
6. Jelentés a Torontál-, Temes- és Krassd-Szörénymegyék terü
letén 1885, évben eszközölt részletes földtani fölvételről.

Halaváts Gyulá-íóI.

Azon tény, hogy a cs. és kir. katonai földrajzi intézet által a közel
múltban kiadott 1 : 75,000 méretű térképlapok vágása egészen elüt a 
régibb kiadású, 1 : 144,000 méretű térképlapok vágásától, kívánatossá 
tette, hogy az általam eddig fölvett terület nyugati széle mentében egy kes
keny szalag fölvétele által pótoltassék. 1885. év nyarán tehát mindenekelőtt 
ezen pótló területet, a Torontál megyében fekvő Brestovácz, Bavanistye, 
Dolova, Újfalu, Crepája, Petrovoszelo, Lajosfalva, Ferdinandsdorf, Számos, 
Dobricza és Margiticza községek környékét jártam be, úgy, hogy most már 
26 zóna XXIV. rovat s a 25 zóna XXIV. rovat jelű, 1 : 75,000 méretű térkép
lap kész és kiadható.

Azután keletnek fordúlva, az előző években fölvett területhez éjszak
ról közvetlenül csatlakozva Tolvadia, Partos, Bánlak, Detta, Opaticza, 
Birda, Vojtek, Zsebely, Libling, Román-Stamora, Berény, Gserna, Kádár, 
Rittberg, Sipet, Szkúlya, Sósdia, Jerszeg, Rafna, Valeapaj környékének 
részletes földtani fölvételét eszközöltem EK-i határúi az ez irányban folyó 
Poganis patakot választva.

Az általam 1885-dik év nyarán fölvett terület nagysága körülbelül 
29 □ mfld. (1668-87 □ kim.).

Lapos vagy hullámos terület ez, mely csak keleti részében kezd dombos 
lenni, de itt csak kevéssel haladja meg a 200 m. tengerszín fölötti magasságot.

Földtani alkotásában túlnyomólag alluviális és diluviális képződmé
nyek vesznek részt, csak Rafna és Valeapaj táján találkoztam ezeknél öre
gebb képződményekkel, melyek itt a diluviális takaró alól főleg a mélyeb
ben bevágódó völgyekben bukkannak napfényre.

A z öregebb képződmények.

A diluviumnál öregebb képzödmémyre, mint már említém, Rafna és 
Valeapaj környékén akadtam.

A m, kir. földtani intézet évi jelen tése 1885-röl. 10
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Rafna Román-Bogsántól É-ra a Berzava alluviumán fekszik egy 
domb aljában, mely dombon túl még tovább É.-ra a Poganis patak partján 
van Valeapaj.

Valeapajtól K-re a Poganis patak nagy térdalakú kanyarodást alkot, 
s az így közülzárt háromszögalakú dombornyúlvány az, mely idei területem 
legváltozatosabb pontja, s melynek szelvényét a következő rajzban muta
tom be.

Alluvium. Diluvium. Pontusi Lajtamész. Zöldagyag. Csillám-
homok. M editerrán em. pala.

E dombnyúlvány azon részén, melyen az eleinte a Poganis patak 
mellett délnek vivő út a domboldalba kapaszkodik, s a patak közvetlenül a 
a domb alját mossa, van föltárva az alaphegységet alkotó, erősen mállás
nak indúlt, nagy gránátokat tartalmazó csillámpdla. E képződmény tovább 
ÉNy.-ra a pataknak a templom háta mögötti részében, a mederben még 
egyszer napfényre jő.

A dombnyúlvány túlsó K.-i oldalán, nem nagy területen egy mezozoi 
mészkő-rög fekszik a csillámpalán. A mészkő hamvas-szürke színű, tömött, 
s számos vas-rozsda ér vonul rajta át, és egyes kvarczszemeket tartalmaz. 
Nagyobb szerves maradványokat nem sikerült benne találni, a belőle készí
tett vékonycsiszolatok egyikén azonban egy-két szerves maradványnak tetsző 
részen kívül egy lithothamnium-ktmetszet van. Korát e szerint közelebb meg- 
nem határozhatom, s ezt egyelőre nyílt kérdésnek kell hagyni.

A Poganis partján föltárt és föntebb említett csillámpalára közvetle
nül települve a Valea petri-ben s ettől délre az oldalban zöldszinű, tömött 
agyag van. Ennek még iszapolási maradéka is meddőnek bizonyult.

Fölötte némely részében foraminiferákból, más részében lithotham- 
niumokból álló mészkő következik. Ez már nagyobb alakokat is tartalmaz, 
s belőle

Ostrea sp.
Pecten latissimus, Brocc.

« Besseri, M. Hoern. (non A ndrz.)
Turbo rugosus, LiNNÉ-t

gyűjtöttem, s így mediterrán körúságá iránt semmi kétség. Tekintve pedig 
azon körülményt, hogy e lajtamészkövet alkotó apróbb szerves maradványok 
némely részében a zöld agyag által vannak összekötve, s így e két képződ-
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-erény némi összefüggésben van egymással, nem vélek tévedni, ha egyelőre 
zöld agyagunkat is mediterrán korúnak veszem.

A lajtamészre a szóban forgó domb oldalában homokok következnek. 
E homokok fehér, sárgarétegei a Duleora vivő út mentén lévő leásásban 

.;s az ezen út melletti keresztnél kezdődő s Valeapaj keleti házsora közt tor
koló árokban vannak szépen föltárva, és itt a fedőbb részben mészkötszerű, 
vékony homokkőrétegek is jelentkeznek, melyek sok rosszúl megtartott 
congeria és melanopsis-1 tartalmaznak. Ugyan e völgy egyik homokréte
géből pedig Cardium sp. is került elő. E homokok tehát a pontusi emeletet 
képviselik.

Velük ezen kívül a Barbosáravivő út mentén s Rafnánál közvetlenül 
a helység fölött-a domboldalban találkoztam, itt azonban nem sikerűit szer
ves maradványokat nyerni.

ú  '  “ ......................... ’’ '  ■'  ' '  - ■'  i
.. r ' , ., • •>

D iluviális sárga agyag.

A pontusi korú homokokra az a diluviális, babércztartalmú sárga 
agyag következik, melyet előző évi fölvételi jelentésemben már többször 
ismertettem. Idei fölvételi területemen is ott, hol a pontusi homokok meg
vannak, ez utóbbiak a dombok oldalait alkotják, míg a sárga agyág a dom
bok tetején jelentkezik. n-ji ..i;i

Belőle szerves maradványokat itt sem sikerűit kaphatni. Valeapajtól 
keletre azonban, Valea petriben a jobb oldalban, hová sárga agyagunk a 
dombnyúlvány tetejéről lecsúszott s lépcsőzetés terraint hozott létre, a patak 
jelenlegi szintje felett, Athanaszievics Emil földbirtokos úr szives figyelmez
tetése folytán, oly lelőhelylyel ismerkedtem meg, hol mammuth-maradványok 
nagy számmal vannak eltemetve. E csontok egy sötét színű, lajtamész és zöld 
agyag darabkákkal vegyes, 20—30 cm. vastag agyagban találhatók, melyet 
a Valea petri patakja lerakodásának tartok s így másodlagos fekhelyen for- 
dúlnak elő. Valószínű azonban, hogy sárga agyagunkból származnak. A jövő
ben tán sikerűi ezen föltevést be is bizonyítáni, a mi igen kívánatos volna 
azért, mert eddig a diluvium ezen képződménye, daczára, hogy évek óta már 
mérföldek hosszúságában és szélességében ismerem és követem, eddig 
csakis Versecz vidékén egy kis ,. törékeny héjú Planorbis sp.-t szolgál
tatott.

A Valea petri fönemlített sötét színű agyagjában sok szerves marad
vány van eltemetve, de ezek túlnyomó része töredék s használható: anyag 
aránylag csak kevés került- élő.-ilyenek i  dTb. Eqms sp.-iog és több Ele- 
phas pritniyériiitSf BLUM.-fög, jeleden egy agyartöredék és zápfogak. A záp- 
fogak közt van egy 30 cm. hosszú is, mely kinőtt példánytól származik, a 
többi azonban fiatal állatoktól való s ezek közt két csikófog (tejfog) és

10*
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3 végleges zápfog, melyek azonban annyiból igen érdekesek, mert a fog
fejlődés stádiumjait tüntetik föl szépen.

Összefüggően a sárga agyag a Berzava folyó és Poganis patak közötti 
fennsíkszerű dombhátonjelentkezikValeapaj-Rafna, Jerszeg, Kádár, és Sos- 
dia, Szkulya közötti területen s egész Gsernáig követhető. Rittberg, Sipet, 
Folya rá van telepítve, s Birda-Opaticza és Vojtek közt már ellaposodik 
s vonulata mindinkább keskenyedve Dettánál megszűnik.

Lösz és Homok.

E két diluviümkori képződmény a K14, K15 (1 : 144,000) jelű lapoktól 
nyugatra eső azon keskeny részben jelenkezik, melyet az 1 : 75,000 méretű 
térképlapok eltérő vágása miatt vettem föl.

Régibb jelentéseimben azt említém, hogy azon homokterületet, mely
ből a jelenkor futó-homokja képződik, jobbról-balról egy-egy lösz-vonulat 
követi. Az idei fölvételi területemen Petrovoszelo vidékén még egy darabig 
meg van a homok, de vonulata hirtelen megkeskenyedik, s eltűnik, míg a 
lösz-vonulatok egyesülnek háta mögött, úgy, hogy Újfalú, Lajosfalva, Sza
mos, Ferdinandsdorf környékén már csak lösz konstatálható. E képződmény 
között különben a határ korántsem éles, maga a lösz is igen homokos, sőt 
homok-közfekveteket is észleltem benne, főleg Dolova és Újfalú közötti 
részen, s az átmenet oly lassú köztük, hogy idei észleleteim csak megerősítik 
bennem azon föltevést, mely szerint e két képződményt egykorúnak tartom.

Szerves maradványokat átalában itt is ritkán tartalmaznak, s csak is 
egy pontot említhetek, Petrovoszelonál a helység DNy-i házainál a Pancso- 
vára vivő út mellett lévő gödröket, hol nagyobb mennyiségben fordúlnak 
elő benne csigák, és honnét

Helix hispida, Linné 
Succinea oblonga, D ea p .
Clausilia pumila, Z i e g .

Gionella ( Zua)  lubrica. Mull.
Papa musconm, LiNNÉ-t gyűjtöttem.

Allu vlnm.

Idei fölvételi területem jelenkori képződményei kizárólag az ezt átszelő- 
folyók árterem képződött üledék.

A Dunát követő homokból álló ó-alluviális lejtfok, melyről már 
1881, évi jelentésemben* megemlékeztem, Brestovácz, Homolicz, Star-

* Földtani Közlöny, XII. k, 98. L
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csóva, Franczfeld vidékén van meg, s ettől délre jelenlegi széles 
ártere.

A Berzavának Rafna-Partos közötti része egyszersmind idei fölvételi 
területem déli határát képezi, s Partoson Margiticzáig azon folyik át DKD 
irányban. Rafna, Detta közt a diluviális sárga agyagba vájta széles árterét, 
melyen homokos, agyagos üledéket rak le, Dettán túl pedig egykori, a Te- 
mesével összefüggő mocsár területén ásott ágyban folyik tovább.

Temes alluviumjára Zsebely, Libling környéke esik, agyagos homok
talajával. Végűi a Temes egyik mellék-erét képező Poganis patak Román - 
Sztámora, Valeapaj közti részével egyúttal idei fölvételi területem e részé
nek határa. A balparton itt a diluviális sárga agyag van jelen.

Végűi kedves kötelességemnek tartom e helyt is köszönetét mon
dani Valeapaji A thanaszievigs E mil földbirtokos úrnak, egyrészt azon szívé
lyes vendégszeretetéért, melyben engem részesíteni, másrészt azon szives 
támogatásért, melylyel munkámat pártfogolni és támogatni méltóztatott.


