung von Kaik und Kieselerde ausgesehi^jden 
babén.

Heine Kieselerde findét sieh hiiufig am dér Perypberie dieser Koucvetio- 
nen als dichter brauner llornsteiu, wahrend dei Kora liebigrau, matt 
und sandig erscheint. Die Koncvetionen sind zwar meisteus in spbáriscben 
Főimen ausgebildet, bie und da aber sind milliliter gauss abentcuer- 
licbe Főimen zu finden. Dicse Koncretionen Iliiden ■ dic Uebermasse des 
Gesteines und da sie in Folge dér Witterungs - Einflüsse nur zerklüí'ten und 
abbröckeln, nicht aber verwittern, so kann die Massenhaftigkeit des aus 
ihm entsteheuden seharfkantigen Schotters nicht befreindeu. Treffend sagt 
Kudernatsch darüber:

.D ér Kaik erscbeint alsó in dieser Etage fást ganz verdrángt 
durch den Homstein, dér entsohiedon vorberrscht, und scbmiegt sicb fást 
nur in schmalen Streifeu dér Kieselnicren an.

Er hat aber aucb zugleicb seincu früheren Charakter verloren, und 
gewinnt nacli aufwarts eine entscbieden scbiefrige Struktur, die am 
verwitterten Querbrucb besonders deutlicb bervortritt, indcni daselbst 
zabireicbe reihenförmige, dér Schicferstruktur und Scbichtung entspre- 
chend geordnete langgestreekte Warzen und Leisten hervorragen, die aus 
sehr kieselreichem Kaik besteben ; in dem oberen Tlieil dieser Etage ragén 
dicse Leisten bis auf l/2“ weit hervor, so (láss das Gestein gatiz zerfresstn 
erscheint; zugleicb ist die verwitterte Oberflache auf die ervvalmten kie- 
selreichen Hervorragungen mit einer mehr oder weniger dieken, schmutzig 
gelben, saudigen Z í setzuaeskruste b doekt, die sicb aber bedeut- nd kaik - 
haltig erweiset.

Die Scbichten habén eine Machtigkeit von und die Mách
tigkeit dieses Típus in miximo 60'. Weiter ins Hangeude sebeidet sicb 
das Kalkbindemittel selbststandig aus, und es entwickeln sicb Gebildc? 
die eigentlich erst Konkretionen-Kalke genannt werden kőimen, wiewobl 
dér Kieselgehalt immer noch die Halfte dér ganzen Masse ausmacbt.



159

Es sind reinere, nur nocli etwas sandige Kaiké, von zahllosen KonerC- 
tionen beschriebener Art durehwaclisen, sie gebén aber beim Anhauchen 
einen bedeutenden Thongernch von sieb. Die Starke dér Scbichten 
reicht. hier bis zn 3'. Dünne Zw isehenlagen, sandig schiefriger Natúr 
fiúdén sieh bie und da, Maehfigkeit 100‘. In dicsen Scbichten find’eu 
wir hie und da eine Grypliaea calceola. Belemniteu (sehleoltf elhaltéi}) 
Peeten personatus.

Auf densolben lágem
, j»;K •’(> id i írloim > ir /iilyiil j >i(J . i itdoid08  im

0  o l i th  e.

Diese Gruppé besteht aus einen regelmassigen System von blau- 
grauen, rőtben oder violetten, etwas bituminöseu, deutlicli und in Mach- 
tigkeiten 6"— 1‘ geschichteten Kaikén, welclie rein von Kieselerde sind, 
aber Oolithe von oft 2 □ "  Dur ■bschnittefla.che euthalten, wiewohl uur 
einzelue Scbichten dieses im Gangén 36‘ máclitigen Systems dieselben 
euthalten. Die Oolithe faluén in ihren Schichtflácben Peeten demissus, 
Plagiostoma sulcatum, Lima per-tiniformis, Ammonit.es, Gcrvillia, Cidariten. 
Die blanen Kaiké ohue eine oolithische Struktur fülűén Belemniteu 
Cneulaea und selten Tercbratula acuticosta, dana eine (wahrscheinliehe) 
Avieula, Grypliaea dilatata.

Die Oolithe und ihre sie begleitenden dicbten Kaiké fiihren stellen- 
weise nuss- bis faustgrosse Ei ennester, ‘besonders im Lissava-Thale, 
und zwar am hSufigsten die violetten und rothgef&rbten Varietaten. 
Dagegen sind diese meist vei teinerungsleer. Gehen diese in die nor 
male blaugraue FSrbnmr über, so beginnen sie wieder thierische Ueber* 
reste zn bergen.

IíornsteinkalJce.

Diese untcrsclieiden sieh von dem Koneretionenkalke dadurch, dass 
sie nicht sandig sind; dass ihre Führung an Kiesclerde Aussclieidungen 
in ibrer MasségleicharHp (alsó Schale und Kern dér Koneretionenj Horn- 
stein von hrauner oder sehwarzer Farbe i s t ; dass diese Hornsteinfuh- 
rung nicht eine regellose Durbbwachsung, somiéra eine, mit dér Suliiéit, 
tung im Paralellismus befindliche Einlagerung ist, welche entweder ganze 
Láger zwischen den Kaikén bibiét, oder in elyptischen Kürpern auf- 
tritt, dérén Langenaehse dér Sehichtung parallel liegt. Vor diesen fiadén 
wir zu unterst dunkle, fást sehwarz-graue Kaiké mit musehlichen Bruch, 
mit durehaus Transversalen, zahlreiehen feinen Kalkspath-Aderu. Die
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Hornsteine iinmer noch dnnkler gefarbt, auf ilmen föl gén langsam llber- 
geliend Kaiké von immer lichterer Farbung, dérén Hornsteine in selben 
Masse ininier lichter werden, bis zu Kaikon, wclohe gelbliebgrau, halb- 
muscblig, halbsplittrig brechen, Kalküpathadern bis zu 2“ Starke fiih- 
ren, einzelne ovale hellgraue Flecken zeigen, und cinen starken Thon- 
gelialt beim Anhaucben verrathen.

Die Hornsteinfiimung ist in den untersten Scbichteu dieses Sys
tems wcchsellageri.d mit den Kaikon selbst, und betragt oft *|g dér gan- 
zen Sclnehteu. Die Hornsteíuschichten erreichen bis 6" Máchtigkeit, weiter 
hiuauf bőrt dieses Vorkommen dér Hornsteine als Schicliten auf, es werden 
dic Schichten erst nur 2“ stark, verlieren iliren Zusammeuhang, und es 
ersclieincn die Hornsteine in Reihen im Kaiké geordnet, welche dér 
Schichtung parallel sind. Oft lassen sicli bis drei Reihen solcher Knollen in 
eiuer Kalkschicht von 15' Máchtigkeit beobachteu. Noch weiter ins 
Hangende werden die Hornsteine immer seltener, ilire Anordnung nacli 
Reihen verschwiudet, und sie treten nur vereinzelt auf; schliesslich sind 
die thonigen, oben beschriebeneu Kaiké als Sclilussglied bereits Horn- 
stein íréi.

Die tiefsten Glieder sind sehr bituminös, aber nicht thouig ; nacb 
aufwarts uimmt dér Bitumgehallt ab, und dér an Thon zu. Die Mach- 
tigkeit dieser Kaiké betriigt 70—200°. Ilire Schichtung 1—3' stark, ist 
an allén Punkten dieses Vorkommens ausgezeichnet. Einzelne Schichten 
zeigen meist auf ihrer Liegendseite derartige Unebenkeitcn, dass ihr 
Querprofil einer Siige gleicht, dérén Zalme abgerundet sind, und 2—3" 
Breite habén.

Au Petrefakten finden sich Belemniten und einzelne Terebrateln 
auch, wiewohl sehr selteu, Steiukerne eines Zweischalers, dessen náhere 
Bestimmung fehlt.

B. Weisscr Jura.
1. Mergel.

Die Periodc des weissen Jura beginnt mit hellgrauen, grobsehiefe- 
rigen Mérgein mit Belemniten, wrelche stellenweise auch röthlich gefleckt, 
selbst in einigen Schichten braunliehroth erschcinen. Die Máchtigkeit 
derselben variirt von 3°—30°. Diese Mérgei íiihren kleine Glimmer- 
schuppen, zeigen eine Klüftung in rhombisehe Főimen, und sind die 
Klüften nicht selten mit zártén Kalkspath-Anfliigcn versehen. Einzelne 
Nesterchen von Schwefelkiesen oder ilires Zerzetzungsproduktes, immer 
eines Brauneisensteines, finden sich zerstreut. Niemals crscheinen diese 
Mergel sandig.
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2. Korallenkalke.

Wir wSlilen íur (lie ganzen Kaiké dicsei- Etage den Naineu Ko- 
rallenkalke, weil an eiuzeluen Stellen manche Schicbten überreich an 
Korallen sicli envcisen.

Diese Kaiké sind leicht, dicht, hornstciufrei, habén einen sebr 
unregehuássigen Brueb und keine deutliehe Schichtung, die erkennbare 
in selír m&chtigen Bankén. Die wenigen Klüfte laufen dér Schichtung 
oftmals ins Krcuz, sind aber deravt stark, da.ss sic vielfach die Grund- 
bcdingung zu den ausgedelmteii Hölilenbildungen gegeben babén, wcl- 
cbe sicli in diser Etage liuden.

Diese gewinneu bedeutende Ausdebuung und sind mit prachtvolleu 
Stalaktiten ausgestattet. Besoudere Hőiden sind.

Die Ploppahöhle, siidlich von Steierdorf.
Die Bohujbölde nördlich ,, „

„ Kirschahöhlen östlich „ ,,
„ Höble bei Krassova.
„ „ „ Doman.
„ „ „ Kuptore.
,, Kalugrahöhle bei Cziklova.

Einige bilrtcn heute nocli das Bett unterirdisch laufender BSehc, 
so die Ploppa, welche dann aus ihnen zum Austritt kommen. Das inte- 
ressantesfe Auftreten solcher unterirdisehen Wasserlanfe ist in dér Bee. 
An dér Wasserscheide dér Rakasdiana entspringt die sogenannte Beosec 
dérén östliche Quelle bei normaler Witterung nach etwas I50°sich in die 
Kaiké verliert. Dér westliche, vicl starkere Arin. fliesst an 400° weit, 
und versinkt gleichfalls in die Kaiké. An 1000° vveiter siidlich tritt an 
dér Scheide unserer weissen Kaiké und ihrer Liegend-Mergel, aus dér 
Tiefe heraufsteigend, eine Quelle, welche einen Spiegel von 40D° bű
det, aus welchem cin Abfluss von durchschnittlich 9 Kubik Klaftcr Wasser 
pr. Sekunde statt hat.

Dér Spiegel dieser Quelle und sem Abfluss hált sieh dnrch allé 
Jahreszeiten ziemlich gleich, nur nach besonders grossen Regengüsseu 
zeigt er ein Anwachsen.

Dagegen scheinen die unterirdisehen Kommunicationswege nicht genii- 
gend gross zu sein, um die Frlildingswasser fortzufiihren, und laufen 
diese in dem überirdischen Bachbette ab, .ind erhalten Zufluss aus Kalk- 
spalten, welche in dér Thalsohle ausklaífen, und um die Zeit dér Friih- 
lingswásser ganze Giessbáche ausströmeu lásson, dérén Versiegen zu-

11
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gleich mii dem Trockenwerdcn des oberirdiscben Bacbbcttes erfolgt. Dér 
Uebergang vöm reissenden Fiiessen dieses Wassers bis zum Versiegen 
betriigt 2—3 Tagé.

Die meisten diesel- llöhlen sind, wie oben angedeutet, naeh Klüf- 
teu ausgewaschen, und gab ilire Ausliöblung das Matériáié zu einigen 
bedeuténden Tuffsteinablagerungen. Viele Huuderte von Kesseln und 
Trichtern /eigen auf dér Oberflaehe den geweseuen Bestand einerunge- 
heueren Höhlenzahl an.

Diese Kaiké sind graulich weiss, gelblioh weiss, rötblich weiss, 
stellcnweise marmorirt, mit schwachen Kalkspatbadern durchzogen, ent- 
kalkten in ibrerMasseKalkspathe von variabler Őrössé. Wo ibre Zerkliií- 
tnng iiberband nimmt, erscbeinen sie breccienartig (Judina). Stellcnweise, 
so im Miinischthale, im llladier-Thale, in dér Gosna entbalten die Han- 
genderen dieser Kaiké ganze Banké von Spongites cribratus, reticulatus 
glomeratis, astrofoius, cancelatus, Isastrea tenuistriata, einige Species von 
Cidariten, wabrend die Liegenden voll von Astarte maxima und einer 
vollends scblebt erhaltenen Ostrea sind. Da in dicsen Scbichten auch 
Thecidaeen, Inoceramen, Pleurotomarieu, Katica, Serpula gordialis, Pen- 
tacriniten und Syphonia pyriformis vorkommen, so wurden sie früber 
dér Kreide zugescbrieben.

Von Interessé ist diese Kalketage durcb die Kalkspathkrystalle, 
welche sie allseitig fiilirt. Kudernatscb erwabnt von Aragoniten im Ste- 
fanstollen des Sckitteutbales mit dér Krystallform ccp. p. p. ccP8o p. mP; 
in dér Kalugra und Segradia fiúdén sich Drusenraume mit Kalkspatb- 
krvstalien, dérén eine Khomborderílacbe bis 3 Qudr.-Zoll misst. Diese 
Krystalle stceken haufig mit ibren freien Fiaeben in einem eisenrothen 
Letten, dér die gesammte Umgebung farbte, und dér im Véréin mit den 
Krystallcn die gewesene Tbatigkeit warmer Quellén ervveist. Abcr selbst 
gegemvartig birgt diese Etage nocb Tbermen von gleicliwohl niobt bo
béi- Temparatur. So tritt nalie dér Einmüudnng des Predilkova-Tbales 
in den Müniscb eine sebr starke Quelle mit 17' Reaumur zu Tagé, welche 
leider durcb die Strassenaufschotterung gedeckt ist, iu dér Militargreuze 
weisen dieselben Kaiké eine Quelle mit 16° Temparatur uach. Audi 
dicse Quellén verdanken ibr Bekanntwerden dér jüngsten Zeit und dürf- 
ten sich dérén nocb mehrere in dieser Kalketage vorfinden.

lm Zusammeubange mit dér ungekeurcn Kavernösitiit dér Kaiké 
steben oline weiteres úie mehrfachen Ausfiillungen von unregelmassigeu 
Hoblraumen dersclbcn durcb Eisenerze. Diese bestejen aus tbeilvveise 
testen Brauneisensteinen, tbeilweise eisensebüssigem kalkreicben Tbon,
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tlioilweisc Kalk^cliichtcn mit Brauneipenstein zu einer Breccie ver- 
bunden.

Solche Vorkommen sind bei Steierdorf im Schönthale, in dér Ka- 
kasdiana und Ploppa, iu dér géműién Streichungslinie dér östlick abfal- 
lenden Kaiké dieser Etage.

Ein gleiches ist bekaunt in derselbcu Etage, iu jenem westlichen 
Seitentliale, durch welclies von d.■ r Bee dér Waldweg nach Pottok fiihrt. 
Dicse Eisenmassen, welche 100 bis zu 300 Ztr. eines guten Érzés lie- 
fern , sind obne allé forsetzende Spur plützlicb, sowohl im Streicben 
als Veríiácheu ausgedriickt, lösen síeli von dem Mutterkalke vollends ab, 
und lassen nur die Aunahnic zu, sie seien von oben in die vorhandenen 
Hőiden gekommen.

"•ő. . . , n . ; _  i i b n m d H
3 Wechsellagerung von Kaikén und Mérgein

ist nur in dem mitttleren Theile des Bassins entwickelt und reicht von 
Krassova bis Szokwlar. Die grösste Machtigkeit erreicbt sie im Oravi- 
ezaer Werksthale. Sie túlírt Mergel von liehtgrauer bis blaugrauer Farbe, 
von zártén Kalkspatbadern durehsetzt mit haufigen Kiesknollen, selteuer
Hornstein und sind transversal derart stark zerkliiftet, dass sie bei dér<cr
Verwitterung in kleine Griffel zerfallen.

Sie zeigen oftmals Rutsebfüiclien, die unter 15—30° gégén die
Schicbtung geneigt, und meist mit einer Kalkspátbrinde belegt sind. Or- 
ganisehe Einscbliisse biérin sind sebrselteu und Festőben in ganz platt ge- 
drückten tbeilweise verkiestcn Ammoniten und Terebrateln. Sind diese 
Mergel selír kalkreich, so gében sie Cement ab. In dicsen Mérgein uad 
Mergelkalken fiadén síeli Kaiké von 1—5' Machtigkeit eingelagert, dérén 
untere Scbicbten blaugrau und hitumínos, dérén obere aber übergebend 
in Weiss sind.

Sie sind dicbt, muscblicb brecbend, von feinen Kalkspatbadern 
durchscbwarmt. Beim Yervvittern leidet das Gestein viel starker, als die 
Spathe, und erscheinen die Aussenflachen wie gegittert durcb scbmutzig 
gelbe berví riagende Leisten. Die Armuth an Hornstein ist so gross, dass 
das Antreffen eines Knollens davon eine Seltenbeit ist, ebeuso wurden in 
ibuen noch wenige Versteinerungen gelunden.

Dieser Komplex von wechselbigeriiden Kaikén und Meigeln erreicht 
eiue Machtigkeit von 200°, wáhrend mau die Machtigkeit dér Kaiké al
léin auf böcbstens 30° annehmen kaim.

Die Machtigkeit einer Mergelparthie zwischen jc 2 Kalkschichten 
wechselt von 1—8°, wahrend die Kaiké sich ziemlicb koustant bleiben.

11*
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Bei letzteren tritt wieder die Ersheinung dér riplemarks meist nur 
aul dér LiegendtÜiche dér Scliichten auf. Dieses Schichtensystem wurde 
wegen dér wenigen vorfindigen Petret'akte ohne Specialbestimmung zűr 
Kreide gerechnet, welcher Ansicht Bearbeiter dieses nicht beitrat, weil 
die ausgesproclienen Kreidegebilde auf ilim ralién, und zvvar unter La- 
gerarigsverhaltnissen, welcbe die ganze Faltung als zwischen seine Ab- 
lageruDg und die Kreidcgliedcr fallonder erweisen. Ausserdem sind die 
palaontologischen Beweise einer Kreidczeit fúr dicse Scbicliten schwacb, 
denn wir kennen im deutschen Jura von dem bier vorfindigen:

Genus Thecidaea . . . . 4 Species
„ Ostrea . . . . .39 tf

„ Inoceramus . . 5 ff

„ Pleurotomaria . . .35 ff

„ Natica . . . . . 9 tf

„ Pcntacrinites . . .35 ff

und ist Diadema variolare und Serpula gordiali s in Jura-Etagen
bekannt.

Diese Glieder des Jura íinden sich nur mitten im Banater Bassin
und bilden das letzte allgemeine Produkt desselben. Nur au wenigen 
Punkten iibergreifen sic die Glieder des Lias an den Beckeurandern. 
Ihre ungebeuere Entwieklung in Bezug auf Miichtigkeit sowohl als die 
Gleicbfórmigkeit ihres Auftrcteus im ganzeu Bassin beweist die uuge- 
störte llube, welche wabrend dér gauzen Jurazeit gebcrrscht habén 
musste.

Auflallend ist es, dass unsere Juraformation so wenig Ahnlickkeit 
mit dér deutschen und russischen hat, dagegen dér englisehen so nahe 
kommt, wabrend sie mit dem ungarischen Jura nur erst mit den obern 
Gliedern einige Verwandscbaft zeigt und zwar im Bezug auf Gliede- 
rung, da in einem Binnensee oder einem Meerbusen nicht die Entwick- 
lung dér organischen Welt gleick mit dem offenen Meere verlangt 
werden kann.

Wealden-Formation.

Ostlich von dem Bergorte Szaska liegt umweit des Dorfes Kohl- 
dorf, in dér sogenannten Ursikar, ein kleines Wealden Becken von 1000" 
Liinge und 300° im maximo Breite, welches die 2 unteren Etageu aus 
diesem Zeitraume enthált.

1. Die Purbekscbichten sind durcb Kalkconglomerate vertreten, be- 
Btebend aus woblabgescbliflenen Triimmern von Kaikén des braunen
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und weissen Jura, gebunden durch einen etrvvas sandigen Kal^- l^eses Gestein 
hat eine grosse Festigkeit und ein sehr biibsches Ausehen, da das stark 
vcrtretene Bindemittel lichtgrau, die Geschiebe aber meist dunkelblau- 
grau und von einer dünnen Scbwarte von Eisenoxyd oftmals umgeben 
sind, in Folge dessen das Gestein mit rőtben Schniiren stelleuweise 
durehzogen ist.

Die Schichtung ist sehr undeutlich, und grenzt diese Bildung sich in 
Folge dessen von den wohlgeschichteten Juragliedern gut ab. Die M&ch- 
tigkeit dieser Wealden-Etage ist 40—60 Fuss.

2. Dér Hastings-Sand ruht auf den Puibekschicbten, und besteht 
aus abwechselnden Schicbteu von Konglomeraten, Sandsteinen, Mérgein 
selbst losen Sandsehiehten, welche Schnüre und Trümmer selbst bis 3“ 
mSebtige Flötzcben einer práchtigen Glanzkohle bergen.

Vorherrschend sind die Konglomerate, welche Miicbtigkeiten von 
1—5' entwiekeln. Die Elemente derselben sind meist Kaiké, jedochauch 
vielfacb Quarz oder Gneussgeschiebe, gebunden durcb einen kalkigen Sand
áiéin, dér übrigcns ziemlieh test kittet. Die zwischeu gelagerten Schichten 
von Sandstein babén gleichmássiges feines Kom, etwas Glimmergebalt, 
kalkmergeliges Bindemittel, sind 6 '—5' maehtig, und zeigeu eine Nei- 
gung zűr Abschieterung. Sie sind vielfaeh von Wurzeln dér Wealden- 
F'lora durehzogen.

Die Mergel sind blaugrau, stark tbonig, etwas geschieíert, und 
sind die Trager von Serpula und Bernsteiu.

Verfasser dieses hat in ihnen viele Stückchen letzteren Minerals 
getuuden und die Bemerkung gemaebt, dass sie nur in jenen Mergella- 
gen vorkommen, welche zwischeu zablreicben mit Wurzeln uurchsetzten 
Sandsteinschichten Hegen, und dass in Bezug auí Schmelzbarkeit dessel- 
ben ein bedeutender Unterschied berrsche.

Allé geíundeuen Stiieke sind stumpíeckig, gelblicbweiss, fettglanzend, 
durebsichtig, muscblieb brechend, aber scbmelzen entweder leicht und 
verbrennen fást olme Gcrucbsentwicklung, oder springen unter starkem 
Knisteru zuerst in Sandform auseinander, und scbmelzen sehwer. Bis- 
her sind noch keine Stüeke gefunden wordcn, welche gross genug ge- 
wesen waren, um verarbeitet werden zu können.

Lose Sandsehiehten sind wohl sehr hautig, aber ihre Starke kommt. 
nicht iiber 6°. Sie bergen viele Glimmer, sind gelb und fein. Meist He
gen sie zwischen 2 Konglomeratsehichten.

Die Köbleusehnüre sind an den Sandsteinen und Konglomeraten 
zahlreieb aber regellos vorbanden.

Kohlenflötzchen treten nur zwischen 2 Sandsehiehten auf. Die Kohlé



selbst ist sfark glSnzend, musehlieh brechend, liisst aber einen bedeu- 
tenden tiefgelben* Rücksíand an Ascbe.

Die Hastings-Sohicbten orréi eben einc Möehtigkeit von 150 Fuss; 
an Petrefaeten ist vorlaufig auser dér Serpula dér Mergel und den Ab- 
drüeken von FarrenkrMutern niehts bekannt und zeigen letztere die 

Pfl anzen in cinem staik zerriebenen Zustande.
Die Schiclitung ist borizontal bis 5° östlicli geneigt, sehr zweitel- 

haft ist es, ob aueh das 3 Glied dicsér Bildung,
.̂ Hll *1 ' ’• • 0 *  ixi 9£j>t/I ti i#» > // t »> •;

dér Wealdenthon,

im Banate vorhanden ist. An dem Punkte des Vorkoramens dér vorbe- 
s chriebcncn Etagen sitid die Hastiugs-Sehichten unbedeckt; dagegen fiú
dén sich etwa 1000 Klat'ter nördlich graue, fette Thone vor, welche 
Fischz&hne und Fischschuppen enthalten, eine Machtigkeit von fást 500' 
erreiehen und die Brauukokle dér Pojestie untertcufen, mithin möglicher- 
weise hielier gehüre.n, vorlaufig aber in dér Tertiárforrnation abgeban- 
delt worden sind.

. Wabiscbeiulicb ist es, dass die gelben, sandigen, eisenfliissigen 
Tbone, welche mán vielfaeh im Jurazuge die Höhlentrichter Tbalsiuken 
etc. ausfüllcn siebt und Eisenerze tükrén, bieber zu reehnen sind. Letz- 
teren. Erzen Itat mán vor cinigcn .labren eine uuverdiente Wichtigkeit 
beigelegt. Es sind meist traubige kuglige, cylindemscbe, oftmals lialb- 
krystallinische Gestalten, welche aus Braun oder Rotheisenstein bestehen 
und in diesen Tbonen mebr oder miuder zahlreich stecken, uud nacb 
Regengüssen auf die Obciflache tretcn. lbr Kern ist oft nocli Kies und 
die vorfindigen kristallinischen Fcrmen entsprechen dem Markasite, und 
lasst síeli in einer Keibe solcher Findlinge dér Uebergaug aus den 
spissigen Krystallen in abgeiundeten Körmén durch das Zusammentreten 
dér Pyi amiden-Knllflaehen veifolgen.

Aucb orgauische Formen sind schon gefimdeu worden, welche aus 
dér Verkiesung von Gasteropodeu, Bivalyén-. Belemniten uud Cidariten 
stammen. Da nun die wcissen Jurakalke kaum Petrefakte, aber am we- 
nigsten viele Verkicste fiihren, endlich dicse Formen nioht mit Kaikén 
zusammen angetroffen werden, so scheinen dicse Thiere in den sic ber- 
genden sandigen Tbonen selbst zu Grunde gegangen zu sein, was 
aller Wahrscbeinlichkeit nacb bei Gelegenbeit dér grossen Faltungbeim 
Abzuge dér Wasser gcsehah.

Wenn maii nun erwagt, dass wir die Hastings-Sehichten bereits 
borizontal getroffen habén, so ware die Wealdeuzeit die jüngste, in welche
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flippé unregelmiissigen aber weit verbre téten Thonablaáerangen versetzt 
werdeu können, und wiirc überdies leiclit begreiflioh. wie dieselbe zu 
dent bedeutenden Eiecngehalt gelai .yte, weiin inán die immense. Errup- 
tion an dér Sthcidung dér aufgedruftgenen Gránité und Porphyre

xr K  r e i cl e.

So gering veibreitet dicse Formádon ist, so iiberrasehend stimmt 
sie mit dér Kreideablageruog dér Schweiz uahe iiberein, und begegnen 
wir lder dér Neocom-Bildnng und dem Gault.
vH ndiiH iiJififioario'iiiG errli ibinb óinál a<

1. Ncio.com.

Dicse Ablagerung ist vertreten durch die Spathahgen- und Capro-
finen-Etage.

a) Spathangcn-Etage.

Auf den Schichten dcs Jura, welche ostlich von Steierdorf eine 
stark aufgepresste Falté am sogenannten rothen Felsőn bilden, liegt zu 
unterst ein Kalkmergel, 6° nmeidig, dei cin inniges Gemenge vou Kaik, 
Thon und Quar/saiid, unt einigem Glinimergehalte ist, ein sán(jjger grauer 
Jlergel dér vorherrschénd Inócerámen und Spongiten fiihrt , aucli 
Terobratula alata, T. Bella, Pecten (juinqu.eosfatus, Veiius plana, Bruch- 
stllekp vuii Ammoniten, Belemnites minimus, Calianassa und Tbccideen 
hirgt, dérén Scbalen aus belhveissem Kaik góbiidét sind.

Weiter im Ilangenden ist dér Kalkgebalt geringer, dagegen dér 
Sand und Glimroergebalt staiker, es sind Sandsfoiue mit stark metgeli- 
gem Bindemittcl, mit vielfaclier rbomboedriseher Zerkliiftuug, zwisclicn 
den Sebichten, Láger von Mergelschiéfer fiihrend, die Farbe ist blaugrau, 
durch Verwitterung licllbraun, an den Schichtnngstliicben iifters Bescblage 
einer Glanzkoble fiihrend, hie und da steokt in ilmen eine eisenschiissige 
Koncretion. Die Scbichfángsflaclien sind uieht selten mit parallelen Rippen 
und Wulsten verseken. Das Gestein isi zimlicb fest, bricht muschlicb, und 
zeigt bei dér Verwitterung viele festőre Partién, welche dann aus den 
Schichten hervorragen. Diesc zeigen sich ganz leér an Verstcincrungen. 
Gesammtmachtigkeit dieser Etage 200'.

b) Kuprotiv erikáik.

Dieser tindet sich von dér Gosna bis am Südabhang dér Pleschiva 
gégén dér Nera hin, und besteht aus:
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a) einer Austembank mit wenigen Caprotinen und Korallen, 3° 
máchtig.

p) Mergelkalk voll Orbituliten, Nerineen, Syhonien, 2° machtig. 
y) Caprotíiien Kaik, cin gelblicber, sandig aussehender, unrcgelmas- 

sig brechender, dm eh Verwitterung blaufleckiger Kaik, mit kaum merk- 
baren Schichten von zahllosen Kalkspathadern durchrschwarmt, voll 
Caprotinen, Kadioliten, Kerinen, Cidariten, rentaeriniten, Actaconella 
und háutigen Korallen.

Sie sind sárumtlieh verkalkspath, treten an die Oberflache als gelbe Erha- 
benheiten über die eigentliebc Gesteinsíiache heraus, und bilden ein ver- 
schlangenes Gewirre von Linien, durch ihre Durchschnitte wahre Hy- 
roglyphenkalke, wie Lasser die gleiehzeitigen Kaiké von Unterwalden 
ind dér Schweiz nennt..

Dic Neocomschichten fallen immer 11—30° üstlich ein, und sind 
nur am nördlichcn und westlieben Rande des Kreidebeckens entwickelt, 
und es se heint, dass sie durch dic Nachzuckungen dergrossen Faltungen 
noch langsam auf ihre Nordwestseite zum grössten Theile dem Wasserspie- 
gel entrückt wurden, daher wir die nachfolgenden Sandsteine des Gault 
nnr mehr iiri Osten schmal zusammengedrángt fiúdén.

Die Kaiké dieses Alters erscheinen am sogenanten loeo draculuy 
im Kontackte mit den die ültem Gránité durcbsetzenclen Granit- 
gangen in ciné gelbe cavernose Kauwacke verwaudelt, welcbe Erwirkung 
jedoch nur 5° ibrer Macbtigkeit betroffen iiat, und vveiter hinauf bereits 
unverandert ihre Petrefakte aufvveisen.

ü. G a u l t .

Diese Abtheilung dér Kreideformation bestebt bier in den unteren 
Schichten aus grauen und blaugrauen, in den oberen Schichten aus durch 
Klaukonit grüngefarbten Sandsteinen, feinköruig, mit thonigem liinde- 
mittel und einen bedeutenden Gelialte an Glimmcr, dér jedoch eincsolche 
Vcrtheilung zcigt, dass die Sandsteine nicht sebiefrig dadurch werden 
können.

Siefiihren, wiewohl sebr vereinzelte Abdriicke dykotile-doner Pflau- 
zeu, in sebr zerribenen Zustande, schwache Stamme im Zustande des 
Ersetztseins durch eine Saudsteinmassc, welcbe vicles liocb oxy- 
dirte Kisen euthált, auch Knollen, bestebeud aus gleicher Masse, in
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Mitte hohl. Letztere sind sehr hantig. Auf den Schichtfláchen fiúdén sich 
vielíaclie Willste, Rippen und Zeichnungen vöd erhaben liegendem Sand
áéin mit roerglichem Bindemittel; eben so ist das (restéin vielfach 
vou solclieu rundén Concretiouen in Form vou Schnüren in seiner Mach- 
tigkeit durclizogen. In dér Masse selbst stecken Millionen Stücke des 
Sandsteines dér Spatangen-Etage, aber höchstens bis zu ‘/2 Cubic-Zoll 
Grosso.

Zwischen je 2 Sandsteinschichtcn, welche von 1—4' Mftchtigkeit 
habén, liegteine Lage eines schiefrigen etwas sandigen Thones von 3— 
12", welche in Folge enormer Zerklüftnng an dér Lilit vollkommen 

zerfailt.
Diesc Thone sowohl, als die Sandsteine, welche auf den Neocom- 

schichten etwas discordant aufliegen, enthalten anch nicht die mindeste 
Versteinerung. Ihre Miichfigkcit betragt an 100'.

Sie füllen die Raume zwischen den Zungen und Riffen dér Neocom- 
Kalke aus und zeigen kelne hőhere Thoulage als 6°— 14". Die Anf- 
einanderíolge dér Neocorn- und Gault-Schichten isi ungeinein seharf, und 
ohne allé Zwischenglieder. Aus dem Gesagten geht hervor, dass die 
Sandsteine des Gault durch ihr rein thonigcs Bindemittel, durch die 
ihre Schichten trennenden Thonlagen, durch die Geschiebe, den Klauko 
nitgehalt und die gégén die Neokomkalke diseordaute Lagerung sich 
vollends von den Sandsteinen dér Spatangen-Etage unterscheiden.

Mit dem Gault ist auch die Kreidebildung abgesehlossen, und habén 
wir kein Glied dér obern Kreide naehzuweisen.

Bislicr wurde unsere obere Jura-Etage nach dem Vorgange Kuder- 
natsch zu Kreide gerechnet, welche dadureh ciné enormc Yerbreitung 
erhielt. Alléin dér Verfasser Dieses hat viele Griindc von dieser Auffas- 
sung ganz abzuweichen.

Fürs erste sind die Gründe des Genannten ersten Bcarbeiters dieses 
Materiales wenig iiberzeugend.

Er fúhrt seine Altersbestinnnung durch nacbstehende Loeali- 
taten durch:

a. Műid thal Zanzinger Quelle nach Pentakriniten, dérén wir 40 
Species im Jura kennen; nach Cidariten, wovon dér Jura 64 Species auf- 
weiset; Ostrea macroptera habén wir vergeblieh gesucht, jedoch ziemlich 
dicke Schalen gefunden, derén Bruehstücke wir in Folge dér Perlkno- 
ten, welche vöm fordern Muskeleindruck zum hintem sich vortinden, für 
Gc rillia pernoides zu haltén berechtigt sind, und dicse Schichte dem 
braunen Jura, woliin sie ihrer Lagerung nach schon gebört, beizalileu.
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b. Mogulicza-Kalke, Pallom-Kalke nach dem Generibus - Ostrea, 
Pccten. Belemnites, Cidarites, schlechthin olme Species liiebor gewiesen.

c. In Folge obiger Annalime niusste er die auflagerndcn Schichten 
mid ihre Paralellen in Krivina, Predet, u. s. f. ohne wciteres ébenfáiig 
dér Kreide einreihen, wiewohl er öfter selbst bemerkt, dass er hier 
keine sicbere Grenze íiir die Trennung des Jura und dér Kreide bei dem 
fúr sicbere Bestimmung nicht gecigneten ErhaltUDgszustande dem orga- 
nischen Beste linden können.

Als er aber des Territórium dér wahren Kreide östlicli von Steier- 
dorf betritt, ftndet er plötztich die üebereinstimmung derselben mit an- 
deren Localen.

d. Wie scbwer dagegen wird es ihm, den von ihm sogenannten 
Judinc-Kalken cinen l'latz in dér Kreide apzuweisen, und kommt er so- 
wobl an dér Münisch als in Schittin damit zu keinen Scblusse.

Vérfasser Dieses dagegen hat zuerst den Umstand ins Auge ge- 
faest, dass an den unzweifelhaften Kreidelocalitáten die Gebilde dieses 
Alters sich diircli ilire Sandfülirung auszeiehnen, sowohl Thon als Kaiké, 
und dass sie von dér Faltung nicht betroffen worden sind, uaehdem sic 
schwache Winkel und diskordante Auflagerung an die gefalteten Jura- 
Kalke zeigen, die andern, bisher als Kreide bezeicbueten Gestcinc dage
gen sind rein kalkiger Natúr. Die Mergel reine Kalkmergel, ohne Sand- 
gehalt, ohne irgend einer Charakteristik fiir Kreide, weder petrograliscli 
nocli pajaontologisch und ohne allé Üebereinstimmung mit dem testge- 
stellten Neocom. Wollte mán, da unser Normálé bereits östlicli des Gra- 
nit-Ortslaudes liegt, aucli annehmeu, es ware dasselbe ruliig liegen ver- 
blieben, walirénd die heute westlich dieser Gránité abgelagertcn Kreide- 
glieder gefaltet worden seien, so ware dér Einwurf wolil selmer zu 
beaníw'orten, warum sind die Juraglieder östlicli, des heutigen Granit- 
Ostrandes ebenfalls gefaltet (siche Profiil des Münisch-Tliales), walirend 
die Kreidcglieder angclagert sind, und warum herrsebt keinerlei ETeber- 
einstimmuiig zwischen dér Kreide östlicli dér Gránité gégén die ange- 
uommenen im grossen Bassin, wenn diess Glieder derselben Gruppé, 
Produkte desselben Wassers sind ?

I)a mán aber zugeben nrnss, die Kreidöglieder östlicli dér Gránité 
des Ostrandes sind nach dér Faltung angelagert, die in Frage stében- 
den westlichen aber von derselben mitergriffen worden, so wüssten 
wir nicht, welcher Kreide-Etage wir letztere znweisen sollten, uaehdem 
erstere als unterer, oberer Neocomien und Gault unzweifelhaft dastehen, 
inithin die Sltesten Kfeideglieder sind.

Es wáre tnöglich, dass in den Mulden-Mitten in den mit Urwald



bip jetzt noc-h hedeckten Fitteken einzelne kleine Kreidebecken uiiter 
ahnlichen Verhaltnissen, wie in dér Gosna sicli vorfinden, welche cin 
oder das amiere Kalkglied dér Kreide vielleichtbergen, und welche fort- 
gesetztcs Stúdium uoch imnicv eruiron kön ti te, aber die Kalkmassen, 
welche von dér Faltung ergriffen wurden, sitid palSontologisoh und 
petrografiscli nur als Jura deklarirbar.
•«R< d o  ■ >an y i ^ n d '  r r o d ' >  a a w l o  i V p . . l  " O S

Tertiar-Formation.
- t i  I ti t h i i u i y / l n o  i i o i h - u > i <1 .•*’ !>**•• W  i í

Dicse Gebilde dijrften arn zweckmassigsten nach ihren Lnkalitaten 
abgehandelt, und am Schlusse das Normale daraus gezogen wérden. 
Wir beginnen somit mit jenen tertiaren Kesseln, welche imzweifelliaft 
durch Bienenseen nácit Ablattf dér MeerwSsser abgesetzt wurden.

. m x b ' i i l - ' -  ií). n ő n i  J  J  i t r n  ( i f o Í 9 i 7 Í f  n t  , U "  I T  “ S  T
1. Wranoivetz bei MoUlova.

i m á é r t ' ' - ! J . t o ' 4  b ' u t i  m ű f ű i d  < • • • )  u t m i  I J  t i n i  n o l l - i  1 i f ' d l o y  ' d  n d

Zwischen Muschelkalken, Jurakalken und metamorphen Liusgebil- 
den liegt an 1500' hoch eine kleine Tét tiarílache von circa 125,000 Quat. 
Flache, den Osttheil dér Wranowetz - Wiesé bei Moldova bildend. Die 
Ablagerung ist durch cinen von Nord nach Süti streichenden Kalkkamm 
fást Yollkontmcn in 2 Theile getheilt, nur die höchsten Schichteu be- 
decken noch theihveise den Kantni, dér Westtheil birgt eine Kolilen- 
fiiltrung, dér Südthcil dagogen ist taub, bcideTheile siml besehürft, 
und hat sicli nachsteheude Schiclitenfolge gczeigt.

1° — — Kalktriiniuier, durch gtütte talkreiche Letten gebunden.
— 1' 0" rotber kalkreicFer Thon.
8” 1' 6" ginnel- kalkreicher Thon mit weissen Konkretionen 

von Kohlen-Kaik.
— 5‘ 6" weisse, abschreibende, etwas kalkige Thonerde (als

Schreibkreide.)
— 2* ü" bituminösen Sehieferthon, brattn, entlialt 10— 25°|0

Bitumen.
6“ schwarzlich branner Lignit.
6“ bituminöser Letten, theihveise Sehieferthon.
2" Sandsteiu, feinkörnig mit thonigetu Bindemittel.

1° 5' 2“ gclber Letten mit Einschlüssen von Geschieben von 
prnnaren und metamorphen Felsarten.

— — 10“ Lignit.
— — 4“ bituminöser Sehieferthon. •

€
3'
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— — 5" gelber Letten mit eben bezeichneten Einschlüssen,
k a ik ig .

3° 4' 6" Sandstein, feinkörnig, mit tbonigem Bindemittel, nacb
oben in Conglomerate Ubergehend.

7° 3' gelber Letten mit kleinen Gescbieben und Konkretionen
von koklensancren Kaik, kaikig.

20° — — Letten etwas eisenschnssig, nacb oben bin etwas
sandig.
So im Westtheile. Dér Osttbeil entwickelt nur 12—16n 
Máchtigkeit und zeigt

2° 3' — Kalktrümmer von Nuss, bis zűr Grösse von 4 eub. Fuss,
gebnndcn durch grünen, talkreichen Tbon.

— 3' reincn grünlich weissen Thon.
10" rothen Thon, talkreieh,

5° 3' 2" grünen Thon, talkreieh, mit kleinen Gescbieben.
— 3' — Sandstein mit thonigem Bindemittel, feinkörnig.
0° 5' — gélben Letten mit kh-inen Gesehieben und Konkretionen

von kohlensauern Kaik, etwas eisenschttssig, tiach oben 
etwas sandig.

In Bezug auf den im Westtheile vorkommenden Lignit muss be- 
merkt werden, dass derselbe ein sehr gutes Feuerungsinateriale ist, die 
angegebenc Machtigkeit jedoch tindet sich nur auf dér Nordwestseite. 
Je weiter nacb Síiden, desto geringer wird dieselbe; ebenso nimmt auch 
die begleitende Sehicht von weissem Thon ab. Naehdem dieselbe durch 
160° im Strcichen konstant geblieben war, nimmt sie binnen 60“ weiter 
südlich bis auf 1' 6" des Liegenden und 3" des Hangenden Flötz- 
chens ab, und fűiden sich weitere 80° südlich nur mehr einzelne Lig, 
nitbrocken als Spur des Hangenden, und 2“ Lignit und 3" bituxninöscr 
Schieferthon als Vertreter des liegenden Flötzes vor. Die Mulde hat 
eine doppelte Steigung, ein langsames Abfallen von Nord gégén Síid 
(siehe Wranowetz-Profil von Nr. 5) und ein Verflachen gégén Őst und 
Umkehren über dér Muldenmitte gégén West, wie es jeder Mulde 
zukommt.

2. Pojestie bei Ssaska.

Ein Beeken von circa 475,000 Qudr.-Klafter dessen Nordwesttheil 
mit einer Flaehe von 113,000 Qadr. - Klafter kohlenführend ist. Die 
aufmerksamen Schürfungen habén nachstehendes Schichteu - Schema 
gegeben : •
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Grundgebirge-Kalk.
— 4' 2" gelber Thon mit Quarz-Geschiebeu.
6 U — 9" grüuer kalkreicber Tbou, mit klemen weissen Quarz- 

gescbieben.
— 1' — Sandstein, feinkörnig, mit griinen thonigen Binde-

mittel.
1° 2' 11" grüner, talkreicher, plastischer Tlion mit Quarzstückehen. 
1° 4' 10" gelber, sandiger Thon.
10° 4‘ 11" grüuer, kalkreicber Tkon, mit kleineu weissen Quarz- 

stückehen.
1° 2' — gelber, talkreicher Tkon, plastisch, reiner Töpferthon.
6° 5' 11" grüuer kalkreicber Thon, mit kleinen weissen Quarz-

stückchen.
1° 2‘ — grüner, sandiger Thonmergel. #
10° 5' — graucr, feinschiefriger Thonmergel mit Blattabdrücken,

Fischzíihnen, Fischschuppen.
5° 2' 6" Dexselbe mit zahllosen Einschlüssen von durch hellweissen

Kaik ersetzten Schalen von Amphistegina, Succiuea und 
Helix-Arten dann Steinkernen von Venus.

2° 4‘ — grüner Lehm, talkig, mit Quarzfragmenten.
1° 2' — blaugrauer, sandiger Letten.
14° 4' — feiner, gelber, eisensehüssiger Sand, theiweise durch

etwas Thon zu einem lockeren Sandstein gebunden, selten 
kein Geschiebe zeigend.

Diess ist das Schicbtensystem des kohlenleeren Beckens.
Das kohlenführende dagegen zeigt nachstehende Schichten :

— 5' 6" Kalkschotter mit grttnlicheu, kalkreichen Thon ge-
bulidén.

5° 1' — grüner, talkreicher Lehm mit KieselstUckchen.
2° 5' — blaucr, sandiger Letten.
— 1* 2" weisslick-grauer Letten mit vielen Kalkgehausen von

Helix und Succinea oblonga.
— 2' — Lignit.
— — 6" bituminöser, kohliger Schieferthon.
— 1' 6" blaugrauer Letten mit Helix.
12° 2' — Lignitflötz mit wenigen schmalen Zwischenlagern von

Kohlenschiefer, Kohlé backend, besonders die Ostkohle, 
verbrennt mit Hinterlassung von 7°l0 gelber Asche. Au 
dér T” ft zerfallt sie sebr bald, indem sie sich völlig 
aufscbuppt. In dér ganzen Flötzenmdchtigkeit hetin-
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dcn síeli 3 Banké a' 1' eines blauen, zabén, Helix und 
Centiben fúhrendeu Thones.

— 1‘ 4" einer granen, weiehen zerriebenen Masse, wabrschein-
licl. Asehe.

2U 5' — Porzellanjaspis dureh Sclbatentztindung (les Flötzes 
zusammengefritteter, theilweise selbst verseblakter 
Hangendthon, in welchem halbverglast die Quarz
gescliiebe stecken.

2U 3' — gelben Tegel mit Quaízgescbieben.
Von deni Brand dieses Liguitflötzes rübren einzelne Geistersagen 

aus dem Ende des vorigen Jahrhundertes.
Es ist leielit bcgreiílch, (láss nahe dem Ausbisse bei dem Abbren- 

nen dér obersten Kohlenschichte die Verbrennungsprodukte derselben 
im entzündeten, Znstande auf die Obcrllácbe traten, und die Sage be- 
zeichnet genan das Terraiu, wo zabllose Lichter des Nachts gesehen 
wurden, und wo vergrabene grosso Sehátze von Geistern bcwacbt sind.

Auffallend ist es, dass das kohlenloere Terrain eine andere Glie- 
derung dér Gesteine zcigt, als das kohlenführende; dass letzteres das 
liöebste Niveau einnimmt; es war sonacb zu Anfang eine bedeutende 
Differenz dér Beekensteufe vorhanden, welclie naeh 47 Klafter macliti- 
ger Ablagerung erst soweit ausgeglichen wurde, dass die 2 unter dem 
Sande liegenden grünen und blaugrauen Lcbmlager beiden Tlieilen 
gemeinsebaftlicli sind, dann aber wurde die Köble nordwestlich die 
Sandmasse südlich und sndöstlich abgelagert.

3. Tossu-Bee.

Nabe dér Mündung des Beeflüssckens in die Nera am linken 
Beeufer liegt die Tertiannulde, rings von Kaikén begranzt. Sie hat eine 
LSnge von 350° und eine durohscbnittliehe Breite von 50°, dieLangen- 
erstreckung von West naeh Őst gerichtet. Dér Westtheil ist kohlen- 
fűhrend, dér Osttbeil lecr. Dér Westtheil liegt dem Niveau naeh tiefer, 
und zeigt folgende Scbichten:

Gruudgebirge-Kalk:
— 3‘ Kalkgerölle durcb granen Tbou gebunden.
3° 2' — Konglomerat mit sehr grobkörnigeu Saudstein wecbsel-

lagernd. Elemente davon: Urgebirgsarten, Bindemittel 
Tbonmergel.

— — 6“ blauer plastisclxer Tbon.
— 1' 1“ Lignit verunreiut, síeli in dér Luft vollends auf

sebiefernd.

\



[

175

— — 5" brauuer, bituminüser Schicforthon.
— 2' — feuerfester Thou.
1 5' — grobkörnigen Sandstein.
— 4' — grünlicher kalkreicher Thon mit Quarzgeschieben.
2U 4' — feiaer Sandstein mit wcnigen Glimmer; hierauf lágert 

sicli im Osttheile
B° — — theis grüner, tlieils gelblicher, talkrcicher Tkon, mit

kleinen Quarzgeschieben, die gélben Lagen sind guter 
Töpferthou.
H-a Mácbtigkeit 17° 3'.

Die Köble ist nur aiu iiussersten Westpunkte vertreten ; 35" iu 
dér Richtung gégén üst, muldeneinwárts ist ilire Mácbtigkeit sebon auf 
blosse, in blauem Letten zerstrent steckende Lignittriimmer reduzirt.

4. K  r a s s o w a.

Ein Berken von circa 250,000 Quadr.-Klafter Flacbe, welches von 
Gliedern der Scbwarzkoble des Trias, Lias und Jura begranzt ist. 
Dieses ist wohl durchwegs in seinen tiefsten Kohlén fiihrend, jedoeb 
ist es hauptsákklick der bereits mehrmal als Trager des Lignites bezeich- 
nete Nord-Westtbeil, welcher die grösste Mácbtigkeit bngt.

Die Ablageruug beginnt m it:
— 3' — einer Breccie aus allén Gebirgsarten der Muldengrenze,

gebunden durch cinen griinlicb-grauen Tkon.
1" 4' — grüner, talkrcicher Tkon, welcher wenigc Quarzge- 

sebiebe führt.
4" 4‘ — Lignit-Flötz, welches jedoeb aus 9 Bankén besteht, 

die durch 3" kis l 1̂ * machtige, koblige Scbiefertbonla- 
gen getrennt sind, so dass die Kohlenmáchtigkeit bloss 
1° T betriigt.

5° — — durch Flötzeubrand zusammengebackener, rothgefárb-
ter, theilweise verschlakter Thou (Parzellen-Jaspis.)

4° 2< — gelbe Quarzsandmassen, dérén Schichtung durch eisen-
reiche, liochgelbe Striche oder dm eh Reihen hellweis- 
ser Kalkconcretionen angedentet wird, mit stellenweise 
zahlreichen, zu Brauneisenstein geordneten Spkiiro- 
sideriten.

Die Schichtung ist unter 1—8° gégén Siidost geueigt, so falit 
auch das Flötz im allgemeinen, jedoeb erscheint die oberste Bank un- 
endlich gekrümmt und gewunden, was der íortwahrenden Ausdehnung
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deredben in Folge des stattgehabten natürlichen Brandes zuzuschreiben 
seiu dürfte.

ő. Ikcken von Nermeth und Klokodic.

Dioses ninunt ciné Fliiche von l/6 Quadratineile cin, ralit im Westen 
auf Glimmeíschiefer, sonst von Góbiidén dér Kohlenformation begráuzt. Es 
ist vöm Krassoivaer Bocken duvcb einen schmalen Hűeken von Scliwarz- 
kohlensandstein getrennt, und stand oline Zweifel einst mit diesem in 
Verbindung. Demungeaclitet babén Schurfversuche daselbst keine Ueber- 
einstimmung naehgewiesen, sondern es íauden síeli bloss talkreiche, 
grünlichc Tlione mit Quarzstückchen vor, in delien sehr zerstreut einzelne 
Lignit-Aeste stecken, aber es wurden weder Sandsteine, noch Sandmas- 
sen, noch aber cin Lignitflötz augetroflen.

6. T  y r n o v a.

Das Tertiarbecken dicsér Gegend hat eine herzförmige Figur von 
‘/8 Quadratmeile Fliiche und ist au dér ausersten Nordspitzc im Orte 

Tyrnova selbst kohlenführend. Mán findct daselbst am Grundgebirge den 
Gneuss, auflagernd:

4' eines Trümmergcsteines,
1 °2 ‘— blaugrauen, plastischen Thon.

5' unreinen Lignit, dér sieh au dér Luft vollkommen aufblattert;
1° 1' — Sandsteiu.
7° 4' — blaugrauen Letten, etwas sandig, hie und da Helix, Cerithien 

und Carditen führend, dic Schichten sind 2 1/2'1 — machtig 
und meist durch eine 1 — ‘ó“ starke Sandlage getrennt.

1° 2' - Konglomerat mit Sandsteiu - Bindemittel.
10°------ Sandlagen, durch liochgelbe Streifen die Schichtung andeutend,

fliliren Koncretionen eines hcllweissen kohlensauren Kalkes 
und Knollen eines eisenschüssigen Sandsteines, dér wic Braun- 
eisenstein aussieht.

Die Sohle liegt bloss in dér nördlichen Seitenbucht, und tritt nicht 
einmal in Spuren ins offene Beeken lieraus.

Westlich von Tyrnova, gégén Cerova hin, liegen noch 2 kleine 
TertiSrkessel, welche bloss blaugrauen Thon bergen.

7. Buchten des grossen Tertiarmeeres. 
a. Buciit von Potok.

Diese Budit, ist durch Bohruugen untersucht und ergab nachstehen- 
des Schichtensystem:
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Grutidgebirgo-Kalk.
1° 2‘ — Kalkstücke, durch grauen Letten gebunden.
8° 4' — grünlielier Letten, mit Gcsehiében von Qnarz und Kaik.
2° 2' 2" Sand.
2° 4‘ 6" thouiger, blaulicher Sandstein.
5° 5' 4" lichtblaucr Tlion.

8' grauer, bituininöser Thon mit Kohlenschnören.
2° 5' 4" grauer, etwas sandiger Letten.
4, 5' 6" bellblauer, lichter Thon.
3° 4' — loser Sand.
11°— 2“ grüner sandfreier, fettev Thon.
3° 4' 5" bláue, sandreielie Thoue mit zahlreichen Ciritliien, Cardien und 

Venus.
1° 3' 5" Sand mit Cyprineu, Carditen und Lignitbrocken.
3° 4* 4 “ blane, feiue Tlione mit zalilroiehen Abdrüeken von Nadelholz- 

gattungen und Samenzapfen derselbeu.
3° 2‘ 2“ Konglomerat au- Kalkstein und Urfelsstücken mit kaikig, sandi- 

gen Bindemittel.
—2‘ 2“ blauer Letten.

2° 1' 10" gleiches Konglomerat.
4° 5' 1" Cerithien-Thon mit Lignitbrocken.
6° 3' 1" Konglomerat.
5° 1' 10" blauer Letten mit Cardien, Ccrithien, Cyprinen und anderu 

bellweiss verkalkten Versteinerungen.
2° 4' 9" blaugrauer Letten mit Dikotiledonen-Blattabdriieken und Saug- 

thierknoclien, etwas saudig
3° 2' 4" blaugrauer Letten mit Centiben und vielen kleinen Zweischa- 

lern, mit 6" bis 2“ máchtigen ZwischenbSnken voneinenziem 
Heh testen Sandstein, dér versteinernngsleer ist, und sich 
vielfach auskeilt und wieder ansetzt.

1° — ... grauer Letten mit Kieselstücken.
9° 2' 5" grüner, talkreiclier Schieferthon.
— 3' 2“ Sand.
2° 4 ‘ — Konglomerat aus vorherrschend Kalktrümmeru. Die Sehichtflaehen 

mittelst gelben lockeru Sand getrennt.
10° 2' — Sandmassen mit Koncretionen eines hellweissen mehligen Kalkes;

die Schiclitung durch eisense.hüssige, hellgelbe Streifen gétheilt. 
6° 2‘ — Konglomerat aus Kalktrümmeru nimmt bloss die höchsten Etagen

an dér Kalkgránze ein.
Diese Schichtung tritt mit einzelncn geringen Schwankungen von

12
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Nicolince iiber Czukics, Petrillova, Slatina, Potok, Szokolar, Illadia, Czik 
lova gégén Oravicza auf. Bei letzteren örte Kinti die Konglomerate durcli 
nielír luse Sehottermassen, die mit Sáudsckichten wechsellagern, vertreten. 
Eigentkümlicli ist es, dass die Konglomerate und Sandmássen nur inn 
mer am Kantié des Meerbusens auftreten, u n d  plötzlich gégén die 
Mulde einwárts abgeseknitten erscheinen.

. .yiniitivsiioliioyi dint n-.iilT i-.^r.nii nJi.l '»
b. Buciit von Tykvan.

' .iiimIT 'iwibil . mjtitllbií "<> 'fl >  
Von Oravicza nordwestlich entwickelt sioh die Buciit von Tykvan, 

welehc in ikren Liegentlglicdern eine bedcutende Abweichung zeigt. llier 
bildet crystalliniscber Sckiefer das Grundgojiirge: Darauf rulit
7° 3' — Sandstein mit Sandmasseu zwisclien den Scbicbtungsflacben, 

gelblich, gleich und feinkörnig, mit etwas weissen Glimmer und 
kalkmergeligen Bindemittel. Einzelne Biinke zeigen etwa gröbe- 
res Kom und vorherrschendes Bindemittel, wodurch sie sehr 
fest werden untl gute Bausteine abgeben.

------ 6" Konglomerat uuk Kalkstücken von Erbsen bis Hükncrei-Grösse
und Kalkbindemittel.

— — 8" Sand mit Koncretionen von Sandsteinen.
— 2' 6" Scbicfertlion blau, tett, plastisch, mit verkalkten, gelblichen Car-

tlien, Carditen, Venus, Arca und andern Zvvisckeuschalern.
------ 4" Grobkalk, fást ganz aus den Steinkcrnen tertiarer Zweiscbaler

gebildet.
— 1' 8" grüner Venericardieu-Thon.
— 1' 6" fester grüner Sehieferthon. *
-------5" Sandstein, grau, halb Sandstein, halb Kaik, mit etwas weissen

Glimmer, Spurcn von Pflanzen, untl Cardien und Schalen von 
kicinen uubestimmten Zweiscbalern.

1' 6“ Grobkalk, gelblicb mit grober Sandbeimenguug, vielcn Ceritbien, 
Venericardia Jouanetti, Venus gregaria und Cardium apertum. 

5" Grobkalk, bellgelb, fciusandig, mit etwas weissen Glimmer, den 
gleichen Petrefacten, nur obne Ceritbien und mit Dykotiledonen 
Pflanzen.

------- 8" Sand.
-------101' dichtcr Ceritbien-Kaik.

8“ Sand mit Koncretionen eiues Kalkes, dér kreideabnlieh ab- 
schreibt.

6" Ceritkien-Kalk.
8" S^ud.

21
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6" Cerithien-Kalk.
8" Sand.

Dicss ist dic Küstenbildung bei Gross-Tykvan ruit 9° 5' Ge- 
sammtmachtigkeit, welclie mit einer Neigung von 6° dér Mulde zufallt. 
Darauf lagern spicli grünliche Thone, talkreicb, mit Kieselstückehen, wel- 
che identiseb mit den Thonen dér ganzen Tcrtiiir - Ebene sitid, and dé
rén Machtigkeit, da keine Schürfung in ihuen vorgenommen ist, nicbt 
bekannt ist. Die Beckengriinzen sind wieder mit 5"— 12° machtigen 
Sandmassen'bezeichnet, die seltr feinkörnig, gelb, glimmcrreich sind und 
Kalkkoncretionep, sowie einzelne eisenreichere Knollen und Blattén ftth- 
ren. Alt dér Granze dieses mit den Thonen tritt bei Agadics und Kaki- 
tova eine B niHchtige Lage eines Thonsaudes auf, in welcbem Abdriicke 
von Gassia hyperboraea und Terminalien vorkommen, sowie auch die un- 
tersten Sandschichten, wiewohl nur nesterweise, Limneus pyramidalis 
und einc volvata zeigen. Dicseibe Stellung nimmt bei Kakova eine Schiclite 
cin, welelte üreissena Brardii íiibrt.

Die Einscblüsse zeigen wohl den Drsprung dicsér Küstenbildung aus 
brakischen Fluthen, und es hat desbalb jede Bucbt, ja  sogar manchcr 
Buchttheil in dér Einmiindung eines Stromes seine eigentlnimliche Küsten- 
Ablagerung aufzuweisen, wie eben an dér Mündung dér heutigen Lissava 
die Cassia und Terminalien, Cardicn, Limneus und volvata; an dér Mün
dung dér Karras Cardium apertum und Ceritbium márgaritaceum, an dér 
Mündung des Czernovetz - Baches unter Kakova die Dveisseua eha- 
rakterisireud auftritt.

An dér Mündung des Poganisbaches (im Nordwesten des Banatcs) 
in das Tértiarmeer, dagegen bei Valjepaj finden sich ungeheure Austern- 
büuke; die Bucbt von Bzocsau und Prebul ist in Bezug auf ibre Eigen- 
tliümlichkeiten nocb nicbt studirt.

Als allgemeiner Typus dér Tertiar - Eormation dicsér Gegend lasst 
sicb aufstellen, dass derselbe dér Ilauptsacbe nocb aus grünliehen oder 
blaulichen Tbonen besteben, welclie in ibrer Masse Quarzstiickcben spora- 
diseb eingemeiigt enthalten, und geringe Sandstein-Bünke untergeordnet 
fitbren; dass an dér Einmiindung grösserer Süsswasser sicb eigene 
in Bildungen von jedocb géringer Ausdehnung absetzten ; dass im Allgemei- 
nen das Beckcn mit einem Rande von hochg ölben 6— 12° machtigen 
Sandmassen umgürtet ist, welcbe Kalkkoncretionen, und hie und da eisen- 
reichere Knollen bergen.

Das grosse Bassin ist koblenleer, dagegen die Bienenseen an ihrer 
Nordwestseite Kohlé abgesetzt habén, welche gewöhnlicb unter einer 
einfachen Decke von Sandstein - Gebilden ruht, wahrend die Ostseite
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die Tbone und darauf die bckannten gelben Saridinassen führt, von wel- 
chcr Norm bloss die rundé Form des Krassovaer Beckens in Bezug auf 
die Sauddecke ciné Ausnahnie macbt, welcbe sich dórt aucb auf die 
Nordwestseite abgelagert hat.

Ein Local - Gebilde dürfte nur nocb zu erwabnen sein, uamlieb 
dér feuerfeste Th.rn von Do lin, Binis und Román Bogsán. Dicsér liegt 
knapp uutcr dér Sanddecke, und ist als Verwitterungsprodukt dér stellen- 
weise etwas grafitischer crystallinischer Scliiefer des Gebirges Diáin 
Kruci und Reichenspitz, welcbes sieh daselbst erhebt, anzusebcn. Mán 
kann dicse Tbone von Dokiin bis nacb Román - Bogsán zűr Müble am 
Morawitzacr Bach verfolgen, wo er 2' macbtig fortstreiebt.

Seine Verwendbarkeit hat diesem Tbone einen guten Namen gemacht. 
Von gleicber Güte ist dér Thon an dér Köble des Beckens Tossu bee, 
weleber aber bald ganz ausgebaut sein dürfte. Aucb cin Beckcn von 
Szocsan findet sich in dér sogcnanuten Komora, und in Valja 
Ezeresuluy dér gleiebe Tlion, obenfalls direkte unter dem gelben Sande 
vor, was bei dér Eisenindustrie im Bánáté dér Tertiar-Formádon einigc 
Wicbtigkeit fúr die Zukuuft vcrleihen dürfte.

Es dürfte uach den berübrteu Verháltnissen niebt zweifelhaft sein, 
dass die Tertiargebilde des Banates mit denen des Wiener Beckeus im 
gleichen Altér stehen, und dér petrografische Habitus rein von dem Ma- 
triale dér Umgebung, dér die Rohstofle zűr Ablagerung eutnommen wurden, 
abhdngig war. Wir babén es alsó mit miocénén Gebilden zu thun. Jcdoeh 
gibt dicse Formádon nocb viel freies Féld zu weitercn, sorgfaltigen 
Studien; soviel ist gewiss, dass die talkreichcu Tbone, welcbe die Mitte 
unseres Tertiárbodens bedecken, odor an den Osttheilcn unserer Tertiar- 
Kessc.l sich vorfinden, reine Verwitterungsprodukte dér krystallinischen 
Scbiefergebirge sind. Dicseiben zeigen constant am Tagé eine blauliche 
Farbung, welcbe (lurcb gelbe, eiscnscbüssige Streifeu sich wie senkrecbt 
gebandcrt ausnebmen. Oft werdcn diese Streifeu rötblich braun und babén 
danu diese Tbone ein völlig marmorirtcs Ausseben. Aber aucb die 
Ausscbwenmiuugsprodukte des Gueusscs und Glimmerscbiefers, welcbe 
sich gégén dér Thalsohle bin anbaufcn, babon dieselben Eigenscbaften 
und sind nur durcb den Mangel an Bobnenerzeu zu unterscheiden, welcbe 
die tertiaren Tbonmassen zahlrcich fübren. Besonders reicb daran erwei- 
sen sich die Tbone des grossen Tertiarmccres in den Sandmassen nabcren 
Scbicbten, aucb dicse scll)st bergen viele Bohneuerze, alléin nirgends sind 
dicseiben derart concentrirt, so dass mán darauf bauen köuute.
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D i l u  v i u m.

Die Gebilde, welche wir hier zusammenfassen, sind Zertrümraerungs 
prodnkte iu Folgc dér Faltung, welche wir an vereirzelten Loealitaten 
angehauft finden. Vielleicht sind gie gleicli (iámais an Őrt und Stellc ge- 
kommen, odor sie giud zűr Faltungszeit von den Muttergcsteinen abgc- 
bröckelt, als Sehottermoranne bis in die Diluvial-Zeit verblieben, und 
erst damals an ihre heutige Stclle gebraeht worden.

Vielleicht gébén spaterc Beobachtungen n ah eret) Aufschluss, und wir 
weiseu dinen vorlaufig in Diluvium ihren Platz an. llieher habén wir zu 
zahlen : Die erőimen Trünimermassen, welche von Illadia nach Szokolar 
am Kande des Tertiarlandes ziehen. Sie bestehen aus Faust-, ab tr 
ineistens 60 Kubikfuss und darüber grosseu Kalktrünunern von einiger Ab- 
rundung; Gránit und Syeuitttriiininern von 1 Kub.-Zoll bis lOKubikfuss 
Grösse, selteuer Sandsteine oder Mérgei, welche allé ehva 30° maehtig rc- 
gellos durcheinander Hegen, und nunmehr durch ilire eigenen Zersetzung- 
Producte zusamniengehalten sind. Sie beginnen mit (lem südlichen Beginn 
dér Illadier Gránité, begleiten sie auf 300 Klafter bis zu ihrem Aufhören, 
und reichcn uoch weitere 300° iiber ihren Endpunkt, hinaus. Keine 
Schichtung naeh Korn verrath cin langes stattgehabtes Fluthenspiel; keine 
Andeutung einer Schichtui g, eine Wicderludung dér bedingeiiden Kata- 
strophe, sonderndie gesammte Masse ist mit cinem Male auf ibre heutige 
Stelle gC8ehleudert worden.

Hier sind aber blosg Gesteine welche in dér uumittelbarcn Xahe 
austeben, iu aller Nahe gesprengt, gefaltet, blos zertrllmmert und nicht 
sehr weit fortgescliafft wurden.

Anders verhalt es sich mit dem Vorkommen an dér Mündung des 
Beethales und dér Kekeres mik bei Pottok, wo Rothcisensteine, Dolcrit, 
Diorit, Gránit, rőtbe Quaize in vollends abgr schliffenem Zustande sich 
neben eekigen Stücken von Kaikén und krystalliuischen Schiefern bc- 
finden, welche sie anstehend iiherdéckc n. Dieses Vorkommen ist auf einer 
Flacbe von 2000Ü Klafter beschrankt.

Noch weniger erkliirt ist die Ablagerung von immonsen Massen 
von Quarzfcls, Gránit, Gneuss, Diorit, verscliiedener Porpliyre, Rotheisen- 
steiu, Magneteisenstein, w'elche in der Tilfa Csapuluj auf dér Wasser- 
scheide zw ischcn Lupák und Kölnik auf einer Fliiche von 200,000 (JKlaí- 
ter mit noch unbekannter, jedenfalls 30° iiberstcigender Máchtigkeit abge= 
setzt sind a der in unsern Gebirgen so selteue Rotheisenstein tritt hier iu 
Geschieben on 1js—30 Ctr. auf, und wurden Baue in dicsem Gewirre von 
Gebirgsartel betricben, welcbc lángé Zeit guten Erfolg liatten. Quarz
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erscheint hier in Blöcken bis zu 2 Cubik-Klafter, wo mán ibn in unse 
ren Bergen nur als scliwache Ausscheidung kent.

Aueh Uebertragungeu auf Diluvialeis maciién sich vielfach bernerk- 
bar. So finden sich in dér Yalja Runscba abgescbliffene, mehrere Ceutuer 
schwcre Stiicke eines Dolerites und eines Basaltes, Gesteine, wie sie in 
unserm Bánáté und sciner Umgebung auf viele Meilcn fremd sind ; se 
tinden sich auf dér reiuen Kalkhochebene Predett, Gneuss und Griinstein- 
geschiebe und eratisclie Blöcke von Jura-K aik, Hegen auf den ineta- 
morplien Grauwacken-Gcbikleu am rechtcn Ufer des Lupakbaches, hart 
an dér Griinze dér Gemeinde Lupák und Wodnik, wo dicseibe sich von 
West plützlich nordwarts wendet, 1 Meile von allcu Jurakalken entfernt 
und durch zahllose Grabon getrennt. Diese eratischen Blücke siud 
eckig, zeigcn wedcr Keibung nocli Schliff.

Die ungleich wichtigste und interessanteste Diluvial-Ablagerung ist 
aber doch wohl das Goldvorkounnen von Orawicza.

Am südlichen Ende dér westlichen Orawiczaer Granitscheidung liegt 
zwischen Kaik und Gránit ciné im Querschnitt nahe dreieckige Ilöhle 
von circa 100 Liinge je  einer Seite noch nicht bestimmten Tiefe, welche 
nachstehende Ausfallungsmasse aufweiset.

Jura - Kalktrümmer von Grösse eines Sandkornes bis 10 Cubik- 
Klafter, abgerundet.

Lias-Saudsteintriimmer gleichcr Grösse , abgerundet, Granittrüm- 
mer, eckig.

• * I ' ! * ' ■
Diese Stiicke failen circa 80°/0 des holdén Inkalles aus, und sind 

gebundeu durch eine graue thonige Masse, welche im Durchschnitt 
Gold führt, und auf dieses abgebaut wird.

Reicher siud jene Gangarten, welche viel Gránát, Sand und Kisen 
glanz enthalten j zeitweise kommt auch Freigidd in Form fciner Fiiden- 
vor, welche dic Zwischenraume von kleinen Kalkspathkrystallen ausfüllen, 
welche in dic GesteinsklüFtchen gepresst sind.

Leber hieher gehörige Goldseifen und derén Ursprung habén wir 
schon einmal Erwiihnung gethan. Es eriibrigt bloss zu sagen, dass die 
Anschwemmungen aller Fliisschen, welche unsere krystallinischen Ge- 
birge durcbschneiden, bereits auf Gold verwaschen, und allé goldhaltig 
befunden wurden, aber auch hauptsachlich nur jené fórt in Verwaschung 
blieben, welche durch das Gebiet von Serpentin ziehen.
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Ueberhaupt zeigen unsere Ilöhlen allé eine bedeutende Ausfúllung 
durch diluvielle Produkte, und sind die Fundstatte vieler tbierischen Ueber 
reste, unter denen Ursus Spelaeus die Ilauptrolle spielt. Besonders reicli 
ist die Höhle von Doraan, dann die Panorhöhle bei Steierdorf, — und 
8teht zu hoffen, dass fleissige Forscber noch niancbe Höble und in diesen 
manchen interessanten Fund entdecken werden.
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Geologisclie Abhandlung’ iiber Bánát.
A n h a n g  I .

Von einigem speziellen Interessé ist dér Felsitgaug in Kintar und 
die Giinge des Predettrandes bei Steierdorf.

Am Südabbange dér Tilt'a sina gégén die Münisch zu, finden sich 
die dortigen Liasmergel, Konkrctione nund andere Jura-Kalke von cinem 
maebtigen, dér Hauptfaltung ins Kreuz gestellteu Felsitgange durchsclinit- 
ten. Dőrseibe bricbt eben mitteu durch die Macbtigkeit des Liasniergels 
15° ober dem Thaltiefsten d<s Sebastiangrabens zu Tagé aus, erscheint 
plötzlicb 2° . 2 maebtig uuter 54" stidl. Neigung bei cinem Streichen 
nach 21 uo 4, welches sicb spStor na eb 22 11 wendet. Vöm Austrittspunkte 
60° im Streichen westlich erreicl.t dér Gang 2° (3 Macbtigkeit, und ist 
auf 35°.3  Hőbe gestiegen, erleidet dórt eine Verscbiebung um 4U 
stidwarts, gerade an dér Grenze des Konkretionenkalkes und Oolitbes. 
Von bier aus streiebt dér Gang nach 19 11 3° und verflacht mit 65° nörd- 
licb, vvelcbe Fallrichtun nur dieFolge einer Ueberkippung sein kann, da 
sie 120° vveiter bereits wieder auf 80° siidl. umkebert. Die Macbtigkeit 
ist. an dér Verscbiebung3°. 2, stei. t 120° westlich bis zu 6°. Hier findet 
eine Wendung nach 21u 6° statt, von weleher aus dér Gang nach 42° 
weit fortstreicht, seine Macbtigkeit auf 4° 5 verschmalcrt und plötzlich 
sicb am Kaiké abliist, ohnc dass seine Fortsetzung weiter auffindbar 
vvare.

Die am tiefsten liegenden Punkte weisen als Hauptmasse eine 
graue Felsitmasse nach, in weleher zieinlich zahlreiche Krystalle eines 
schwefelgelben, gégén die Grundmasse leichter verwitterbaren Feldspatbes 
Hegen. Einzelne abgorundete Elypsoide */4 — 1‘" stark erweisen sicb als 
Quarz. Zablreicher als die Quarzköraer sind die Glimmerblattei vertreten, 
tombakbraun, fást durchwegs regelmiissige Geckigc Tafeln von grosserDiinn- 
heit. Sammtlicbe Glimmerflacben und die lángén Feldspatb - Krystall- 
Achsen stehen dán Absonderungsklüften des Gesteines und dem Gang- 
streichen ins Kreuz, und folgen dér Fallrichtung.
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Höher und westlicher liegende Punkte zcigcn ciné röthlichgrauc 
(.!riiudnius.se, mit rőtben, uuregelmassig angeordneten Felspathkrystallen. 
Die Quarzkörner sind grüsser, jedoch iraiucr sparsam, Glinnner - Lamel
lán zablreicb, regellos, tombakbraun, bis zu 2LJ"' gross, bie und da er 
sebemen duukelgrüue Hornblendekrystalle bis zu 1“' GrSsse. Das Gestein 
ist bei sciuer Gewinnung grau, und fiiblt sieti lett wie tíeife an, ist mit 
leiddel' Miibe zerrciblicb; wenn es Irocken ist, erhalt es den rötblieben 
Antiiig und wird ziemlieb bárt.

Am Wege von dér Tilí'a sina nacb dér Pojana Juli verschwinden 
theilweisc sowolil die Feldspatbkrystalle, als die Glimmer- und Hornbleude- 
lubrung. In Folge desseu entbiilt das Gestein, wenn es verwittert, fást gar 
keine Alkálién, und zersetzt sich in Kaolin, gelblich bis schneeweiss, das 
volkommen feuerfest ist. Jedoch sind diese Partidén sebr selten. Dieses 
Produkt vvar die Ursacbe, warum dicsér Gang so genau untersucht wor- 
den ist.

Bald am Liegend, hald am Hangéiul íindet sich eine 2V2—3' macli- 
tige llornsteinmasse, den Gang regelniassig begleitend. Sie ist blaugrau, 
zellig zerfressen, eisensebiissig, sostark deiu Gangstreicben parallel zerkliif- 
tet, dass mán sie geschiefert nemien könute.

Sic trennt síeli meist von dem Felsitgange mittelst oines violetten bis 
rothtbraunen, síeli felt anfühlenden, in grüssere rcgelmassige Elemente 
bröckelnden aufgelösten Feldspathes ab, dér im trockenen Zustande mit 
dem Messer sebueidbar ist und an Saponit erinnert.

Uas Altér dieses Gangcs füllt bereits hinter die fertige Faltung, das 
die Schichten in ibrer Stellung, die sie dureh die Faltung erbielten, durch- 
setzt sind. Einwikungeu aufs Nebengestein last unmerklicb 6“— 1' vveit 
zeigt sich an manchen Stellen dér Kaik zerbröckelt, eisensebiissig, kieseiig 
und zu eincr Breccin gebaeken ; meist ist er unverandert.

Dieser Gang schcint in einer Eutfernung v<m eirca 100u uördl. von 
cinem Paralell-Gange begleitet zu seiu. Dér Verfasser hat an dér 
Gebirgsfonn und dem charakteristischen Hornsteinvorkommen als Beglei- 
ter denselben erkannt, die starke Kalk-Ueberscbotterung jedoeb hat die 
bis jetzt niclit Untersucbung möglich gemaebt.

Eine zweite Art von Porpbyren durebschwiirmt die Kiinder dér Predetter- 
hoehebene bei Steyerdorf. Dér Verfasser hat ihre zahlreicben Brucb- 
stücke jabrelang gekannt, obne sie anstebeud Ibiden zu kőimen, und 
erst dicssjabrigen Forscliungeu gelang es, dieselben aufzufinden, niclit 
aber síeli über ihr Altér ciuigen Aufscbluss zu verschaffen.

Verfasser faud 1000° nördlicb von dem vorbesebriebenen Gangé 
dér Tilfa sina cinen die Kalksehichten quer durcb ihre Fallricbtung

13
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durclisohneidende taber mit fást paralellen Strcichstunde) ;V m&chtigen, 
nacli I 11 i;V streicheuden 40—60" öst.lich verflachenden Euritgang, dér 
an seincm Liegeuden ciné, ilm paralell begleitende, scbieferige Horn 
stein-Masse znm Begleiter bal. l)as Gestein ist ini entstehenden Zustaiide 
graugriin, fest, hat muschlichen Brnc.h, didit, homogén. Durch Venvitternng 
wird er grau, selbst weiss. Es bleibt aber imniev fest, scharfkantig. 
Die Zerklitftuug ist karaktcristisch nacli Systcinen. die sich beilautig, nach- 
stehend schneiden:
Kluftflaclieu glatt. In 
Folge dicsér Eigen- 
schaft schottert dasGe- 
stein ungemein stark 
ab.

Begonders eutwickelt 
tritt cs in dér grossen Dislocationsspalte anf, welche sich von dér 
Wielandshühe zwischen títeyerdorf und Oraviöza Ubcr die Schittin- 
bruniien und Pálom zuni Krassovaer Tűnnél zieht. Es setzt hiei 
cinen Gebirgskannn zusammen, dér die Predett ini Westen begriinzt. 
Am Ostrande dicsér kleinen Hoehebene kenni dér Verfasser die Schotter- 
nia&sen dieses Gesteines allerdings ebenfalls, jedocli konnte er tibei 
das Anstehen des Gesteines sich noch nicht .versichern. Selbst anf 
dér Ostseite dér Stcyerdorfer Falté an dér Strasse in die Markitas hat 
derselbe dieses Gestein als Seliottermasse aufgrosse Erstreckerung ver- 
l'olgt, aber aueli dórt noch nicht anstehend gefunden, jedocli halt es sich 
iuinier autlallender Weise an die Mitte dér Zone dér llornsteinkalke. 
Auch bei Oravicza, am Wege nach Kossovicza hat derselbe es ini Han- 
genden dér dortigcn Quarzfelsen unter Gránát gefunden; jedocli ist über 
dieses Vorkoninien in Bezug auf geologische Stellung noch keine feste 
Einreichung niöglich gewesen.

Wir warten Analysen- Ergebnisse dér verschiedenen Fundpunkte ab, 
mn zu seben, ob wir nicht Baryt darin tinden, und es am Ende nicht gar 
mit einer Hannatom-alinlichen Masse zu tliun zu habén.



Olfgoklas Ajimeskö vidéke* Imzjilíjiiihm

Szabó Józseftől.

Ajnaeskö vidékén a bazaltokat leírván, ::) említettem, h o g y  zárva 
nyúl valami földpút is jón elő.

Nevezetesen találtam :
1. A Tilicz-liegy tömött bazaltjában (7,., 18G4 8/4), melyből aztán 

ki is hullanak az által, hogy a bazalt eltnállik, s ekkor a földpát mini 
kavics található. Itt vannak a legnagyobbak.

2. Borkuttetö vagy Strázsa nevű hegyen Ajnácskő és Almágy kö 
zi'tt. szintén tömött bazaltban. Nagyságra amazok után jönek.

3. Ajnácskövár eruptív bazaltbrecciájában, melyben több más ás
ványon kívül földpátok is vannak. Ezen breeeiából kihullván, kavics 
gyanánt is találni a várdomb D-Ny. lejtjén s itt ugyanolyan kinézésű 
quarczhömpölykékkel együtt jön elő, melyek valószínűleg a vár falának 
vakolatából hullottak ki.

4. Ezeken kivid még a ltagácson, Somoskön s a l’ogáuyvárou.

A földpát vaskos, de szövege rendesen lemezes s két irányban 
jól hasad. Némely példánynál különbséget is lehet tenni a. haladási 
fokozatra nézve : egyik irányban sokkal jobb a hasadás s szebb a hasa 
dási lap, mint a másikban. Vannak azonban nem jól hasadók is. Találni 
egészen vizliszta példányokat, de vannak csekélyebb átlátszóságnak, sőt 
nem-átlátszó fehérek is. Az üveget mind karczolják.

Nagyságra nézve borsó egész diónyiak; ez utóbbiak rendesen 
hosszúkásak s általában mint mandolakövek veszik ki magokat.

A két irányban hasított daraboknál az élszöget érülési gonioineter 
segítségével meghatároztam oP : ccPco =8G° biztosan, s e fölött fél fok-

*) Pogány vár, hegy Gümürben, mint Bazaltkráter. Mathematikai s természet
tudományi közlemények. III. kötet, 1865.

13*
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mii kevesebb töredék. Az ajnácskői példányúéi az 
mintha csiszolva volna, a c c l'/  (rövid) kevésbé az A 
simák, 'l'ehát triklines földpát.

A pogányvári zárvány-földpát tömöttsége H>" 
tiliczhegyi bazaltból kikerülté 2-594.

oP lap oly sima, 
tiliezinél kevésbé

C-nál: 2-535: a

A földpátok meghatározására, különösen a. krystályos kőzetekben 
már huzamosb idő óta egy uj eljárás megállapitásával foglalkozom, 
melynek alap ja: a hasadás meghatározása, s a kémlet tárgyalása hőben, 
előbb alacsonyabb, aztán magasabb foknál, de magában, végre összeol
vasztva Bunsen eljárása szerint gypsszcl.

Az olvasztási kísérletnél egy uj tulajdonság volt mint kitiinőleg 
jellemző megállapíthat ó az egyes földpátokra nézve: az  o l v a d é k  m i 
n ő s é g e ;  e szerint az olvadás foka és minősége alacsonyabb és m aga
sabb fokban határoztatik meg, valamint ezen két kísérletnél s a harma
diknál, midőn gypsszcl olvasztatik össze, a Nátrium s Kálium viszonyos 
mennyisége is kiderül, s mindezen adatok összevetése kielégítő biztos
sággal enged ítéletet hozni, váljon Orthoklas Albit, Oligoklas Labradorit 
vagy Anorthit-e a földpát.

Az eljárás pontosságát nem kissé növeli az, hogy minden kísérlet 
a Bunsen-féle gázlángban s ennek meghatározott magasságaiban s meg
határozott időben vitetik véghez a kémletek lehetőleg egyenlő nagysága 
darabjaival.*)

A Tilicz-hegy bazaltjából kikerült földpáttal vittem véghez a kí
sérlettet. Az egészen ép, üvegfényü, erősen fénylő volt s jól basadott 
két irányban, s ilyen kis hasadási darabot vettem a három kísérlethez.

Az e l s ő  kísérletnél t. i. alacsonyabb hőfoknál tárgyalva, igen 
erős Nátrium-tartalmat mutatott, Káliumot semmit, de egy perez alatt 
csak a felületen olvadott meg, itt szürkés homályos zománczezal húzód
ván be, igy tehát az ilyen körülmények között egészen üveggönibbé 
olvadó Álhittől eltér, az Orthuklastól pedig eltér az által, hogy az már 
ezen első kísérletnél árul el Káliumot. A Nátrium láng festés, gyengébb 
mint az Albitnál.

A m á s o d i k  kísérletnél, t. i. az olvasztérben egy perezig tár-

*) A módszer gyakorlatosságáról bőven meg vagyok győződve, úgy hogy 
az eredményekkel biztosan lépek k i ; de annak oly alakba Öntése, hogy nyilvá
nosságra hozhassam, még több időt igényel, s innét csak az alapelvek közlésére 
szorítkozom.
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gyalva, a Nátrium positiv és a Kálium negatív eredménye hasonló ma
radt, de az olvadás foka és minősége más le t t : üveges, hólyagos,
gömbbé olvadott úgy, mint az Álhit az első kísérletnél teszi.

A h a r m a d i k  kísérletnél, t. i. gypsszel összeolvasztva, a Nátrium 
tartalom erős, de gyengébb mint az Álhitnél, a Kálium szintén mutatko
zott, de nem erősen s koieutsein addig tartva, miut az Orthoklasnál.

Mindezeket összevetve tulajdonképen csak Álhit és Oligoklas között 
forog a kérdés, s e kettőt egyszerre téve ki hasonló körülményeknek, 
határozottan oda dől cl, hogy Oligoklas, s ezek között nem a legköuy- 
nycbbcn olvadó s Káli-szegény.

Az első kirándulásom után egy ily földpát-zárványt a Pogányvár 
hegyének bazaltjából vegyelemzés végett átadtam Bernáth József urnák 
s ö szives volt, azt magára vállalni, s tanulmányozásának eredménye a 
következő : a vizsgált példány mogyoró nagyságú, vaskos, szövege ren
detlenül leveles, úgy hogy oly hasadás-darabot nem sikerült előállítani, 
melynél az élszöget meghatározhatta volna. Az an ag különben ép, üveg- 
fényű, színtelen, átlátszó. Keménysége = 0 . Tőmöttsége =2'04.

Üvegcsőben kitéve, a forraszeső lángnak nem változott; platina 
csipeszszel léve ki, csak vékony éleken mutatott olvadást.

Százalékos összetétele:
kovasav 61 •3S
timföld 25‘41
vaséleg so
vasélecs o-72
mcszél cg 8-0l
magnesia nyoma
nátron 4 1)0
káli 0-no

ioo ,„
Ebből KO RjO., S20.,

1 : 3-20 : <Vr vaS.V
O'njí • '4 ■ 97

miből azon következtetést húzza, hogy az A n d c s i n  csoportjába tar
tozik. *)

*) Megjelent az Akadémia által kiadott „Matti, s természettud. Köziemé 
nyék" V. kötetében (18ö7). ..Magyarországi ásványok elemzése." Bernáth József 
töl. 133 lap.



190

Eltekintve attól, hogy az Árul csín mint külön földpátfaj még min
dig nincs általánosan elfogadva, sőt csak kevesek által támogatva, Her
nádi ur oxigcnaránya nem felel meg tisztán sem az Andesiu, seni az 
Oligoklas elméleti követelményének, hanem a kettő között lebeg oly 
csekély különbséggel, hogy ennyi több Oligoklas-nál előfordul, ugyanis

n o  h, o s s 2 o 3
1 ; S-74 Hernádi ur számai
1 : 3 y az Oligoklas aránya,

én a Hernádi ur által elemzett példányt is Oligoklasnak veszem annál 
inkább, mert Bazaltokban mint zárvány Andesiu senki által sem eirilit- 
tetik, mig Oligoklas igen is ; de másodszor határozottan annak veszem, 
mert eljárási módom szerint a jelleges Oligoklasokkal megegyező tulaj
donságokat mutat, végre mivel ha az Audesiu mint külön faj léteznék 
is, az az olvadás fokára, az olvadék minőségére és az alkálik viszonyos 
mennyiségére nézve alig mutatna az Oligoklasoktól eltérő tulajdonsá
gokat.

Képződési módját illetőleg a. kérdés az, hogy mint idegen zárvány 
jött-e bele, vagy a bazalt űrjeiben képződött a mandola-kövek módjára V

Ezen utóbbi módon képződtek a Zcolithok, a Calcedon, a Calei 
mandolák, a melyeknél bizonyos viszony az ür és a töltelék között föl
lé lezhető, a mi abban áll, hogy például a sugaros Calcitnál látni egy 
pontot, melyből a sugarok kiindultak, s ilyenek az ajnácskői Bazaltbrcc- 
ciában csakugyan előfordulnak. Máskor azt látjuk, hogy az ür nincs 
egészen kitöltve, csak a falak bevonva azon anyaggal, mely más űröket 
Ián egészen kitöltött. Ila ezen viszonyok megvannak, a töltelék utólagos 
képződmény, az létre jött későbbi bcsziiremkezés által

Az Oligoklasnál mindezeket nem találjuk. Az előjön a tömött 
eruptív kőzetben épen úgy, mint a brccciában. Semmi sem mutat arra, 
hogy a Bazaltból képződött utólagosan, hanem inkább oda mutatnak a 
körülmények, hogy létezett a Bazalt előtt, s ebbe bele jött azon kőzet
ből, mely tán egyik anyagul szolgált a Bazalt képződésénél. E részben 
hasonló társai a Quarz, az Amphihúl nagy krystályai, melyeket Ajnáeskö 
vidékén a Bazaltban találunk. A Quarz gyakran meg van részben tá 
madva s nem tölti ki az egész int; az Amphiból élén sokszor kopottak, 
máskor az oszlop egyes helyeken tetemesen he van éve; épen ez tör
tént az Oligoklassal is, melynek külalakja nincs meg, az leolvadt s 
hosszúkás vagy gömbös darabok maradtak vissza kryslályos szöveggel.

A Hazaitokban általában szokott előjönni Oligoklas mint zárvánv ; 
így az egyetemi gyűjteményben Predazzoról (Fleimscrthal), Mulatberg
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(Tirol), van egy Bazalt-féle kőzet, melyben hasonló módon fordul elő 
vaskosan, mint mandula idomú zárvány, s vele ugyan együtt nagy Am- 
phiból is úgy, mint ezt Ajnáeskő vidéken tapasztaljuk.

Lángkémlést ezen Oligoklassal tettem s az úgy inegolvadási fokára, 
mint Kálium cs Nátrium viszonyos tartalmára nézve azonos az ajuács- 
köivel, és eltérő az Orth klasoktól s Albitoktól.

A magyar nemzeti múzeum gyűjteményében találtam a Földpátok 
között egyet Oligoklas név alatt, a leihely Szécsény, a kőzet Bazalt; azt 
megvizsgáltam, s úgy találtam, hogy az én eljárásom szerint is Oligok
las ; még pedig megemlítendő, hogy a kísérletet a két leihelyi Oligok- 
lasszal, szemben téve az ajnácskővidéki (tiliczi) és a szécsényi, minden 
kicsinységben annyira megegyeznek, mintha csak a tiliezinek két darab
káját vettem volna. Hasonlóképen kaptam T e r h e l ő d r ő l  egy bazalt- 
példányt, melyben Földpát mint zárvány egészen úgy fordult elő, mint 
Ajnáeskő vidékén; ezt is vizsgáltam s a többivel cgyezőleg Kálium dús 
Oligoklasnak találtam. A Bazalt Terhelődről durva-gömbös szerkezetű 
volt, s az Oligoklason kivid zárványul benne Olivin és nagy fekete Am- 
phiból volt látható. Kímél fogva mondhatni, hogy a G ö m ö r- s No- 
g r  á d m  c g y e i  bazaltokban az O l i g o k l a s  mint idegen zárvány elő
fordul.

/ .



A Ibit Clialybittel.
Szabó Józseftől.

Nadabula. Rosnyótól éjszakra egyike legjelesebb vaserez telepeink 
nek, különösen Chalvbit képez nagy tömzsököket krystályos palákban.

Ezen Chalvbit űrjeiben olykor szép fennött Uhomboeder csoportok 
jönnek elő, s ebből példányok ismeretesek s vannak nevezetesen a nem
zeti múzeumban is.

Nagy ritkaság gyanánt előfordul azonban a Chalybit-Nomboedcrck 
között az iir falán földpát is, s egy azon vidéki vasércz gyűjteményből 
jött hozzám is egy példány, melyen egy ily földpát krystály van fennőve.*)

A mellékelt felirat Adulárnak mondja, de megvizsgálván, A I b i t- 
nak ismertem fel.

A krystály egyén hosszasága a főtengely irányában vagy 22 mm. 
Itt sajnos, hogy meg van sértve, úgy hogy ezen a két végén a oP ha
sadás lap képezi a határt. .Szélessége a kis-átló irányában vagy <>6 mil
liméter, s ezen irányban sértetlen, valamint vastagságában is a hosz-atló 
irányában, hol 10 mm. Ezen táblás kristályon egy kis helyen látható 
beálló szög elárulja, ho. y ikerképződmény.

A törés által előidézett oP véglap és a meglevő oldal véglap 
•xPr (rövid) között a szög megmérhető az érülési goniometer segítségé vei 

s igv ol‘ : ccPx (rövid) =86, mit tisztán vehetni ki, mig a törtszám 
e fölött csak becsülhető, de annyit határozottan mondhatni, hogy fél fok
nál kévéséi)!).

A kis-átló végein kétféle oszlop lap van kiképzödve.
Egy igen apró részecskéjével olvadási és lángkémlési meghatáro

zásokat tettem a következő eredményűvel:
Alacsonyabb hőfoknál olvad meg mint az Orthoklas, nevezetesen a 

Punscn féle lángba téve (kürtő nélkül; az égőtől o milliméter távban

*) Zepharovich ..Mineralogischcs I,exikon‘ -jában olvasható, hogy Quarz jő" 
“o! V1 b1' • ' •-i'tC|-itteii de Földpátröl nem tesz említést.
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már cgv perez alatt hólyagos iiveggömbbé olvad meg s egyszersmind a 
lángot igen erősen festi sárgára, Káliumnak nyoma sem mutatta magát, 
a lángot kobalt-üveg prismán vizsgálván; inig az Orthoklas hasonló 
nagyságú darabját ezen körülmények között csak megolvadott élekkel 
tapasztaltam, de egészen megolvadva nem. A gyöngy hólyagos, üveges, 
egészen átlátszó. A Kunsen-lángnál feltett kürtővel az olvasztérben egv 
perczig tartva, ezen magasabb hőfoknál az olvadási fok maradott, mert 
a legnagyobb már az első kísérletnél éretett e l ; maradott továbbá az 
igen erős sárga láng, előidézve a Nátriumnak nagy mennyisége által, 
inig a Kálium most sem árulta el magát. A vele ezen hasonló körülmé
nyek között tárgyalt Orthoklasnál az olvadási fok ugyan hasonlónak 
mutatkozott, mert most ez is gömbbé lett, de ezen olvadék minősege 
egészen más, az t. i. tele van nagy hólyaggal, melyek kijönnek a gyöngy 
felületére, ott horpadásokat s emelkedéseket idézvén elő, melyek miatt 
a gyöngy felülete nem sima. Az összehasonlított Oligoklas szintén eltér 
az olvadék minősége által, mert gyöngye szürkésen homályos.

A harmadik neme a kísérletnek abban állott, hogy gypsszel olvasz
tottam össze, s Jlunsen eljárása szerint a karlsbadi Ortholassal állítottam 
szembe, s kitűnt, hogy Káliumot vagy nem tartalmaz, vagy ha tartal
maznak is némely példányai, igen keveset, inig Nátrium tartalma az 
Orthoklasét tetemesen felülmúlja. A vele szembe állított Oligoklas tartal
mazott kevés Káliumot és szintén sok Nátriumot, de két perez múlva a 
Nátriumláng az üligoklasnál gyengült, a nadabulai földpátnál nem.

Mindezeket összevetve, ezen eljárás szerint, melynek eredményét 
több száz összehasonlító kísérletek kimondására alapítom, határozottan 
mondhatom, hogy nem Orthoklas (Adulár), hanem A 1 b i t.

A Labradorit és Anorthit itt szóba sem jönnek ; ott az alkali tar
talom, valamint az olvadás foka s az olvadék minősége egészen mások 
lévén.

Genetikai tekintetben nevezetes ezen példány, mert a sok más 
képződési körülmények között ismeretes Albitra nézve, egy uj társat a 
Chalybitct látjuk, még pedig mint korábbi szülöttet, s csak miután a 
a Chalybit Rhomboedcrek ezen nagyságot, melyet rajtok látunk, elértek, 
jutott ide az Albit-anyag, s az itt épen úgy jött létre nedves utón, mint 
a Chalybit maga.

Ezen a nagy példányon kívül van egy kisebb is, de nem áll any- 
nyira k i ; nevezetes rajta, hogy a Chalybit Khomboedereket szépen ki
kerüli s csak az azok közti tért foglalja cl.

A Chalybit tömeg több pontján látni fehér foltokat s vonalatokat, 
ezek is Álhit anyagból állanak.



Autimoiiit opál-érben Erdő henyéli.
Szabó Józseftől.

Erdőbényén avám sÉ N y. határán az úgynevezett Ligeten, a simái 
úttól jobbra, a patak medrében quarcz-malomkőbányák vannak, hol ezek 
legalsójában egy vékony opál-ér húzódik 2—3", s ezen opál-ér közepén 
egy fekete sugaras fém-ásvány jön elő, mely első pillanatra valami man
gánásványra emlékeztet, annál inkább, hogy régi felületén fekete.

Üde töretén azonban kékes szint s határozottabb fémfényt m utat; 
szálkája a láng szélén könnyen o lvad; porát Kálilug megvilágositja, 
s részben felolvasztja, mely oldatban sósav narancsszínű csapadékot idéz 
elő. Mi mind arra mutat, hogy ezen ásvány Antimonit.

Képződési viszonyai a következők: az ér kezdett kitelni opál
anyaggal, az megszűnvén, helyenként a két oldalról antimonit-oldat szi
várgott. be egyes pontokon, s onnét sugarasan krystályodott. Egy két 
ponton az ellennövő sugarak már érintkezésbe jöttek fejeikkel, mig má
sutt megszűnt az antimonit-anyag beszivárgása s a még kitöltetlen űrbe 
újból kovasavhydrát jutott, úgy hogy ezt látjuk helyenként mint választót 
a két ellenkező oldalról krystályodott antimonitréteg között, s ilyenkor 
néha még űr is maradott fenn az opál-rétegben, mint szederjes felii 
letü Calcedon von be.

Némely helyen szakadozottan érkezett az Antimonit, s itt az tisztán 
mutatja, hogy valódi kortársa az Opálnak, mert nem egyszer látható, 
hogy ugyanazon idomnak, például egy félgömb felületének létrehozásá
ban része van az Antimouituak és az Opálnak. Az opál-anyag általában 
átjárta az Antimonitot, úgy hogy ez koránsem oly törékeny mint magá 
bán, úgy szintén még olvadási foka is valamivel magasabb.

Erdőbénye határában a súlyos fém-ásványok előjöttének ez nem 
első példája. Mutattak nekem egv pontot a Liget DK., tehát a városhoz 
közelebb eső oldalán is, hol egy patak medrében egy telér volna, mely
ből már élezek kerültek k i ; másrészt a Ligettől uyugotra a tályai, és 
ÉK-re a komloskai határban bányaraivcletek ma is vannak.



195

A mi különösen az Opál és Antimonit együtt előjöttét illeti, ez 
már Veresvágásról is ismeretes; a nemes opál-bányában nagy ritkán 
találni sugaras Autimonitot s ott még most is mondhatni, hogy együtte
sen tart az Opál cs a kénegek képződése, mert a bányában a hydro- 
tbion szag feltűnő, azt ncmesak a bányászok inegfeketiilő gombja (ezüst 
óra) sat. mutatja, hanem erősen érezni is. Az erdöbényei előjövet tehát 
a második ismert lclhcly volna a magyarhoni trachytképlctben az Opál 
és Antimonit együtt előjöttének és tán most is folytonosan tartó képző
désének bebizonyítására.
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A kis-cz(‘11i tsVlyag elterjedése >ó2,rád megyében.
Hant ken Miksától.

F e l o lv a s ta t o t t ,  a z  IS fiO -ik  d e c z o m b e r  2 2 - ik i  sz a lc f i le sb e n .

Már volt szerencsém 18G7-ik évi üléseink egyikében jelentést tenni 
a kis czelli tályag' előfordulásáról Puszta-Lökösön, Nógrád megyében. 
Azóta alkalmam volt ezen megye más helyein találni a kis-czelli tálya- 
got, a miről a következőkben leszek bátor szólaui.

Egyike ezen vidékeknek, melyeken a kis-czelli tályagra akadtam, 
Becske környéke, másik Kis-Hartyán vidéke.

Becske falu a Szandahegytöl, mely a Cserháthegység egyik kiválóbb 
domborzatát képezi, keletnek fekszik egy negyed órányira. Ezen helység 
közelében két kőszénbánya van, melynek egyike a Szunda-hegv keleti 
oldalán cs a Galga-patak vizterületén van, másika pedig Számlától távo
labbra és a Feketeviz nevű patak vízfelületébe esik. Az utóbbi bánva 
mivcltctik és a belőle termelt szén a halapi ezukorgyárba szállittatik. A 
másik bánya mivelését abbahagyták a szén kelendőségének hiánya miatt. 
Ezen bányák megszemlélése czéljából folyó év január hóban kirándul
tam e vidékre. Sajnálatomra csak egy napig tartózkodhattam ottan, mint 
hogy az első nap délután oly havazás állt be, hogy lehetetlen volt a 
földtani kutatásokat folytatni. Mégsem volt teljesen eredménytelen ezen 
kirándulásom, minthogy egyrészt az ottani széntelep földtani viszonyait 
vizsgálhattam meg, másrészt pedig a kis-czelli tályagnak ezen vidéken 
való előfordulásáról szereztem magainnak tudomást.

A becskei kőszéntelep körülbelül G láb vastag. A szén feketcszinii, 
fénylő és jóminőségü, csakhogy, a levegő hatásának kitéve, hamar szét
esik kis darabokra. A széntelep közvetlen fediije körülbelül 3 öl vastag 
csillámos finomszemcjü homokkő. Fölötte durvaszemetii homokkő és 
conglomerat rétegek vannak, melyeknek összes vastagsága körülbelül 
8 ölet tesz. A legfelsőbb rétegek peóig kavicsból állanak.

A széntelcp feküjét egy csillámos tályag képezi, melyben szeuves
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testeknek semmi nyomát sem találtam. Ezen falvakot csak 3 ölnvire s-i 
merik, az alatta levő rétegek ismeretlenek

A szénbányától távolabbra eső vízmosásokban homokos agyag tói
dul elő, inch linomliéju puliány maradványokon kivid még foraiuiniferákat 
is tartalmaz, melyek között több oly táj is van, melyek a kis-czelli tá 
lyag jellemző foramiuifcrái közé tartoznak. Ezek a következők: 

Haplophragmium acutidorsatum 
Cristellaria arcuata Ph.
Truncatulina propuinqua 
Truneatulina osnabrugensis.

Azokon kivid Truncatulina Dutcinplei
és Textilaria cariiiata.

Ezen tályag tehát földtani korára nézve megegyez s kis-czelli tá 
lyaggal Buda vidékén. Feltűnő azonban, hogy a Buda vidéki kis-czell 
tályagban nagy mennyiségben elterjedt lihabdogonium Szabói teljesen 
hiauyzaui látszik a becskei tályagban. E tekintetben hasonlít a nagy-ko- 
vátsi környéken előforduló kis-czelli tályaghoz, melyben, ámbár a kis- 
eaqlli tályag legjellemzőbb foraminiferáinak nagyobb részét tartalmazza 
szintén teljesen hiáuyzani látszik az említett lihabdogonium.

A becskei oligocen tályag települési viszonya gz ottani kőszéntele
pekhez sehol sincs feltárva, úgy hogy e tekintetben még további kuta
tásokra van szükség. Azonban én azon véleményben vagyok, hogy ezen 
kis-czelli tályag régibb az ottani kőszéntelepeknél s hogy ennél fogva 
ottan, a hol a kis-czelli tályag a felszínre jön, a szénkutatásoknak sikere 
nem lehet. Ezen feltevésemet igazolni látszik a keleeseni puszta területén 
ezen tályagban mélyesztett furlyuk, melynek mélysége 00 ölnél többet 
tesz. Ezen furlyuk legmélyebb pontja még ndnd a kis-czelli tályagban 
vau, ennélfogva az ottani kis-czelli tályag is, valamint a budai vidéken 
lévő igen tetemes vastagsággal bir

A másik helyiség, a hol — mint már említettem — a kis-czelli 
tályagot találtam, Kis-Hartyán vidéke. Kis Hártyán Salgó-Tarjántól dél
keleti irányban vagy két, Pálfalvától kelet felé körülbelül egy mértföld- 
uyire fekszik a Ménes patak völgyében, tehát már az Ipoly folyó vizte- 
rületébe esik. Ezen vidéken a kis-czelli tályagnak roppant nagy elter
jedése van,' kivált azon völgy területén, melyen a hartyán-pálfalvai ut 
elvonul. Ezen völgyben majdnem minden vízmosásban találhatni a kis- 
czelli tályagot. Ezen tályag vékony-héjú puliány maradványokon kívül 
roppant nagy mennyiségben tartalmazza a kis-czelli tályag forominiferáit, 
ngy hogy ezen tályag földtaui korára nézve kétség nem is lehet.
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EcLdigelé a következő foraiuinif órákat találtain ezen tályagban : 
Ilaplophragminm aeutidorsntnm 
Cornuspira Höruesi 
Nodosaria bacillum 
Nodosaria (Dental.) eonsobrina 

í  Dentaliua elegáns 
Glaudulina lacvigata 
Margiuulina cristellaroides Cz.
Cr. arcuata Pb.
Pullenia billióides d’Orb.
Bulimina sp.
Polymorphyna probléma 
Virguliua Schreibersi 
Uvigerina pygmca 
Spheroidina austriaca 

'v Textilaria carinata 
Textilaria pcctinata 
Globigerina bulloides 
Truncatulina Dutemplei 
Tr. osnabrugensis 
Rotalina Soldanii.

A foraminiferák közöl leggyakoribb a Truncatulina Dutemplei, 
mely az összes foranriniferáknak túlnyomó részét képezi

A más szabad szemmel kivehető foraminiferákboz tartozik a Ha 
plobragmium acptidorsatum, mely egyszersmind a kis czelli tályag egyik 
legjellemzőbb foraminiferája. Megemlítendő még a Margiuulina cristella- 
roides, mely feltűnő alakjánál fogva igen könnyen felismerhető.

A mint már említettem, a Kis-Hártyán vidéken előforduló kis-ozelli 
tályag roppant nagy mennyiségben tartalmaz foraminiferákat, úgy hogy 
a tályag iszapolási maradéka csaknem egészen azokból áll. A formai- 
niferák fentarlási állapota azonban nem olyan ép, mint a budai vidék 
kis-czelli tályag foraminiferáinál. A foramiuiferákon kívül még echinid- 
tüskék és ostrakodák is jönnek elő a kis-hártyáni tályagban.

Petograliai tekintetben nagyon hasonlít a kis-hártyáni tályag azon 
tályaghoz, mely a salgó-tarjáni széntelepek közvetlen fedüjét képezi. 
Ezen hasonlatosság okot szolgáltatott ezen két egymástól teljesen eltérő 
kőzetek összetévesztésére, a miről a következőkben bővebb jelentést kí
vánok tenni, minthogy abból világosan kitűnik, mily elégtelen a képződ
mények meghatározására csak a kőzetek petroguatiai tulajdonságainak
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telein tettbe vétele, s másrészt milyen szükséges a bányászok alapos told 
uni kiképezletésc, hogy bivatásnk telj esi t ősével okszerűen járhassanak el.

A kis hártyáin vidékre folyó évi novemberhó folyamában rándultaui 
ki, megszemlélendő az ottani szénkutatási munkálatokat.. Egy helyen egy 
?>.) ölnyi lurlyukat mélyeszfettek s minthogy ezen mélységben nem akad 
tak kőszéntelepre, a további túrással felhagytak s más helyen kezdték 
meg a szénkutatást, még pedig olyan helyen, a hol állítólag a kőszén 
legftílebb nyolez ölnyi mélységben okvetlenül jelen lenne. Azért nem is 
fúrtak, hanem aknát ástak. Ottlétemkor az akna mélysége négy ölet tett. 
Kérdésemre: milyen alapra fektetik azon feltevésüket, miszerint itt a 
nyolezadik ölnyi mélységben okvetlenül cl fognák érni a kőszenet ? azon 
választ kaptam, hogy ezen helyeni tályag teljesen megegyez a salgó
tarjáni kőszéntelepek közvetlen fedőjében előforduló tályaggal, a mint 
ezt Weber ur, a ki a salgó-tarjáni háuvák leguagyobb részét megnyi
totta s ennél fogva az ottani széntelepek települési viszonyainak legala
posabb ismeretével bir, határozottan kijelentette. Nekem is feltűnt a bá
nyán heverő tályagnak a salgó tarjáni széntelepek fedőjében előforduló 
tályaghozi hasonlósága. Közelebbi megtekintésénél azonban észreVévén 
az igen vékonyhéju tengeri kagylók maradványait, mint ezek Buda vidé
kén a kis-czelli tályagban is előfordulnak, csak hamar tisztában voltam 
ezen tályag tiszta tengeri természete iránt és sejtettem, hogy itt kis- 
czelli tályaggal van dolgom. Egy közönséges nagyitó üveggel kutatásai
mat folytatván, csakhamar a kis-czelli tályag egyik legjellemzőbb fora- 
miniferájára, az úgynevezett Haplophragmium acutidorsatum-ra akadtam. 
Tehát már a helyszínén meggyőződtem arról, hogy a kérdéses tályag 
nem m á■, mint a kis-czelli tályag; mint ez későbben az iszapolási ma
radék megvizsgálása alkalmával még világosabban kitűnt.

A salgó-tarjáni széntelepek fedőjében előforduló tályagban pedig 
eddigelé nem találtam foraminifeiákat, sem olyan maradványokat, me
lyek a kis-czelli tályagban előfordulókkal megegyeznének. Ennél lógva 
a salgó-tarjáni széntele ek fedőjét képező tályagot ugyanazonosnak nem 
tarthatom a kis-czelli tályaggal. E tekintetben minél nagyobb biztosságot 
akarván szerezni, felkértem a kis-liártyáui kutatási munkálatok vezetőjét, 
szíveskedjék a kérdéses salgó-tarjáni tályagból, melyet a kis-hártyánival 
azonosnak lenni állítottak, nehány darabot közelebbi megvizsgálás végett 
számomra küldeni, mely kérdésemnek azonban semmi eredménye nem 
volt. A tárgy fontossága azonban arra indított, bog/ magam ránduljak 
ki a helyszínére a kellő vizsgálatokra szükségelt anyag megszerzése 
végett. Ezen alkalommal Zsemlinsky ur, a salgó-tarjáni társulat igazgatója, 
részéről legszívesebb fogadtatás és támogatásban részesültem. Weber ur
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maga dicséretre méltó készséggel rendelkezésemre bocsátott több hely
ből való tályagot, melyet ő a kis-hártyáni tályaggal azonosnak tartott 
sőt nagy buzgalommal vett részt a tályag iszapoltatás körüli teendőkben. 
Megvizsgáltatott több tályagdarab, mely különböző rétegből vétetett az 
„Emma“ nevű aknában, a hol ezen tályag körülbelül tizenkét ülnyi vas 
tagságban van kiképződve és az ottani széntelep közvetlen fedőjét ké
pezi. Ezen tályag iszapolási maradékában nem találtunk sem fonaminife- 
rákat, sem másnemű testek maradványait, úgy hogy biztosan mondhat
juk, miszerint a kis-czelli tályag nem képezi a salgó-tarjáni széntelepek 
közvetlen fedőjét. Hanem azért még siucs tisztába hozva az a kérdés : 
milyen települési viszonyban áll a kis-czelli tályag a salgó-tarjáni szén- 
telepekhez, mely kérdésnek tüzetes megoldását nagyon fontosnak tartom 
azért, mert a kis-czelli tályag oly könnyen fölismerhető képződmény, 
másrészt igen nagy elterjedtséggel bir Nógrád megyében elannyira, hogy 
ha annak viszonya meg lesz állapítva, akkor az ezen megyében teteme
sen kifejlődött köszénképződmények felkutatására egyik legbiztosabb 
vezérfonalat nyerendjllk. Ezen feladat megoldását, valamint a salgó-tar
jáni földtani viszonyok kiderítését a jövő év folyamában reményiem 
foganatosíthatni.

Végre még fölemlitendőnek vélem, hogy a kis-hártyáni tályagban 
mégsem találtam meg a Rhabdogonium Szabói-t, a mi igen feltűnő, mint
hogy ezen foraminifera a keletnek fekvő Derecske vidéki tályagban 
megint nagy mennyiségben fellép.
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A hársosliegyi aimuoiiiíoli a Bakonyban.
Hantken Miksától. '

1 111A  , v  o r .  m l l  ( i ! q o i 9 f e » I  n i A  , . n  .< ja  r i i n i l i - | , B d  i f i t ő l  - o J i i n u i i t f l A .

A Hárshegy az ammonitoknak egyik legérdekesehli leihelye; vosz- 
prénimogyei Cserne. falutól délkeletnek fekszik körülbelül egy félórányira 
a Mellár nevű vidéken Fehér megyében. A déli vaspálya-társulat az 
ötvenes években ezen hegyen egy márvány-bányát nyitott, melyben a 
vaspálya építéséhez szükséges kőlapokat fejtették. A kőlapok fejtése al
kalmával sok aininomtra akadtak és csakhamar elhiresedett ezen hánya 
a benne nagy mennyiségben s kitűnő épségben előforduló aminonitoktól: 
Rómor Flórig, ki ezen bányát l85VFbeul meglátogatta! „A Bakony" czimU 
munkájában nagy elragadtatással szól az ammonitok ezen híres 1 el h elvé - 
vől, hol, styát szavaival élve, a már félig-meddig faragott dőezők hulla
dékai közt csak fel Kell szedni a kar-vastagságú orthoceratitek és kocsi
kerék-nagyságig terjedő ammonitok ritka példányait. A bánya növelése 
azonban megszüntetvén, a kövületek is mindinkább eltűntek ezen hely
ről úgy, hogy mikor én Ghoesensky urnák, a szapári kőszénbánya igaz
gatójának társaságában 1867-ben ezen helyiségen megfordultam, csak 
igen kevés szedni valót találtunk, úgy hogy kénytelenek voltunk a kövü
leteket kalapácsosai kifejteni a kőlapokból. Azonban az árokban is talál
tunk néhány ammonitot itt-ott elszórva. Egy egész napi fáradozás után 
sikerült végre egy meglehetős gyűjteményre szert tenni.

A gyűjtött aminonitokat Bécsben létemkor Dr. Schloenbach szives 
volt meghatározni. IJr. Schloculmch a meghatározott ammonitok jegyzé
két közölvén a „Verhaudluugen dér k. k. geologischen iieichsanstalt" 
czimli folyóirat 1667-ik évi 16-ik számában, a következő következtetése
ket tette ezen ammonitok földtani korára nézve:

„Már a példányok fentartási állapotja két különböző réteg jelen
létére jogosit következtetni, még akkor is, hogyha az a fajok meghatá
rozásából egész bizonyossággal nem is tűnnék k i :

SOS
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a) az egyik réteg, mely egészen megfelel a titoni emeletnek, világos 
husvörös kőzetből á ll ; az ebben előforduló kövületek erősen el vannak 
múlva s átalában roszul fcntartva. Ennélfogva csak két fajt lehetett 
meghatározni. Ezek: Ammonites silesiacus Opp. és Ammonites serus. Az 
utolsó meghatározás azonban nem egészen biztos; azonkívül még fikar- 
czosok csoportjához tartozó ammonitok is előjönnek, melyeken azonban 
faji jellegeket (specifische Merkmale) nem lehetett kivenni.

b) Sokkal jobban feutartva volt a kövületek többi része. A kőzet, 
melyben előjönnek, sötétvörös mészkő. A meghatározható példányok 
figyelemre méltó összhangzást mutatnak azon fajokkal, melyek lirba 
mellett Lombardiában jönnek elő. Ezek a következők: Orthoceras sp. 
(Meló), Nautilus intermedius Sow (?); továbbá: Ammonites fimbriatus 
Sow, Ammonites longobardicus sp. n., Am. heterophyllus Sow, Am. f 
radians, Am. llautkeni sp. n.

A titoni emeletet Opel állította fel s ahhoz a Jura legfiatalabb 
rétegei soroztainak. Az utolsó faj igen nevezetes ; s igen közel áll az 
Am. cylindricus Sow-hoz. A legnagyobb példány átmérője ICO milliméter. 
Ugyanazon faj az északi alpesekben is előfordul.

Ezen ammonitok öszlete arra mutat, hogy a kérdéses rétegek a 
Liaszhoz tartoznak, ámbár még nem mondhatni biztosan: vájjon a felső 
vagy középső Liaszhoz sorolandók-e ?

Az imént felhozottak szerint tehát Schloenbach két különböző, még 
pedig földtani korukra nézve egymástól messzire eső képződményekből 
valóknak állította az általam 1867-ben gyűjtött ammonitokat. Minthogy 
én az ammonitoknak a helyszínén cszközlött gyűjtögetése alkalmával 
azon körülményre nem figyeltem, vájjon ugyanazon vagy pedig külön
böző rétegekből származnak-e a gyűjtött példányok, e tárgyhoz tüzete
sebben nem szólhattam, ámbár a titoni képletnek előfordulása ezen he
lyen nekem kétségesnek látszott. E vidéken tett múlt évi földtani felvé
teleim alkalmával tehát kiváló figyelmet fordítottam ezen ammonitok 
eredeti fekhelyeinek kipuhatolására s c részbeni fáradozásaim nem is 
maradtak sikertelenek, minthogy a bánya melletti árkok bejárása alkal
mával oly rétegekre akadtam, melyek nagy mennyiségban és ép fentar- 
tási állapotban tartalmaznak oly ammonitokat, melyek tisztán kimutatják, 
hogy csakugyan az 186lJ-bcn gyűjtött ammonitok különböző rétegekből 
valók, mint ezt már Schloenbach állította, hanem egyszersmind azt is 
kétségtelenné teszik, miszerint a Schloenbach által a titoni emelethez 
sorolt rétegek nem oda valók, hanem a sokkal idősebb, a Liasz képlet 
után közvetlenül következő alsó barna Jurához, az u. n. alsó Doggerhez 
tartoznak.
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Az aiumouitok ezen leihelye nincs messze a niárváuybányától, a 
hol most alig- találni ainmonitokat; s azon árokban van, mely közvet
lenül a bánya mellett egész a csernye-palotai úthoz nyúlik. Ezen lelhely 
oly gazdag ammouitokbau, hogy két nap alatt két száznál több anuno- 
uitot sikerült nekem ottan gyűjteni. A gyűjtött annnouitok közöl több 
táj van, melyekből 1807-ben egyet sem találtam, s melyek a kérdéses 
réteg csoport földtani korának meghatározására döntő fontossággal bír
nak. Ezek a következők:

Ammouites tatricus Pusch.
Ammonites Murehisonae Sow.
Ammonites falax Ben.
Ammonites scissus Ben.
Ammonites cfr. gonionotus Ben.

Ugyanazon rétegekben fordulnak elő azon fajok is, melyeket 
Schloenbaeli mint Am. silesiaeus-t és Am. scrus-t határozott meg, s me
lyek azon téves feltevésre indították, mintha ezen rétegcsoport a titoni 
emelethez tartoznék. Ezen ammonitok valósziniileg uj fajok, tehát a 
rétegek földtani korának meghatározására nézve közönyösök.

Az egyik faj közel áll az Am. heterophyllus-hoz, a másik az Am. 
Calypso-hoz *)

Van még egy harmadik faj is, melyet Schloenbaeli mint Am. lon- 
gobardicus-t lmz fel. A fimbriateak közöl két fajt biztosan lehet meg
különböztetni, azonban ezek is valószínűleg uj fajok.

Számra nézve a leggyakoriabbak a hcterophyllek és a fombriateák. 
Mindeddig 13 faj került ki az említett rétegekből.

Az ammonitokon kívül még nautilusok is fordulnak elő a nevezett 
rétegekben.

Mint már emlitettem, a felsorolt aiumouitok alapján biztosan állít
hatjuk, hogy a kérdéses rétegek az u. n. alsó Dogger vagy Quensledt 
szerint a barna jura legalsóbb emeletéhez tartoznak.

Az alsó Doggert eddigclé nem ismertük a Bakonyban. Eddig ott 
csak a felső Doggert, az u. u. klausi rétegeket találtál, a bécsi geologok. 
A hárshegyi rétegek által tehát a bakonyi jura képződmények egyik 
hézaga pótoltatik. A Kárpátokban pedig már Hohenegger s utána a 
bécsi geologok nagy elterjedtségben kimutatták a jura ezen emeletének 
előfordulását. Bonoké ugyanazon emeletet Olaszországban a Garda-tó 
környékén, Zittel pedig az Apeuninekben fedezték fel újabb időben 
ugyanazon képződményt.
_________ v_____ _

*) Am.'ultramontauus Zitt.
1 4 *
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A hárshegyi Dogger alatt az orthoeeratite# rétegek terülnek cl. 
Ezek a bányában vannak feltárva s az ottan heverő kőlapokból fejtet
tem ki az Ontoceratitese’ et, valamint az Ammonites Hantkeni-t és egy 
más az Ammonites boseensis-hez közel álló Animonitot. Ezen rétegek 
már a Liaszhoz tartoznak és valószínű, hogy ottan az alsó és a középső 
Liasz van képviselve. Legalább találtam egv Ammonit bifrons-nak 
töredékét, mely a felső Liasznak egyik sajátságos köviiletje, egy Am- 
monitot, mely igen közel áll az Ammonites Grononlouitii d’Orb, mely a 
középső Liaszbau fordul elő.

./Ólé! mi'i»i||*iinK ■: tillOmillA 
i i í l  zi Int •••itinoomi/.

.11' íl »•»>. S;1Í! Hifii A 
dl Kl.l1*MÍ0ÍlIOi> ,'| ■* í.jtifiOlfnilA

t'i/lovjom <i dojji't noxr ol > {imltibml n MU:>g"tir tioxnnnyg 1 
>m a ,g-iin t)ox ..é :J * • mi/. >.'> ! -u mi-.öli?. .mi: leim iloadiiooftht’'

unitit . ’"l"(fO?üg't ’ ti'i.vfi j'. 'tnim ,/li'itt dil’iii r»*i«S’/Sllí*’l 'VÓ1 H>xii d •'! 
n ’J.il . ./tője’! jii mlirnix 'iliiv iotinoeMiin PixJ >i3usoJ'tát smltolniiei

(̂'••■öYm xöjl ‘ovx-in n.liid .‘ini Aiu.hwA irurtbtö'l zloylVi
iüA .x« ;i'/:il r ,.voil -n(l, (]. ■ i ő ni/ ||jj ln.vo ! jnl /Mvgo \ /.

\od-OR(|, li;1)
•mii .in / linlii 
-yínn toll l ni

.óáoi. iídm oi i;

lomb1001 —

ín lili 'io l

■(■st • i11mii i. / y i y  ■ u .7

"tni'iilmit / I I suli t- uoihunbig 
i i i'i.v- ! i !"X i:  . i u t ' d x i ' n j n ö l i i d  

a ''/ievg-g'i! i, •■/.vőii i-öltésé.
" ' XI! '.I dih 'l j el d l  aibb i|>:.il/ 

'■ni ifivi ' n-..1 t inóm má x /.
.ri' iddoaotő i

' I a pii'i.tl difiim 'iám tnilf  

1 > : i'i l ■! - *) I *i • >' I J; vgoll . dili t Isti 
■ i diKili-_ ■ I rinj ' i nsd n 1nriov>

lati

JlJittntiliij
H) !4f l

• a xi: Angyotí öntőt r, /Inao 
IIliin jl ig'it I i /y  ilsinil A 

tiajii, i / dniilloioq ngnxoii 
ij'i'ol . ;nü d'igoloog iaoinJ

r/> . > ;• .0. álufnőíÖlS
<i, rb >i] IsriA .nömávinöíí 

l 'iiónil" .vu'i; mixniir / n

•no



391, . I i. ,>>or tib i í  f i f - i M f i j i t n  . g r .  .... *  y  ’-.'hoA
J o l i i n í i! * i < 7 J J! j 0  l V »ri sf fi n  :! > x  * í l í jh iV U l

í í 'Ví i{

Ií)1

, o b (i á d  u t ó i iiifi M i > 

1 f 1 11 / '

.1 v  1 A \ \ * A mi l i i t ' f l  it tí

J'Ot

/  i v h T  , 

■ / ^ h > \

d é l  i 

r A 'b 'í 'y

Üwfcd ; > 7 í  

riiy! U n - t ■') \ í :  ;F 1)7 1 •

r  IS:1

H  i M i :

f ;!>/;
i
1 /SÍI

' ' ‘•ÍX>.tÍV tt U Í l [ i . i  -'íii'l Vüj >il i í f l  '■ I,. ' í.,vJ
Alíiyest földtani viszonyai Arad megyében.

Szabó Józseftől.

Egy kirándulás alkalmával, melyet 1863. augusztusban Pestről 
Aradra, innét Erdélybe s itt különösen Verespatakra tettem, utamat a 
fehér Körös völgyének vettem, s ezen a vonalon egyike állomásaimnak 
Algyest volt, Barkassy Imre ur birtoka, kinek barátsága s a tudomány 
iránti érdekeltsége a nohány napi tartózkodást igen kellemetessé és a 
több irányban tett kirándulások által tanulságossá tette. Az akkor nyert 
adatokhoz 1866. év folytán tia, Barkassy Kálmán ur által újabbak s fon
tosabbak is jővén, érdemesnek tartom az azon vidékre vonatkozó vázla
taimat, röviden megismertetni.

Szabadjon előbb nagy vonásokban a Pest-Aradi tájról írni. Pest 
egészen a szélén van a nagy magyar Alföldnek, Arad közel a széléhez, 
egymáshoz egyenes vonalban vagy 30 osztrák mértföldre. Ezen vonal 
hosszában az Alföldet nagyrészt keresztül szeljük ÉNy.-Dkeleti irányban, 
s annak főbb sajátságairól meggyőződhetünk. Az Alföld ezen területe 
alluviái és dilluviál képletek mozaikja. Az Alluviumot a mostkori folyók 
s különösen a Duna, a Tisza, a Berettyó, a Sebes, Fekete- és Fehér- 
Körös, végre Aradnál a Maros most- s ó-kori ártere képezik. Pestnél 
árvízi képződmény kevés van, s mindössze is Pesttől Kőbányáig tart, s 
itt az állomástól Vecsés felé indulva csakhamar felemelkedünk a negyed
kori hullámos felsikra, a melyről csak közel Czeglédbcz ereszkedünk le. 
Ez itt a Tisza ó és uj ártere, s az mint alluviái képlet tart a vasútvo
nalon a Tiszán keresztül Poo pusztáig, a melynek határa részben a víz
választó a Tisza s másrészt a Berettyo-Körösök vizkörnyéke között. 
Crvoma egészen a mostkori árvízi alsikon fekszik, de Mcző-Bercuy felé a 
vasul részben felkap az ó ártérre, mely attól DNyugatuak terül el s 
Békés megye ÜNyugoti részét képezi Orosháza felé. Csabától Kétegyhá
zig még mindig a Körösök mostani ártere van, de a szélen van vezetve 
a vaspálya, sőt Kétegyházán túl egészen az ó alluviái felsikra hág fel, 
s azt Aradig-többé el nem is hagyja. Az Alluvium talaja többnyire



206

korhanyos agyag, ritkábban laza homok, és a beteg talajok azon neme, 
mit az Alföld népe röviden s z é k n e k  nevez. A Diluvium magasabban, 
mindenkor az ártéren felül fekszik s az halkan bár, de néha nem jelen
téktelen magasságra emelkedik. Az Alluvium a tenger színe felett a 
katonai térkép adatai szerint Szolnoknál 276 bécsi láb a Tisza völgy
ben, Mező-Túrnál 216 a Berettyó s az egyesült Körösök völgyében. A 
Dilluviuni egyes pontokon dombszerii emelkedésekkel is bir, s ezek a 
szokottnál eltérő magassággal bírnak, igy l'ilis táján a Yinszin hegy 
121 bécsi öl: de a rendes emelkedések sem jelentéktelenek.

A magassági viszonyok kitüntetésére becses adatot szolgáltat elő
ször is Wallandt ur értekezése a m. akadémia math. és természettudo
mányi bizottsága közleményeinek II. kötetében, *) valamint másodszor a 
vasúti Szinterések profiljai. A Dilluviuni, vagyis negyedkori képlet talaja 
uralkodókig homok, s gyakran korhanyos s agyagos homok, a mi k i
tűnő talajt ad ; a homok után jön a márgás talaj azon neme, melyet 
általában Lössnek mondunk; végre leggyérebb az agyagtalaj. Helyen- 
kint kavicsból áll.

Az alluviál és diliuviál képletek többnyire fokonként mosódnak el 
egymásba, vannak azonban különösen a hegység felé az Alföld székein 
az ellenkezőre is példák, midőn meredek fal határa a negyedkori kép
letnek s alatta, terül el a mostkóri képződmény.

Egészben véve az alluviál képlet föllilete homorú teknő, a diluviálé 
domború (fordított) teknő, s amaz emebben kivágódva s a folyók által 
újabban földdel meghordva képződött ki. A felület részletes alakzataira 
nézve a negyedkori képletnél az egyenetlenség, a hullámos s ki behor- 
padt idomok az uralkodók, mig az árvízi területek sokszor tengersimák, 
a meddig csak a szem hat, s ilyen területeken szokott a délibáb is leg- 
pompásabban mutatkozni. Szék a diluviál képleten nincs, annak talaja 
soha sem szék- s, mihelyt székes talajról van szó, az az Alluviumhoz 
tartozik ; ellenben a széksós, vagyis a seperhető széksós kivirágzó talaj 
csaknem kizárólag a diluviál képletekre szorítkozik, s egy széksó kivi
rágzás elég ismertető jel a geológiai helyzet meghatározására.

Ezen általánosság után szabadjon Aradon megállapodni, s innét 
tekinteni szét. O-Arad a Maros régi árterén fekszik, ezen folyónak jobb 
partján, Csaba-Kétegyháznál az árvízi mélyedményből lassacskán emelkedik 
a terület ezen ó-árvizi felsikra, mely Kurtics és Arad közt éri el leg
nagyobb magasságát s Aradon valamennyire ismét alászáll a Maros felé, 
melynek legállandóbb vízállása felett vagy 20 lábbal fekszik magasait-

*) Magyarország vizszinméiési térképe. ls<>2.
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bán. Arad táján vagy egy mértfoldnyire keletnek, Glogováoz falu mel
lett öt balom van közel egymáshoz, melyek a tájnak saját jelleget köl
csönöznek. A közelebbi megtekintést máskorra voltam kénytelen hagyni, 
noha erre tetemes könnyítésül szolgál azon körülmény, hogy egyikét 
ezen halmoknak beásták s Kálvária-kápolnát építettek a kivájatba; alig 
szenved kétséget, hogy mesterségesek.

Aradról Algyestre Világosnak mentem. Utamban közel Aradhoz 
Mikalakán épen egy kutat ástak, melynél megállottám, hogy a rétegsort 
feljegyezzem. Összesen a I l  ik láb mélységben már vizet kaptak. Lcg- 
felül volt kavics vagy 2 bécsi hüvelyk, 

alatta fekete agyag 3 —4 bécsi láb, 
ez alatt agyag apró márgagömbökkel 2' 

legalul iszap 3—4'
Csigákat nem találtak.
A ménes-világosi hegység hirtelen emelkedik ki az Alföld rónájá

ból, noha azért ennél sem lehet félreismerni az emelkedést a hegység 
felé, megtartván mindazonáltal a képlet az ö saját jellegét.

Jóval Világos előtt egy elhagyott, folyammeder van, melynek ma
gas partja Nyűgöt felé esik.

Aradtól idáig a rónaságon két úgynevezett római sáncz húzódik: 
az egyik, Török Gábor ur szerint, kivel ezen utat tettem, Békés felül 
jön, keresztül megy a Maroson Kisfaludig (Eugelsbrunn), mit Traján 
sánczának is mondanak. A másik Biharból jön, igen jól látható Kis-Je- 
nőnél, inig itt a világosi utón kevésbbé, leebb délnek Gyornk és Szabad
hely között ismét jól vehető ki, átmegy a Maros bal partjára és 
ÉÉK.—DDNy. irányban tart Csermegyháznak, Temesvárnak s itt oly jó 
karban van, hogy a térképen is ki van mutatva s római sáncznak ne
vezve. Lipszky térképén Temesvártól délre van vezetve, keresztül a 
Tcmes és Berzava folyókon, a vasútról keletre, a harmadik Dezsánfal- 
váig, mi Dentától DDK-re esik vagy egy mértföldre. Ezen „agger ro- 
manus,u melyről imént tettem említést, nem áll magában; Lipszky tér
képén élesen kimutatva attól keletre még egy van, melynek iránya 
egészben véve szintén éjszakdéli Temes megye ÉK. részén Bencsek falu 
táján lé}) fel s megy le Temesvártól vagy 1V2 mértfüldnyire keletnek, 
tart Butyinnak s az alibunári mocsár meg Versecz között a Karus patak 
jobb partján leér Gaitaszol faluig, közel a Duna melletti Uj-Palánkához, 
Baziás mellett.

Török ur szerint egy harmadik is vau a borossebesi határban, a 
mely az Izoly-hegy legmagasabb csúcsának megy egyenes vonalban. E 
hegy Arad és Biharnak határán van. Más irányban Boros-Sebestől le
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megy a Fehér-Körösnek. Ut. nem lehetett, mert hegynek völgynek egy
aránt van vezetve.

Valamint a Csörsz árkánál, valahányszor alkalmam volt Írni róla, 
megemlítettem a gátot, úgy azt itt is fontosnak tartom feljegyezni: a 
trajáni sáneznál a gát nyugotnak esik s az árok keletnek.

Ily nevezetes borvidéken utazván, n on mulasztottam el Török ur 
szives kalauzolása mellett betekinteni Magyavát szőlőibe. Itt különösen 
Bolius szőlőinek talaját vizsgáltam a magyaráti hegy DK. oldalán, a 
hegyfark hátán. A talaj n y i r o k ,  színe veres. Kövületet nem tartalmaz, 
néha homokossá lesz helyenként. A magaslatokat esak ugv borítja', mint 
a lejtőket. Rétege ség néha árulja el magát rajta, külön szilt által idézve 
elő. Egy gödörben, melyet akkor ástak, kivehettem, hogy ezen nyirok 
vastagsága fi béesi láb. Alatta gránit van erősen elmállott állapotban.

Löszt Aradtól idáig a világosi utón nem észleltem; de ciha 
gyott vizrnedret többet; halmot a róuaság magaslatán a hegység felé 
egyet sem.

Legközelebbi megállapodás Á 1 g v e s t, vagy magyar végzettel 
A I g y a  falubau történt, mi a Fehér-Körös bal partján negyedkori fel- 
sikon fekszik. Ezenkori képlet van a birodalmi földtani intézet 1861-ben 
kiadott, áttekintést térképén is kitüntetve, s Silingyiától kezdve Ál- 
gyestig egyenlő talaj képezi a felületet.

A talajból példányt Vajvodjen észak-nyugotról szomszédos falu 
határából hoztam, a Körös meredek partjának felső részéből. Az sovány 
agyagos talaj vastagsága 1 —2‘. Kövület nincs benne. (1, 7/g 1863.)

Alatta kavics kopott s inállott Trachyttal 8 — 10'. (2, 7/g 1863.)
A legalsó látható réteg veresbarna homok 4 -5 '. Ez a patakig 

tart le.
A Fehér-Körös magát, ezen negyedkori felsikba vágta be s készí

tette medrét és árterét, melynek talaja gyakran korhanyos agyag; igen 
termékeny, de esak kis területű. Ezen alsiknál a negyedkori feleik 
30—35 bécsi lábbal emelkedik magasabbra. E felsikon fekszik Álgyesén 
kívül ENy-ra Bokszeg is

Só kivirágzást több helyen észleltem, s az csaknem mindenkor 
kősó tartalmat is árul el izénél fogva. Nagyobb mennyiség azonban sehol 
sem tűnt fel.

A fönebbi viszonyok ismétlődnek egy más ponton is Álgyest felé, 
a hol egy kavics falnál tisztán kivehető volt, felül az agyag egészen oly 
minőségben, mint az előbbi (1, 7/g 18631. alul pedig a homok, melyben 
iszap-hömpölyök rétegesen feküdve mutatják az egyező települési irányt.

\lgyesti határban, a Csungán völgyében, a homok réteg (3, 7 /s
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1863), uralkodik annyira, hogy az agyi#  és kavics összevéve alig egy
kéi. láb, inig alattuk n< liomokréteg látható 'vastagsága 18—20 láb. Kö
vület seintni, mikroskop' alatt seWi. .Savval sem pezseg, Csilláin pikkelyek 
gyakoriak s a törmelék részek legmuryát kéj) zik. Szilié sárgás.

Még egy-két szakadásban vizsgáltam a rétegsort, az hasonló. Irá
nya csaknem szintes. Általában mondhatni, hogy kelétnek tartva, a ma
gas hegység felé a felső rétegek vékonyodnak, sőt kifogynák, az alsók 
vastagodnak s jobban kijönnek, a felületre.

Álgyesen Maki András lelkész ur az ö udvarában egy kútnak uh 
jáltól egy kissé összeálló homokot, adott (4, 7.-„ 1863) Ö1/* ölnyi mély
ségből, hol fehér homokkal váltakozva jött e lő ; 4—5 ölre még kavics
volt. Csigát nem talált. A homok világos sárgás szürke, igen apró szemű. 
Puszta szemmel csiUánipikkolyek látszanak benne nagy számmal és ezek 
egyszersmind a legnagyobb törmelékek. Mikroskop alatt is ez látszik s 
a. m kívül piszkos sárgás apró szögletes törmelékek, valószínűleg Quarz. 
.Savval nem pezseg. .Szerves maradványokat a mikroskop alatt nem ta
láltam benne.

.Mindezen pontokhoz azonban a legtanulságosabb illustrátiút egy kút 
adja, melyet Barkassy ur a legújabb időben Álgyesthez nyugatra a vaj- 
vodjeni, vagy magyarul; vajdafalui határban a Mqgos-nevü erdőben ásat. 
Ennek legalján, összesen 7—8 bécsi öl között, nagyobb márgagömbök és 
kagylók jönnek elő, mely utóbbiak egészen határozottan a congeria-kép- 
letre utalnak.

Ezen kertben a rétegsor a következő : 
felül az általános fehéres sovány agyag 1' 
alatta vereses kemény agyag, kövület nélkül 12' 
kavics és homok kövület nélkül 9' 
homok változó szilinél, leebb szürke 27'.
Ezen legalsó réteg alján a szürke homokban találtatnak a kövü

letek, melyek között egy Congeria kagyló feltűnő csinos a Leijében elő. 
forduló Vaskéneg által. Mikroskop alatt ezen vaskéreg csupa apró octae- 
derekből áll, a melyek egymásból kinőve, ritkán egészen kiképződve, de 
mindenkor szorosan egymáshoz fűződve találtatnak. Feltűnő a világos 
bronz-szin, párosulva igeu erős fémfénynyel. A pyrites példánynál a 
kagyló két féle össze van nőve, de a vékonyabb rész úgy ezen, mint 
minden más példányon el van törve, úgy hogy a faj nevét megmondani 
nehéz volna ; azonban a többi kagyló társaságánál fogva bízvást állít
hatni, hogy Congeria triangularis Partsch, a balatoni s pesti kőbányai 
kecske- s ökörkörmök.

A eongeriákou kivid igen jól megtartva van Hantken ur megható

é
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rozása szerint Cardium egy uj faj több példányban, valamint egy csigá
nak veresbarna homokból álló kőmagva; de ez nem batározliató meg.

Azon homok, mely ezen kerületekhez van tapadva, savval nem 
pezseg, még a kövületek legközelebbi szomszédságában sem ; szilié vi
lágos szürke csillámpikkelyek, mint az elegyrészek legnagya vehető ki, 
szóval: egészen olyan, mint az álgyesti papiak udvara kutjából a 87* 
ölnyi mélységből kikerült homok, csakhogy itt kövületek nem fordultak 
elő, a melyek, Barkassy Kálmán ur szerint, ki e kövületeket gyűjtötte, s 
általam a magyarhoni földtani társulatnak ajándékozza, a Mogos erdei 
kutban is gyéren mutatkoztak.

Egészen hasonló hozzá, a szint kivéve, mely elégülés folytán a 
kékes szürkéből sárgássá lett, az álgyesti határban a Csungán völgyben 
észlelt homokréteg (3, 7.8 1803), . úgy hogy a kavics alatt előforduló 
homokréteget az egész felsikon Congeria-képletnek lehet tartani.

A birodalmi földtani intézet I8f>l-ki áttekintetes térképén Algyest- 
Silingyia felsikja egészen negyedkorunak van színezve, s a eongeriakép- 
let. csak távolabb keletre a hegység felé lép lel jól kifejlődve. Ezen 
most bemutatott köriiloteknél fogva azonban bízvást mondhatjuk, hogy a 
kavics réteg alatt akár a vízmosásokban, akár néha a felületre feljövő 
quarz- és csillámtörmelékből álló finom homok már a congcria-korszak- 
hoz tartozik, s azt hol vékonyabban, hol vastagabban fedi a mállott 
traehythömpölyöket tartalmazó kavics, mi negyedkorunak vehető, valamint 
az ezt boritó vereses s fehéres agyag is, úgy hogy felül lefelé a réteg
sorozat ez lesz:

fehéres sovány agyag 
vereses agyag negyedkori
trachyt-kavics
sárgás vagy szürke homok, harmadkroi (congeriaréteg).

B elebb a hegység felé a neogen durvamész is fellép, de Algyest 
vidékén nyomát még nem találtam.
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1868. és 186ÍK évi szak- és közgyűlések.
(1868.)4. U . 4!I * •'!« ’ *: M1 - ' w /.

Szakülés, január hó 15-én.

1. Kubinyi Ferencz elnök azon jelentése folytán, miszerint a Zsig
mondy Vilmos által tervezett, a buziási gyógyvizek szaporítására vonat
kozó javaslat megvizsgálására a m. é. deczeinber ll-iki ülésből kiküldött 
bizottság véleményes nyilatkozatát elöterjes/.té, ezen nyilatkozat a nagy- 
méltóságu vallás- és közoktatási magyar kir. ministerinrnmal kőzöltetni 
határoztatott.

2. Hantken Miksa felolvasá Dr. Hofmann Károly jelentését a. zsily- 
völgyi kőszéntelepekről, melyeket a társulat megbízásából közelebbről 
megvizsgált.

5. Zsigmondy Vilmos bemutatván s általános vészét télolvasván a 
Schröckenstein Fcrencz által beküldött s 54 térképpel és földtani átmet- 
szetekkel ellátott értekezésének a bánsági érezhegység földtani viszo
nyairól, ezen nagybecsű munkának külön nyomatása s kiadása határoz
tatott el, minek eszközlésével Zsigmondy Vilmos és Hantken Miksa urak 
bízattak meg.

4. Winkler Benő bemutatta azon kövületeket, melyeket a magas 
Tátra földtani felvétele alkalmával gyűjtött s melyek becses adomány
ként a magyar nemzeti múzeumnak adattak át.

5. Luczenbacher János ur bemutatott egy példány őselefánt-záp- 
fogat és egy példány öselefánt-lapcsontot, melyeket Kudlieh János ur a 
magyar nemzeti múzeumnak ajánlván, ennek át is adattak. Lelhelyök a 
Püspökladány melletti Tisza medre.

Szakülés, februárhó 12-én.
1. A titkár fölolvasá Gorove István miniszter ur ö nagyméltóságá- 

nak a társulathoz intézett átiratát, melyben hangsúlyozva az ország rész
letes földtani ismeretének nagy fontosságát, nemcsak a tudomány érdé
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kében, hanem különösen közgaszdászati szempontból is, kötelességének 
vallja a földtani felvételek leliető előmozdítását a végre, hogy az ország 
mielőbb az elérendő tudományos eredményeknek értékithetésében része
sülhessen. Ez alkalommal ő nagyméltósága egyszersmind átkaidé a hazai 
kormány által az 1867. év folytán kiküldött és a bécsi cs. kir. földtani 
intézet bizottságával együttesen működött Winkler Benő és Pesell Sán
dor urak jelentéseit oly megkereséssel: miszerint a társulat ezek felett 
szakvéleményét fejezvén ki, egyszersmind a földtani nyomozások érde
kében létesítendők iránt viszonyainknak megfelelő javaslatot hozzá nyújt
son be.

A társulat örömmel fogadván ez átirat tartalmát, egy bizottmányt 
küldött ki a kívánt javaslat kidolgozására. Az átküldött jelentéseket 
illetőleg Szabó József ur indítványa folytán, a társulat saját évkönyveit 
ajánlá fel azok közzétételére úgy, hogy külön füzeteket képezvén, a mi
nisztérium költségén nyomattassanak a társulat felügyelete alatt.

2. Szabó József, egyetemi tanár, általa étetett meteorvasakat muta
tott be, melyeken az azokat alkotó s az étetés által többé-kevesebbé 
kittinő egyes vasvegyek láthatók voltak. Emlité, hogy ezen vasnikel 
és lényegesen phosforvasnikel vegyek a tudomány jelen állásában mint 
önálló ásványok szerepelnek, s hogy azok között Reichenbaoh négyet 
különböztet meg, melyeknek külön nevet is ad. K a m a z i t ,  vagy rud- 
vas, mely az úgynevezett Widmanstatteu-féle rajzokban a vastag vona
lakat képezi s vasfényét étetés által elveszti. T a n í t ,  vagy szalagvas, 
mely amazt papirvckouy szalag gyanánt befogja, sav által kissé veres
sárga szinti lesz, de kevesebbé támadtatván meg s a kamazit fölött kiáll. 
A P l c s s i t, vagy töltelékvas, mely a kamazitrudak által bekerített mezőt 
tölti k i ; a sav még jobban támadja meg s fényétől is jobban fosztja 
meg, mint a rudvasat, minélfogva sötétebb szürke, mint ez. Néha 
rajta is húzódnak keresztül Tanit-vonalak. Végre a negyedik ásvány a 
meteorvasakban a a m p r i t ,  régibb, de általánosabb néven S c h r e i -  
b c r s i t  vagy fényvas, mely egyes hosszas szemekben s csikókban van 
kamazit közepében s a sav', úgyszólván, épen nem támadja meg, hanem 
meghagyja eredeti csiszolási színét és lényét.

Ezen négy ötvény nincs meg minden meteorvasban, sőt ritka eset, 
ba mind együtt találjuk. Előadó fokozatosan mutatott he példányokat, 
kezdve a tökéletesbekkel s leszállva a tökéletlenebbekig.

Szépen kiválva látható a Tollíila-vasnál a Kamazit, Tanít, aláren
delt a Pfössit,, mig Sdneibersit nincs.

Sehwetz-vasnál ftaláltatott Poroszországban 1850.) a Widutan listát 
ten-féle rajzok kitűnők ; itt uralkodó a Plessit, azután a Kamazit, Tanít
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mig Schreibersit nem láthatni, liánéin nagyitóval kivehetők négvszögfes 
jegeczkék alakjában azon fényes pliösfornikel részecskék, melyeket Hőse 
Rhabditnak nevez. Ezen példányt a berlini egyetemi írtüzeum részéről 
Rosc Gusztáv küldötte az akadémiának viszonzásul az oda küldöd knya- 
hinyai meteorkövekért, s az akadémia azt a múzeumnak ajándékozta.

Oberkirchenvas linóm vonásokban mutatja az etetési rajzokat s ez 
által igen eltér az előbbi kettőtől: szépen látni a Kamazit, Plessit és 
Tanitet, s nagyitóval, mintha Rhabdit jegeczek volnának kiválva. E pél
dányt hasonló csere fejében Londonból a britt múzeum részéről Mas- 
kelyne küldötte az akadémiának s ez adta a nemzeti múzeumnak.

Kevésbé kivehetők a Wídmannstatten-rajzok a Seeliingen-vason, 
melynek etetett felületén a sok kiváló fényes Rhabdit jegeez moirée- 
rajzot idéz elő; úgy szintén a Mas-lé le siberiai vas, melynél a Ramazit 
az Olivint görbe vonalokban veszi körül s hasonló görbe vonalokban 
követi a Tanít, az ezek közötti mezőt hagyván a Plessitnek, melyben 
azonban a Tanít ismét látható, még pedig egyenes vonalokban, mélyek 
az egész felület Plessitjeiben egyküziieknek látszanak.

Szabó tanár ur végre bemutatott egy knyahinyai meteorkő-példányl, 
mint ritkaságot, oly nagy vaskiválással, hogy ezt csiszolni s étetni lehe
tett.' Ezen kivehető a sötét Plessit, beuue Tanit-vonalok s szélén Rama
zit Schreibersittel.

3. Winkler Benő értekezett a magas Tátra földtani viszonyairól.
4. Hantken Miksa bemutatá a Goldschmidt Emilia asszony által a 

nemzeti múzeumnak ajánlott opálokat, melyek a párizsi világtárlatban ki 
voltak állítva. __________

, | 4  M o h . l ó i i g - ú  é y u ú v í i h i i i  i i y s i i  i n  i i j i i f i t  i m  I /  t .  ö t l j . v ^ .
Szakillés, februárhó 26-án.

1. Hantken Miksa értekezett a Sopron megyei brennbergi kőszén
telepekről, kiemelvén az ottani bányászati műveletekre vonatkozó statis- 
tikai és történelmi adatokat.

2. Koch Antal értekezett Eperjes környékének földtani viszonyairól, 
különös tekintettel az azon vidéken előforduló hasznavehető kőzetekre, 
mely előadása illustratiójául több, értekező által nagy szorgalommal ké
szített földtani átmetszetek szolgáltak.

. // ,i(; .1
.KVíj:>.í;x/;

Szakülés, aprillió 22-én.
1. Kuhinyi Ferencz elnök jeleuté, miszerint, a közelebbi választ

mányi ülés határozata folytán 300 forint utalványoztatott Heves megye 
és a Fruskagorá földtani felvétele költségeinek fedezésére. Heves megye
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fölvételével uiég múlt évben hozót! társulati határozat folytán Szabó 
József egyetemi tanár ur lévén kikühlve, a Fruskagora felvételével Kocli 
Antal egyetemi segédtanár bízatott meg.

2. Hantken Miksa értekezett a kis-ezelli tályag foraminiferáiról.
3. Ugyanaz mutatá be a Horváth Autal ur által beküldött s a 

nemzeti múzeumnak ajánlott Baranya megye Pécs vidéki kövületeket, 
mely igen érdekes és szép példányokból álló becses adományért a tár 
sulat hálás köszöneté szavaztatott meg.

Szakülés, májushó 13-án.
1. Szabó József egyetemi tanár ur megismerteti* Hoor Oswald 

„i)ie fossile Flóra dér Polarlanderw czimii munkáját.
2. Hantken Miksa benmtatá az Óváry Endre ur által Abauj megyei 

Szántó környékén gyűjtött levélmaradványokat, melyeket Ur. Ungev Fe- 
rencz tanár ur volt szives meghatározni.

3. Óváry Endre ur értekezett az Abauj megyei Szántó környékén 
előforduló s bemutatott levélmaradványokat tartalmazó rétegek földtani 
viszonyairól.

Szakülés, juniushó 24-éti.
1. Szabó József egyetemi tanár ur értekezett Heves megye földtani 

viszonyairól.
2. Hantken Miksa megismertető az Annnonitok egy uj leihelyét az 

Emenkes hegyen, Komárom megyében.
3. Szabó József egyetemi tanár ur azon indítványa fogadtatott el, 

mely szerint Magyarország tudománykedvelőihez egy fölhívás iutéztessék, 
hogy szíveskednének minél részletesh jelentéseket a Magyarországon 
ujahb időben észlelt földrengésekről a társulat titkárához beküldeni, 
hogy ezen adatok alapján készíttethessék ezen földrengések alapos leírása.

li'iX'l / i . : ' lldt I ■' ■ < <* *«/
• tik A JlBnbvmixsml óhdrjo'lil!-) e olyhív m ní xn IsttatáhhJ MöfiüIiU

Szakülés, novemberhó 25-én.
1. Dr. Wartha Vincze ur értekezett a silicatok vegytani formu- 

lázásáról.
2. Hantken Miksa ur megismert,été Esztergom megye Bajóth és 

Mogyorós vidékének földtani viszonyait.
3. Ugyanaz jelentvén, miszerint a társulat f. é. juniushó 24-iki 

ülésében hozott elhatározása folytán a honi tudomáuykedvdőkhez iuté-
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zett fölhívás következtében 11 jelentés érkezett be a közelebb észlelt 
földrengésekről; ezen jelentések Hunfalvy János urnák tudományos fel
használás végett kiadatni rendeltettek.

SzakUlés,' deczemberkó 23-án.
1. Szabó József egyetemi tanár ur értekezett az ajuácskői bazalt

ban előforduló földpátzárványokról, melyeket 0  1 i go  k 1 a s-nak határozta 
meg és Albit-jégeezet mutatott be, melynek élszögei, olvadási foka s az 
alkálik viszonyos tartalma ezen fajéval egyeznek meg; nevezetes rajta 
az, hogy vaspát rhoinboederek tetején ül. Leihelye Nadabula Rozsnyótól 
éjszakra. E két ásvány együttes előjövetele nemcsak honi ásványainkra, 
hanem általában is nevezetes. Tanár ur jelentést tett még egy Autimonit 
előjöttéről Erdőbényén (2—3“ vastagságú), hol az sugaras réteget képez 
opálban egy quarzmalomkőbánya legalsó emeletében. Mostariig csak Ve
resvágáson tudtuk, hogy opállal előjön sugaras Antimonit, ez most ennek 
második leihelye.

2. -Koch Antal ur megismerteié a csobáukai és solymári barlangokat.

(1869.)

Közgyűlés, február 27-én.
Kubinyi Eerencz elnök megnyitó beszédében előadta a társulat 

kedvező állását, melynél fogva az utolsó két évben nagyobb mérvben 
működhetett. A társulat megbízása folytán Ilantken Miksa, Hofmann 
Káról; és Krenner József vizsgálták meg a magyarországi baruaszén- 
lerakodmányok legfontosabb területeit és Szabó József egyetemi tanár 
Heves megye földtani viszonyait. Hantken M. és Dr. Hofmann K. jelen
tései a tett kutatások eredményéről meg is jelentek a társulat múlt évi 
munkálataiban, Szabó J. értekezése pedig a magyar orvosok és termé- 
szetvizsgálók Egerben tartott nagygyűlése alkalmából kiadott Heves me
gye leírásában tétetett közzé. Örömmel üdvözölvén egy önálló földtani 
intézet felállítását a magas kormány részéről, azon erős meggyőződésé
nek ad az elnök kifejezést, misz rint egy magyar földtani intézet fel
állítása buzditólag fog hatni számos szakértőkre, kik a társulat tagjai 
közé lépvén, alkalmuk leend szakavatottságukat bebizonyítani: a magyar 
minisztériumnak pedig szakértőket a felállítandó intézetnél alkalmazni. 
Végre jelenti, bogy dr. Wagner Dániel, ki- a társulat fenállása óta a 
társulat vagyonát mint péuztárnok pontosan és híven kezelte, elöhaladt 
kora és gyakori gyengélkedése miatt pénztári állásáról lemondván, Csa-
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nyuga József bízatott meg a társulati -pénztár kezelésével. A közgyűlés 
Wagner Dániel ur lemondását sajnálat kifejezés mellett, elfogadván, el
határozta dr. Wagner urnák a társulat körül szerzett érdemei elismeré
séül köszönetét jegyzőkönyvileg kifejezni, és Czanyuga urat a pénztár 
kezelésével továbbra is megbízni. A titkár felolvasta jelentését a társulat 
működéséről 1867-ben és 1868 bán. A már az elnök által említett föld 
tani vizsgálatokon kivid földtani tárgyak gyűjtése is történt a társulat 
költségén, még ppdig Lábatlanon, Kontárom megyében, Szántó környé
kén, Abauj megyében, Eperjes vidékén és Lapugyon, Erdélyben, mi által 
nagy becsesei biró gyűjtemények szereztettek meg. A dr. Ováry által 
Szántó környékén gyűjtött nöyénymaradványokat tartalmazó 35b példánk
ból álló gyűjtemény dr. Ungei! F. tanárhoz Gratzba küldettek meghatá
rozás végett. Dr. Jnger a beküldött növény maradványok közöl 54 fajt 
ismert fel, melyek közöl 44 van, melyeket eddigeló se Erdííbényén, se 
Tályán uem találtak, mi által a hegyaljai ásatag-virájiy ismert fajainak 
száma jelentékenyen szaporodik. Nagyobb gyűjteményekkel kedveskedtek 
a társulatnak Nuchten József bányafelügyelő, Göttmann K. bányataná
csos és Ováry Endre orvostudor. Mindezen a társulat költségén gyűjtött, 
valamint ajándékba kapott föld- és Őslénytani tárgyak a társulat alap
szabályai értelmében áttétettek a magyar nemzeti muzeum ásvány- és 
földtani osztályába. Az 1869-re szóló'1 előirányzat szerint 700 forint van 
földtani kirándulásokra és 900 forint a munkálatok kiadására szánva. 
Végül Unger Eerejioz és l’eters Károly tanárok megválasztattak a  társa
lat tiszteleti tagjainak. [,................
Uit«ti:l 1 , i< a-. i  i • :.*-H)l— r—rrv  ,. m limiáJ / . JJ áiiiu
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Szakülés, januárhó 27-én.
1. Hantken Miksa megismertété Esztergom megye Tokod és Dorogit 

vidékének földtani viszonyait, bemutatván ezen vidék földtani térképét s 
földtani átmetszeteit.

2. Hofmann Károly ur értekezett a hárshegyi homokkőről, továbbá 
a svábhegyi homokkő és mészkőről.

3. A titkár bemutatta a társulatnak beküldött munkákat:
1. „Zűr Keuntuiss dér Wirbelthiere aus dea Miooeuseliichteu von 

Eibiswald in títeiermark. Von Dr. Kari Peters :
I. Die Sebildkrötenreste. 
ü . Ampbycion, Vivera, Hyotlierium.“

2. „Geologisehe Karto von Oesterreieb. Von Pr. v. Dauer. “ - -  
Két lap.

---- -------- i:Vj
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Szakülés, mártiushó 10-én.»
1. Tóth Ágoston főmérnök ur bemutatott háromféle, Magvarorszá- 

got ábrázoló földképet, melyek a közmunka és közlekedési magv. kir. 
minisztérium helyszínrajzi osztályában készülnek. Egyike általános oro- 
hydrographiai földkép 8 lapokban, mértéke =  1 : 500,000 ; a második 
áttekintési földkép, mely két lapból áll s mértéke — 1: 1.000,000; a 
harmadik végre kisebb áttekintési földkép égy lapon, mértéke =  1: 
2.000,000. Értekező ur minden egyes térképnél készítése czélját adván 
elő, egyszersmind mire alkalmazhatóságát emelé ki. Végül közlőit „Pe- 
termanns Mittbeilungenu szerint nehány adatot a franezia földtani tér
képekről.

2. Kreuner József ur közölte egy mészkőnek sajátságos átalakulá
sát, mely abban áll, hogy a Mátrában, llátony községe határán, a leirt 
mészkő-réteg egy eruptiv-kőzet közelében, de tőié elválasztva egy kő- 
széntábla által, jegeczedes-leveles, távolabb helyeken azonban csak jege- 
czes-szemcsés.

Winkler Benő ur jelentést, tett a földművelés, ipar- és kereske
delmi magv. kir. ministerium meghagyásából a mull évben véghezvitt 
földtani munkálatok eredményéről, részletesen ismertetvén meg a Gerecse 
és Vértes hegycsoport fóldleirási és földtani viszonyait.

A hegység tömegét ezen egész hegyiánczolaton a rhati korszakhoz 
tartozó mészkövek és dolomitok alkotják és a legmagasabb csúcsokat 
képez’1;. Ezen rakodás felett márványszerkozetü vörös márvány jön elő, 
mely több helyen, különösen a tardosi bányákban, okszerűen megalapí
tott terv szerint nagy mennyiségben töretik s pesti nagyobbszerii épít
kezéseknél kitünően használtatik. Ezen márvány igen sok szerves zár
ványt, különösen ammonitokat, tartalmaz, melyek fiaskórát kétségte
lenné teszik. A harmadkori nunmlitképletek különösen Felső-Gallán, 
Komárom megyében vannak feltárva s a felsőbb szintekben teljesen meg
egyeznek a Dorogb-tokodi rakodmánvokkal. Az alsó szintek nincsenek 
föltárva s ezek, valamint a netaláni barnakőszén rakodmányok kifejlő
dése felől csak későbbi bányászati kutatások s fúrások fognak fölvilágo- 
sitást nyújthatni.

Szakülés, mártiushó 24-cii.
1. Koch Antal ur értekezett Sz.-Endre és Pomáz környékének föld

tani viszonyairól. Az ottani hegyek fötömegét a trachyt többféleségei 
képezik. Maga a trachyt. körül vannak lerakodva a harmadkori üledékes 
kőzetek, még pétiig trachyttuff, mely a terület legnagyobb részét borítja 
•1, mészkő, homokkő és tályag.

13



A negyedkori képződmények, minők a tracbyttulí'os márga és a 
lősz, a legvégső dombokra szorulnak ; a nmstkoriak, minők a trachyt- 
kövek, a moesárvizi agyag és a sz.-endrei szigeten a gazdászatnak oly 
ellenséges futóboumk. a terület legalantibb részeire szorítkoznak. Gazdá- 
szati szempontból legfontosabbak a tracliyttutl" cs a moesárvizi agyag, 
minthogy az nagyrészt a sz.-endrei és pomázi híres szőlőknek, emez 
pedig a síkon levő szántóföldeknek talaját képezi. Ipari tekintetben fon
tosak a trechyt, melynek szilárdabb féleségeiből kövezetköveket farag
nak, és a moesárvizi agyag, melyből a jóhirii sz.-endrei téglát égetik. 
Építőkőnek használják a trachyt puhább féleségeit és a trachyttulfot.

2. Boeck János ur tárgyalta Fótit, Gödöllő, Aszód vidékének föld
tani viszonyait. Ezen vidék képződményei harmad-, negyed- és inost- 
koriak s állanak főleg tályag, kavics, homok, homokkő és löszből; alá
rendelt szerepet viselnek a trachyt- és bazaltköz tek, valamint a kavicsos 
mészkő. Kiemelendő kiváltképen a negyedkori bontok, mely e vidéken 
roppant kiterjedést nyer; sok helyt kavicsot is tartalmaz. Gazdászati 
szempontból nagy figyelmet érdemel a ltoitiokképlet, mert szemet nem 
tartva, a futóhonioknak szaporításához nem csekély mérvben szolgáltatja 
az anyagot.

Szakülés, májushó 12-én.
1. Krcnner József Sándor ur jelentést tett a társulat megbízása 

folytán a salgó tarjáni kŐszénteriilelen véghezvitt földtani kutatásainak 
eredményéről.

2. Hantken Miksa értekezett a sárisápi kőszéuterülét földtani vi
szonyairól, bemutatván ezen vidék földtani alkotását előtüntető földtani 
átmetszetek

Szakülés. novemberiül 24-én.
1. Szabó József egyetemi tanár ur értekezett a magyarhoni ter

més-kokról, mint az előjön Salgó-Tarjául) m a harmadkon és Pécsett a 
Lias-széntelepekbcu.

Salgó-Tarjánbán az ugyanis a József tárnában, egy bazaltér szom
szédságában létezik s attól csak mintegy 10 —12 hiivelkuyire észlelhető, 
mig tovább a szén nem változott el, valamint a szénpala s egyéb réte
gek sem, melyeken a bazalt keresztül tört. A hazait igen mállott, sőt 
széle télé sárga agyaggá lett; vannak azonban épebb részlegek s mi 
különösen jellemző, az az oligoklas földpát, melyet sokszor jól megtar
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tott s nagy darabokban láthatni. A bók oszlopos elválást mutat azon 
oldalon, melyen a bazalttal érintkezék, fénye nagy s bitumen tartalma 
osekéiy, úgy hogy lánggal nem ég. Ezen körülmény kettőt mutat: elő
ször, hogy a kitóduló bazaltérnek magasabb hőfoka volt, de nem jelen
tékenyen ; másodszor, hogy azon szén kellő körülmények között kokká 
átváltoztatható. Előadó tanár ur előadása alatt bemutatta a bányatársulat 
igazgatója, Zemlinszky Rezső ur által készített fék- és álrajzot, az ezekre 
vonatkozó leírást és kőzetpéldányokat.

Egy másik helyen ugyanott, a László-tárnában is ismeretes eset, 
hogy bazalt a széntelepen keresztül tör, de az abban levő .széndarabok 
legkevésbé sem változtattak el, szövegük s bitumen-tartalmuk megmaradt 
s a kísérlet mutatá, hogy ezen szén lánggal ég.

Előadó ur áttért ezután a salgó-tarjáni kőszéntelep általános viszo
nyára, földtani korának meghatározására szolgáló adatokat közölvén, 
különösen a Cardium, Modiola, Pecten és Ostriga rétegről, mint a széu- 
lilep födiijében előforduló állandó szintről tevén említést.

Végre előadá, hogy a pécsi lias-kőszén telepekben hasonlóan for
dul elő egv cruptiv kőzet, melynek meghatározására azonban elegendő 
ismejel nincsen s csak annyit mondhatni, hogy legnagyobb részben 
quarczszemekből és gyér oligoklas-földpátból áll. A kók igen szép, tö
mött, fémfényü s úgy néz ki, mint a legjobb mesterségesen előállított. 
Láng nélkül ég.

2. Roeck János ur a bakonyi Triasról értekezett, mely mind az 
alsó, mind a felső alpi Triashoz tartozó tagok által képviseltetik.

A legalsó képletek homokkövek s palák, ezeket sejtes vaké és do
lomit követi. A következő szintet a kagylómész képezi, melyen gyakran 
bitumenes dolomitok fekszenek ; ezekre a hallstádti mész települ, melyet 
végre ismét fehér dolomitok fednek. Veszprim közelében azonkívül egy 
rétegcsoport mutatkozik, mely az alpi Potschcnmész cgyenértékének lát
szik s lehetőleg a haüstadti mész alatt fekvő bitumenes dolomittal áll 
viszonyban.

3. A titkár bemutatá az újabban ajándékban vett könyveket s fel
öl vasá l)r. Unger és Dr. Peters urak leveleit, melyekben tiszteleti tagokká 
lett megválasztatásukért köszönetét mondanak.

SzakUiés, deczemberhó 23-én.
1. Hantkeu Miksa értekezett a kis-czelli tályag elterjedtségéről 

Nógrád megyében. Ezen tályogra eddigelé P.-Lökösön, Becske környé
kén és Kis-Hartván vidékén akadt.

15*
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A kis-rzolli tályag, foramiuil'erák Unalmánál lógva, igen könnyen 
megkülönböztethető a többi más loidtaui korszakokban képződött tálya- 
goktól. Knnek figyelembe vétele gyakorlati tekintetben kivált a Xógrád 
megyében igen elterjedt széntelepek fölkeresésénél igen fontos, minthogy 
a salgó tarjáni széntelepek felett lévő tályag petrogratílag igen hasonlít 
a kis-czellihez, foraminiferákat azonban nem tartalmaz, mi által határo- 
zottan különbözik a kis-czclli tályagtói.

Ezen két tályag összetévesztése okot szolgáltatott már oly kutatási 
munkálatok megindítására, melyeknek eredménytelenségét előre is ki 
lehetett volna mondani. Előadó reményű, hogy a jövő év folyamában 
folytatandó vizsgálatok alapján sikerűiéiül neki a kis-czelli tályag tele
pülési viszonyait a Nögrád megyei széntelepekbez tüzetesen megállapít
hatni.

2. Zsignmndy Vilmos ur bemutatott egy az alosuti furlyukból 78 
őlnyi mélységből fölkerült kőzetdarabot, kiemelvén a fúrási munkálatokra 
nézve, hogy a fúró-iszap górcsővi megvizsgálusa mily biztos vezérfonalat 
nyújt a tájékozásra.

3. Winkler Benő ur rövid kivonatban ismertető Dr. IJnger tanár 
„Geologic dér europiiischen Waldbáumcu és „l)ic fossilc Flóra von 
Hadoboj“ czimü legújabb igen érdekes munkáit.

Az elsőben szerző a mostani és az őskori Flóra rokonságából kiin
dulva, a különböző fanövenyek fajait egy törzsfáitól igyekszik leszár
maztatni. Másik munkájában a Horvátországban, lladoboj vidékén előfor
duló ásatagok ösnövényzetét tárgyalja kimeritőleg. Dr. Unger, ki ezen 
leihelyet már 30 év óta. folytonos figyelemmel kísérte, mostanig mintegy 
2 8n különböző fajt határozott meg. Ezek közül 116 faj Európa jelenlegi 
mérsékelt éghajlata alatt nem tenyészik s jelenleg csak Amerika és 
Ázsia forró-övi részeiben diszlenek.

Ezeu uövénymaradványok sárgás márgábau jöuek elő, mely alatt 
kéngunmkkal vegyes fekete palát találhatni, mely egv a legújabb időkig 
fenállott kénbányászat művelési tárgyát képezte s kár, hogy ezen bányá
szat felhagyása által a tudományos világ megfosztatott az ösnövényzeti 
ásatagok oly hő s érdekes forrásától.

\



in >xri 'ti: 7

,y i o -t k }l 
v m l i V  ■

A  m agyarhoni földtani tá rsu la t ügyvezetői és tagjai.

Pártfogó:

Galántliai lierczeg F. s /, t. c r h á z i  Mi k i  ó s, ericlstettcni lm  ezeg, 
fvaknói örökös, arany gyapjas, szent István apostoli királyi rend oomon- 
datora, cs. k. kamarás és őrnagy, Sopronniegye örökös főispánja >th.

Elnök:

Felsőkubini és nagyolaszi K a b i n  y i  F e r e n c z ,  a magyar tudó 
manyos akadémia tiszteleti és számos más tudós társulatnak tagja 
stb., Fest.

Alelnök:

R e i t z  F r i g y e s ,  magyar kir. osztálytanácsos. Pest.

Titkár:

Prudniki II a n t k o n  Mi k s a ,  a ni. tud. Akadémia I. tagja, ni. kir. 
osztálytanácsos és a magyar kir. földtani intézet igazgatója.

Második titkár:

B e r u á t h  J ó z s e f ,  budai műegyetemi magántanár. Buda.

Pénztárnok:

C z a n y u g a  J ó z s e f, múzeumi irattárnok.

Választmányi tagok:

Felsőkubini és nagyolaszi K u b i n y i  Á g o s t o n ,  cs. kir. kamarás 
és tanácsos, a magyar tudományos akadémia igazgatója, tiszteleti s szá
mos tudós egyletek tagja stb Pest.

S z a b ó  J ó z s e f ,  a magyar tudományos akadémia rendes tagja, a 
magyar kir. egyetemnél az ásványtan r. tanára stb. Pest.
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F r i v a l d s z k y  .1 á n o s, a magyar tudományos akadémia 1. tagja, 
a magyar nemzeti múzeumnál az állatosztály igazgató őre stb. Pest.

H a u s m á n  F e r e n c z  orvostudor. Pest.
I i o f f m a n n  K á r o l y ,  m. k. főgeolog. Pest.
Z s i g m o n d y  V i l m o s ,  bányamérnök. Pest.

Választmányi póttagok:

N e n d t v i c b  K á r o l y ,  orvostudor, a magyar tudományos akadé
mia r. tagja, a budai kir. műegyetemnél a vegytan rendes tanára stb. 
Buda.

H u n f a l v y  J á n o s ,  a magyar tudományos akadémia rendes tagja 
és a budai k. műegyetemnél a földirat r. tauára stb. Buda.

Tiszteleti tagok:

Gróf A l m á s y  M ó r i c z ,  cs. k. kamarás, valóságos belső titkos 
tanácsos, a magyarországi pénzügyi igazgatóság volt elnöke.

Gróf A n d r & s s y  G y ö r g y ,  cs. k. kamarás és v. b. t. tan., a 
magyar tud. akadémia igazgató tagja, volt országbíró. Pest.

Báró G e r i n g e r K á r o l y ,  cs. k. valóságos belső titkos tanácsos,
Bées.

H a i d i u g e r  V i l m o s ,  cs. k. osztály tanácsnok, a cs. k. földtani 
intézet nyug. igazgatója. Bécs.

H a u e r  J ó z s e f  lovag, cs. k. valóságos belső titkos tanácsos, a 
cs. k. átalános udvari kamara volt elnöke. Bécs.

T b i n n f e 1 d F e r d i u a n d  lovag, volt cs. k. miniszter, a gráczi 
Johanneuin főgondnoka stb.

Gróf T h u n  Le ó ,  cs. k. valóságos belső titkos tanácsos, cs. kir. 
vallás- és közoktatási volt minister stb. Bées.

H a u e r  F e r e n c z ,  a cs. k. földtani igazgatója. Bées.

Pártoló tagok:

Gróf A n d r á s  s y  G y ö r g y ,  lásd feljebb.
Papi B a l o g h  P é t e r .
Ittebeí K i s s  M i k l ó s .
Báró P o d m a u i c z k y J á n o s .
Báró S i n a S i m o n .
S c h v a r c z  G y u l a .
D r a s c h e  H e n r i k ,  földbirtokos.
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Abt Antal, gymnaziumi tanár, Budán 18ii7 5 5 5 5
Arányi Lajos, orvogtudor, egyetemi tanár, Pesten 
Bárdos Mihály, in. 1c. vasgyárgondnok, Diósgyőr

1801 5 5 5 5
1808 n 5 —

Batizfalvy Samu, v. seb. tudor, egyetemi ni. tanár, 
Pegten 1853 5 5 5

Batthyány Ferenc/, gr., földbirtokos, Sehlaming 1807 — — —

Batthyány Károly gr., földbirtokos, Jonnausdorf 1807 5 5 5 —

Ballus Zsigmond, bányafelügyelő, Sárisáp I87u - F> 5
Belházy János. m. kir. min. titkár, Buda 1807 5 5 — 5
Benes Gyula, bányanagy, Mogyorós 1807 5 — — —

Benes Anastáz, bányanagy, Lok,enhanseu 1867 0 — — —

Beniezky Márton, földbirtokos 1807 o — — —

Bereez Autal, gymnasnuni tanár, Best 
Berlioza Férencz, kanonok, Beszterezebánya

1807 5 5 5 ö
1807 5 — _

Bernáth József, műegyetemi in. tanár, Buda 1804 5 5 5 f )

Bizenti Frigyes, tőzsdebiztos, Best 
! Boeekh János, ni. k. geólog, Best

187(1 — — 5
1808 — 5 5 5

Búséban Gustáv lov., földbirtokos, Cseténv 1808 — 5 ___ ___

Bothár Dániel, gymn. tanár, Bozsonv 1800 r5 5 ő —

1 Braun Fiilöp, orvos, Aesád 1807 5 — — ,—

Brellich János, mérnök, Best 1807 5 5 5 5
1 Bruimann József, ni. kir. báayakapitány, Buda 1870 — — — 5

Buda Adám, földbirtokos, Reá (Erdély) 1800 5 5 5 _
Buda Elek, földbirtokos, lluss (Erdély) 1800 o — — —
Buda Károly, földbirtokos?, O-Bretye Erdélyi 1870 — — 5
Brzorád Rezső, bányabirtokos, Magyaros 1807 5 T>___

—

Caulerio Amália urhölgy 1800 5 5 —

Choezcnsky József, bányaigazgató, Szápár 1807 5 5 o
Corzán Avendano József, ni. k. bányabiztos, Nagy 

j bánya i i 867 5 5L _

Culcn Márton, gymn. tanú'-, Beszterezebánya 
| Gséry Lajos, ügyvéd, Best

1807
1807

5
5 0' 5 5
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Pest

Czanyuga József, múzeumi irattárnok, Pest 
Csató János, földbirtokos, Koncza (Erdély)
Dávid Vilmos, mérnök, Pest 
Dodiddá tiándor, bányuagy, Kimaszék 
Dékáuy Rafael, gymu. tanár, Buda 
Divald József, m. kir. számtanácsos, Buda 
Deseö János, mérnök, Mariensdorf 
Dezső Mihály, váltótörvényszéki fogalmazó,
Dobay Vilmos, báuyanagy, Dobsina 
Drasche Gustáv, íőagent, Pest 
Éber Nándor, országgyűlési képviselő, Pest.
Egger Samu, régiség- és ásványkereskédö, Pest 
Eötvös Jószef báró, m. k. minister, Pest 
Eötvös Lozánt báró, Pest 
Eszterházy Kálmán gr., kolos megyei főispán 
Fauser Antal, gyógyszerész, Pest 
Felső magyarországi bányapolgárság, Igló 
Ferenesik János, butaigazgató 
Fereuczi János, Pest
Feiíhauer Alajos, m. k. számtanácsos, Pest 
Ferscbin Imre, m. k. ellenőr, Beszterezebánya 
Fleiscbmanu Károly, Pest 
Földvári Miklósné, Pest 
Fedos Attila, m. k. bányatiszt, Trebusa 
Fornszek Gustáv, m. k. bányanagy, Zalathna 
Frivaldszky János, m. n. múzeumi őr, Pest 
Frivaldszky Imre, nyug. m. n. múzeumi őr, Pest 
Fuclis Fodor, a bécsi es. k. ásványtár őre 
Gaal Dénes, m. k. gyakornok, Pest 
Geduly Ferenez, Pest 
Ghyczy Ignácz, földbirtokos, Tata 
Gliyczv Kálmán, földbirtokos, Komárom 
Ghyczy Géza, József (őlierczeg uradalmi igazgató 

ságáuál titkár
Gigler József, plébános, Borostyánkő 
Glanzer Károly, ni. k. bányatanácsos és bányabiró 

sági elnök, Nagybánya
Glanzer Miksa, m. kir. bányanagy és kohónagy 

Trebusa
Goedike Jakab mérnök, Reshhitza 
Gömöry János, bányaigazgató, Salgó-Tarján

1864 5 5 5 5 
1866 5 —1------
1866 5| 5 5 5
1867 51—:—’ — 
1867 5l 5 5 5
1869 - ! — 5 '
1867 5 ------
1868.—1 5 — 

,11867!------ 1 - ' - 1
1866 5 5 5 5
1868 -  5 5 5 
1856 5 5 5 5 
1857' 5, 5 5 5
1867 5 5 5 5
1870 —:------ 5
1851 5 5 5
1867 5;------
1866 ---------
1866 5 5 5 o
18(50---------5 5
1867 5í 5 — 
1867 5 5 5
1866 5 5 5  
1867, 5 -
1867 5 ----------
1853 5| 5 5 5

1869 —

1870 —
I

1866 5 **
0

1866 5 5
1866 5 5

1868 5
1867 5

1867 5 —

1867 5 _
1$67 5 —

1868 - 5

O!
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Gerendav Antal, iiiárványgyár-tutajdoiios, Pest 
Graenzenstein Gustáv, ni. k. osztályfőnök 
Gyújtó Lajos, ni. kir. osztálytanácsos, Buda 
Haluska János, ni. k. bányakapit., Beszterczebánya 
Hamberger József, bánvanagy 
Hautken Miksa, a in. k. földtani intézet igazga

tója, Pest 
Harkányi Frigyes 
Harkányi Fiilöp
Hasenfeid Mór, orvostudor, Pest 
Hausniann Fercncz, orvostudor, Pest 
Herricli Károly, ni. k. föuiarnök, l’est 
Heinibaclr György Adám, bányamérnök, Steyerdorf 
Hofmann Bódog, bányaigazgató, Kutjajna (Szerbia) 
Hofniann Ernő, bányabirtokos, Orsóvá 
Hofinatiu Károly, in. k. fögeoíog, Pest 
Hofniann Rafael, bányabirtokos, Turez 
Hofniann Róbert, bányanagy, Orsóvá 
Holossy Justinián. sz. Benedek-rendi áldozdr 
Hulasy Vilmos, megyei főorvos, Veszprém 
Hunfalvv János, iniíegyetenii tanár, Buda 
Húsz Samu, bányamérnök, Keschitza 
Jendrassik Miksa
Jobb Frigyes, ni. k. pénzügyi tanácsos, Pest
Ivácskóvics Mátyás, ni. k. bányagondnok, Diósgyőr
Kállay Benő, ni. k. főkonsui, Belgrád
Kauka Károly, orvostudor, Pozsony
Kátay Gábor, orvostndor, Karezag
Kaufmaun Kaniillo, bányamérnök, Dobsina
Keller Emil, gyógyszerész, Vág-Ujhélv
Koch Autal, tanársegéd, Pest
Knöpfler Vilmos, orvost., m. k. tanácsos, M.-Vásárbely
Korizmics László, Pest
Körmüudy János, bányatulajdonos, Obersvarth 
Kodolányi Antal, az erdélyi gazdászati intézet igaz

gatója, Kolozsvár
Krászouyi József, orvosnövendék, Buda 
Krenűer József, ni. n. múzeumi ör, Pest 
Krccser Jakab, orvostudor, Beszterezebánya 
Kubinyi Ágoston, cs. k. kamarás és a m. n. mú

zeum nyug. igazgatója, Pest

5 5 
5 ö

- 1' ő

1807 5
1806 r>
1809
1808; r,l —
I807Í f,| 5j űt|

i .io tji'i j.v j-ii/f

5 5
1800 5 5; ,V-
1800 y
1860 .'}• 5 5[
185(J öl 5 5

5i 51 5' * 'Oj

5 '—

1852
1807
1808 _ i  5 
1807 5j —
1867 5 5
1868
1867

5

5 — ' — i —

1869,—'—' 5 
1869 — — 51- 
1857  5 ! 5 5
1861 5 1 5 
1866 — j—
18671 5 ' 5 01 o
1866 5 ő 5 5 
1859 5 5 5' 
1857 5  5 j - ! -
1 8 6 2  5 —j —

11866 5  5 ------
1864: 5 5 5 5 
'1866 5' 5 51-
1867' 5’------ -
1853’ 5 5 ő| 5
1867 15 15j 15 —

1868 -  5; 5
1868 -  5 ------
1860' 5: 5 5 5 
18671 5 - - I -

1850! 51 öl 5i 5|

18
70

 j
!
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Kubinyi Albert 1866 5 5 5 5
Kubinyi Ferencz id., földbirtokos. Pest, 1850 5 i) ö 5
Kubinvi Ferencz ifi- 1866 5 —i
Kubinyi Géza 1866 ö — ~
Kubinvi Luczian
Kuné/, Péter, in. k. ministeri titkár

1866
1868

5
— 5 5 5

Kuncze Leó, sz. b. r. tanár, Komárom 1869 — :7 —
Kunwald Jakab, gyártulajdonos, Pest 1856 5 5 5 5
Kuhiuka Géza, Kokova 1866 5 5 — -—
Kuhiuka Ferencz, Szinobánya 866 5 5 —
Kuhiuka István, földbirtokos, Kokova 1866 5 5 —

Kuhiuka Katalin urhölgy 1866 5 5 —
Láczay Szabó Károly, ügyvéd, Sárospatak 1860 0 5 — —
Lázár Kálmán gr., Pest 1867 5 5 ' —
Lészay László, orvostudor, Szászváros 1867 5 —
Leutncr Károly, Buda 1867 5 5 5 °
Levvy József, mérnök, Pest 1866 5 — — -
Lidi Nándor, bányamérnök, Steyerdorf 1867 5 — —
Lutzenhacher János, magánzó, Pest 1857 5 5 5 5
Lutter Nándor, m. k. osztálytanácsos, Buda 1867 5 5 5 5
Mácsay István, kerül, főorvos, Knyarsevicz (Szerbia) 1867 5 0 5 5
Madarassy Illés, földbirtokos 1866 5 5 —
Maderspach Lajos, vegytani műhely igazgatója, 

Oravieza
»iH a 
1867 5 5

L

Marezibányi Antal, cs. k. kamarás, Pest 
Marka Gergely, bányamérnök, Moravieza

1866 5 5 —
1867 5 5 5 —

Márkus Ágoston, m. k. helyettes bányauagy, Szla- 
tina 1869 5

ifii

Meczuer Vendel, mérnök, Beszterczebánya 1867 5 — j—
Mednyáuszky Dénes báró, főbányagróf, Selmera 1866 5 o -
Medveczky Árpád, es. k. kapitány, Buda 1858 5 5 5 5
Milkovies Zsigmond, földbirtokos, Sz.-Mihály 1866 5 5 5
Miray Ferencz, m. k. számtiszt, Buda 1869 — 5 5
Mosel Antal, m. k. titkár a kolozsvári báuyaigaz- ■<y

gatóságnál, Kolozsvár 1866 5 5 5
Mfinich Adolf, Igló 1866 — —

| Nádasdy Lipót gr., Komárom megye örökös főis
pánja, Pest 1866 5 5 5

Navay Gyula, kohómérnök, Aniua 1867 5 — j—
Nendtvich Károly, orvostudor, műegyetemi tanár, 1 . / «(|

Buda 1850 5 5 5
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Nyulassy
Obberg Frigyes lovag, kohónagy, Zalathna 
Ováry Endre, orvostudor, Szántó 
Pálfy Samu, számvevő Abrudbánya 
Palkovics György, Írnok a m. földtani intézetnél 
Panlizza Ede, főmérnök, Bécs 
Pávay Elek, vegytudor, Pest.
Pécb Antal, m. k. osztálytanácsos, Buda 
Perger Iguácz, háztulajdonos, Pest 
Petko János, m. k. bányatanácsos és az ásványtan 

tanára, Sclmecz
Pfister Károly, m. k. számtanácsos, Buda 
Podmaniczky László báró, Pest 
Podmaniczky Magdolna bárónő, Pest 
Petrogalli József, m. k. bányagondnok, Besztercz> 

bánya
Pólya József, orvostudnr, Pest 
Prélyi István, Pest 
Preuszner József, háztulajdouos, Pest 
Posncr Károly Lajos, nagykereskedő, Pest 
Prihrádni Guido, Igló
Prugberger József, m. k. bányaigazgatóság főnöke, 

Sziget
Pdobstner Arthur, Lőcs 
Rácz István, gymn. tanár
Radvánszky Károly, földbirtokos, Besztcrczebánya 
Reitz Frigyes, in. k. osztálytanácsnok, Buda 
Reső Ensel Sándor, ügyvéd. Pest 
Reitter Ferencz, m. k. osztálytanácsos, Pest 
Rieger János, m. k. kohónagy, Sebeshely 
Rómer Flóris, m. k. tanácsos és múzeumi őr, Pest 
Roha Benedek, főbanyanagy, Annina (Steyerdorf) 
Rónay Jáezint, sz. Benedek-rendi áldozár és a m.

tud. akadémia jegyzője, Pest 
Rosti Pál, földbirtokos, Pest 
Roth Lajos, m. k. gyakornok 
Samarjai Mihály, gymn. tanár, Pozsony 
Sárkány Miklós, apát, Bakonvbél 
Scholz Vilmos, m. k. kohónagy 
Schröckenstein Ferencz, in. kir. bányamérnök. Ri- 

schitza

1852— 
1869 
1866 
1866

1867
1857
1854
1867
1866

1866
1866
1867
1867
1864
186 c
1867
1867
1860
1867

1868 
1850 
1870 
1866 
1869 
1867

1867

o —
5 
5 
5

5I "  ”

5
5 5 5 
5 5 — 
5 51 5

a 5! 5

— 5 5 
5 5 5

5
5 ------

5| 5; 5,

o*
 O

’
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■jj F iz e te t t :

Sebről! József, bányaigazgató, Pécs 
Sebestyén Pál

1807 r > 5 5 ‘ —-

1860 ü ;> ö —
j

Stegcr Józscl, kohónagy, Oravicza 1807 .) 5
5

—í ----
Sznlió József, in. k. egyetemi tanár. Pest 1850 ;) b i 5
Szabó Károly, báuvafelügyelö, Bées 1807 f) 5 0 , —

Szabó Károly, m. k. bányanagy, Sugatag 18Ö7 ') —
Szatmárv Béla. bánvabiztos 1809 7T7 — 0 —
Szirmay Adániné 18(37 5 5 1

!
Szakmán József, tanár, Beszterezebánya 18(37 5 5 —! __

1
Szlávik Dániel, m. k. számtiszt, Buda 18(37 b 0 5
Szünyi Pál, nevelőintézet tulajdonosa, Pest 1850 5 5 5 fi
Stoczek, gytnu. tanár, Pozsony 1867 o | — i —
Süssner Fercnez, m. k. bányatiszt 
Steszel Lajos, orvostudor, Tajnó-Szele

1866 —
1866 5 5 5

Széles Dénes, bányanagy, Nagy-Ág (Erdély) 1866 5 — ~ z
°Tliemak Ede, egvet. tanársegéd, Pest 1866 — — ó

Torma Zsófia urhölgy, Szászváros 1867 5 5 ö 5
Tribusz Ferencz, m. k. bányabiztos, Oravicza 1867 5 5 — —
Liliéi Károly, bányatiszt, Mogyoros 
Uya József, bányafelügyelő, Eger 
Vásárhelyi Géza, földbirtokos, Tinnye 
Vásárhelyi Imre, orvos és jogtudor, földbirtokos.

1867 ~ 5 5 — —-
1868 — 5 o —
1866 5 5 ’

Szomor 1868 t> —

Vass Samu gr., Pest
Vidaes János, gyártulajdonos, Pest

1856 5 5 5 51
1866 5 5 5 _

Vecsey József báró, Szabolcs megye főispánja 1868 _ 5 5 o
Veres József, zuzdafelügyelő, Abrudbánya 1867 5 5 5 5
Virág Elek, gazdászati tiszt, Sár-Bogárd 1868 — 5 — —

Waehtel Dániel, orvostudor, egyetemi tanár, Pest 1850 5 5 5 5
Wagner Dániel, gyógyszerész, Pest 1850 5 5 5 5
Wein János, nyomdatulajdonos, Pest 1867 5 o 5 5
Wartha Vinczc, ni. k. műegyetemi tanár, Buda 1868 — 5 5 5
Weiss Bernáth, háztulajdonos, Pest 1866 5 5 5 r*

•*>j

Weiss Tádé, m. k. bányabiztos, Abrudbánya 1867 5 — — —i
Wettstein Autal 1866 5 5 5 5
Winkler Benő, m. k. geolog, Pest. 1867 5 5 5 *5
Winkler József, orvostudor, Királytelek 1868 — 5 — *— <

Wittgensteiu Hermán, bányabirtokos, Bécs 
Zacharias Kristofor, háztulajdonos, Becs 
Zsedénvi Ede, földbirtokos 
Zsemlinsky Rudolf, bányaigazgató, Salgó-Tarján

1867 5 — — —

1867

1866

15

5

15
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Zichy Nándor gr.. Pest 
Zlociia Ferenc/.. Igló 
Záinory Kálmán, földbirtokos, Pest 
Zsigmondy Vilmos, bányamérnök, Pest

_ I  í j  J , \

~  Fizetett:
Q. _______'<X>
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IC- í£> X t -
00 X X X
rH 1T—1 1 iH  |T—t

o ö ó o ------ - | —
1866 5 5 ------
1866 5! ő 5 — 
1860 ö 5 5 5
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1808.

B e v é t e l :

Pénztármaradvány az 1867-iki é v rő l ..................... 50 frt 72 kr.
Herczeg Eszterházy Miklós a d o m á n y a ............... 4 2 0  n — „
Évi járulékok és okm ánydijak......................................919 „ — „
Földhitelintézeti záloglevelek k a m a t ja i ...............  181 „ 50 „
Takarékpénztári k a m a t ................................. . . .  151 , 81 ,
Schwarz Gyula alapítványi kétévi kamatja . . . .  3l) , — r
A takarékpénztárból visszavett p é n z .......................... 1008 „ 98 „

Összes bevétel: 2822 írt 01 kr.

K i a d á s :

Igazgatási k ö l t s é g e k ............................................................ 022 frt 70 kr.
Kiküldetések (u ta z ta tá s o k ) .................................................  250 „ — „
Fuvarok és p ó s ta b é r e k ......................................................  52 ,  42 „
K ia d v á n y o k ............................................................................  402 „ 45 „
Könyvek és térképek m e g s z e rz é s e ........................................164 „ 97 „
Ideiglenesen a takarékpénztárba a d a to tt .............................  900 „ — „

Összes k iadás: 2392 frt 54 k r
Pénztármaradvány: 429 „ 47 „

Összesen mint fönebb : 2822 frt 01 kr-



1800.

B e v i t e l :

Pénztármaradvány az 1868-iki é v rő l....................................... 421) írt 47 kr.
Herezeg Eszterházy Miklós a d o m á n y a ............................... 420 „ — „
Évi járulékok és okmánydijak .......................................... 588 „ — n
Földliiteliutézeti záloglevelek kamatjai . . .  . . 181 „ 50 „
A takarékpénztárból visszavett p é n z ........................................020 „ — „
A takarékpénztárban meglevő p é n z ....................................... 530 „ — „

Összes bevétel 2768 frt 1)7 kr.

K i a d á s :

Igazgatási k ö l ts é g e k ...............................................  403 frt 24 kr
Kiküldetések (u ta z ta tá so k )....................................  425 „ — „
Fuvarok és póstabérek . . . : ...........  18 „ 45 „
Ideiglenesen a takarékpénztárba a d a t o t t ........1150 „ — „

Összes kiadás: 2086 frt 61) kr.
l ’énztármaradvány: 082 , 28 „

Összesen mint filnebb : 2708 irt 28 kr.

V a g y o n k i m u t a t á s :

Földhitelintézeti z á lo g le v e le k ................................. .....  • 3300 frt -  kr
Ilantken Miksa alapítványa takarékpénztári könyvben 105 n
Schwarz Gyula k ö te le z v é n y e ............................................ 300 »
Papi Balogh Péter k ö te le zv é n y e ...................................... 200 r>
A takarékpénztárban ......................................  . . . 530 r>
K é sz p é n z ......................................................  . . . . 152 » 28 ,

Összesen: 4587 frt 28 k r
Pest, februárhó 10-én.

Czanyuga József,
pénztávnok.
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Ballus Zsiginond . 1870 _ _ 5 5 Bailus Zsigmond . 1870 _!__ 5
Belházy János 1867 5; Ő — 5 Belliázy János 1870 5 5 5 5
Brzorád Rezső 1-67 5 5 5 Brzorád Rezső 1867 »| 5 - —
Buda Károly . 1870 — |-- _ Buda Károly . . 1870 5
Ferencsik János . i 1866 _!__ — — Ferencsik János . 1866 5 5| —
Jendrassik Miksa 1866 — Jendrassik Miksa 1866 5 o — —

Nynlassv W fo Nyulassy N. b r.
Zichy Nándor gr. 0000 - áldozárBakonybél 1869

II A%C(t Zichy Nándor gr. 1866 5 5 5 5
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Lap Flibás szavak Javított szavak
4 5 Sorban Felülről anielkednek emelkednek
8 1 n hajtástól hajlástól

24 11 n alulról hazánt bordák haránt bordák
38 12 n n tratigraphiai stratigrafiai
37 7 n „ tulajdouithatuak tulajdoníthatók
40 3 n felülről épéssel lépéssel
r 4 V helyet helyét
V 8 V közettermelék kőzettörmelék
T 2 T* alulról szénpaló szénpala

41 4 n felülről szénpadja szénpad
50 13 w alulról kicsapatást kiválást
51 17 min mint
r> 7 4 n w utol utóbb
71 1 n felülről Silizifirung Silicification
83 11 n alulról Einallen Einfallen
87 6 koiumen keimen

105 15 Peruianistische Ferinische
187 11 •* haladási hasadási
192 8 n felülről Xomboederek Rhoraboederek
19G 4 * alulról szemejü szemem
*1 « szemetii szemerii

197
»

1 felülről 8—Í is—
3 11 virinosás vízmosás

1* 13 ti 8 a
„ 14 czell czelli

193 9 Cr. Cristeliaria
207 5 „ alulról falutg faluig
214 10 »• felühől Hoor Heer

#


