
7, A Svei’dinpatak környékének, valamint a Pojana Oasapulni- 
Frasen hegygerincz geológiai viszonyai.

(Mehádiától Ny-ra és D-re.)

Dl". SCHAPARZIK FERENCZ-tŐl.

Folytatva a múlt évben megkezdett fölvételemet, az .idén (Í885) azt a, 
hegységet iparkodtam átkutatni, mely. Mehádiától, illetőleg a Béla reka 
völgyétől nyugatra fekszik és nyugati határával közvetlenül ama területek
hez csatlakozik, melyeket 1879-ben B öckh J ános igazgató úr térképezett, 
tőle éjszakra pedig H alaváts Gyula úr járrbe . Minthogy azonban a nyár
nak egyik részét az idén is egyéb hivatalos teendők miatt Budapesten 
töltöttem, csak részben sikerűit az említett területet térképeznem, és az 
idő rövidségénél fogva le kellett mondanom arró l, hogy a nevezett 
nyugati területeket összekapcsoljam a Mehádia körűi végzett saját fölvéte
lemmel.

Mielőtt az általam fölvett terület leírását megkezdeném, kedves köte
lességet teljesítek, midőn fölemlítem azt, hogy Szádeczky Gyula, egyetemi 
tanársegéd úr, ki mint önkéntes csatlakozott hozzám, valóban apadhatatlan 
buzgósággal, igazi érdeklődéssel és szakértelemmel vett részt a sokszor na
gyon is fárasztó kirándulásaimban, melyeket eme lakatlan, zord és majdnem 
útnélküli hegységbe tettem.

A bejárt terület egészen az Ml5 jelű és 1 : 28800 méretű lapra 
esik, a fölvételt azonban az új 1 : 25000 méretű lapokkal végeztem, a me
lyekből, minthogy beosztásuk más és nem esik össze a régivel, a következő 
négy lapra volt szükségem: x^yjZ'r ÉK. és DK. és xiviTV ÉNy. és DNy. 
A térképezett terület magába foglalja azokat a vidékeket, melyek a Sverdin 
patak szűk és vadregényes völgyétől részint É-ra, részint pedig D-re és 
DK-re terűinek el.

A Sverdin patak a Mehádiától nyugatra fekvő Pojana Valeletiu táján 
mind ama forrásokat és csermelyeket egyesíti magában, melyek az ottani 
gránit- és kristályos-pala hegységből fakadnak. Itt egyesül az ÉNy-ról jövő 
Kis-Sverdin a Ny-ról közeledő Nagy-Sverdirmel, a mely utóbbihoz nem
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messze innét D-re már előbb a Nagy- és a Kis-IUoka patakok csatlakoztak, 
hogy az említett pojánán hirtelen KDK-re kanyarodva együttesen intézhes
sék támadásaikat az útjukat álló nagyrészt fölötte szilárd üledékes kőzetek 
egész sorozatára, a melyek lefolyásukat a Béla reka völgyéke megakadá
lyozták. Az áttörés NyENy-KöK-i irányban történt és elhagyva ezen szűk 
völgyet, a patak valószínűleg további folyásában is megmaradt volna ugyan
ezen irányában, ha a Pojana Casapului É-i tövét képező, majdnem elpusz- 
títhatlan kvarczitjai nem kényszerítették volna, ÉK-i irányban kitérve ma
gának a puha liasz-palákban új medret vájni, hogy a hegy orrát megkerülve 
végre sok küzdés után Mehádiánál a Béla rekába ömölhessen. A Sverdin 
patak völgye ugyanis pusztán csak a folyton működő eróziónak köszöni 
létrejöttét. - . '

A Sverdin pataktól É-ra fekszik azon NyK-i irányú sokszorosan 
elágazó gerincz, melynek jobban kimagasodó kúpjai a Kulmea Valeletiu 
(617 m.), Pojána lunga (674 m.) és a Rakitobreg (625 m.). Ez az a gerincz, 
mely a Sverdin és a Glob patakokat választja el egymástól, keleti lejtőjével 
pedig Mehádia fölött egy darabig a Béla rekát kiséri, annak jobb partját 
képezve. Fölvételre került továbbá még azon kisebb hegyrészlet is, mely a 
Glob patak bal partján emelkedve ennek, valamint a hasonnevű szorosnak 
É-i falát képezi és a régi térképen Strajicza, az új lapon pedig Stretina név 
alatt, szerepel.

A Sverdin pataktól D-re közepe táján egyelőre csak a Pojana Cserte- 
gig követtem a fölvétel fonalát, annál tovább hatoltam azonban a terület 
keletibb, részében D-félé azon a gerinczen, mely a Béla reka jobb partján 
terül el és nyugat félé a Valea suiacu, a Sverdin egyik nagyobb és egyene
sén D—É-i irányban húzódó mellékvölgye által határoltatik. Eme gerincz 
É-i végét képezi azon Mehádia DNy-i oldalán hirtelen kiemelkedő 640 m. 
magas Pojana Gasapuluinak nevezett sziklás kúp, a hóimét mindig a gerin
czen maradva, és majdnem egyenesen déli irányban haladva, néhány még 
magasabb kúpra akadnunk; ezek közül a kiválóbbak egy névtelen kúp 
711 m. magassággal a Feregar völgyület táján, továbbá a Frasen 756 m., 
valamint a szintén névtelen 755 m. magas kúp, mely a Frasentől D-re esik 
és a herkulesfürdői vasúti állomástól nyugatra fekvő tájon uralkodik.

Idáig haladtam az idén a  geológiai fölvétellel.
A mi röviden ézen terület geológiai viszonyait illeti, lássuk minde

nekelőtt ezen utóbb említett hegytömeg alkotását. Főzöme különböző kris
tályos palákból áll, a melyek „petrografiai szempontból kevés kivétellel 
három csoportba foglalhatók össze. :

Egyike ezeknek a gránitos: szövetű gnájsz,-Mely kétféle kifejlődésben 
található, még pedig vörös és fehér földpáttal, kvarczczal és biotittal, mely 
utóbbi sokszor elchloritósodik, — ezt biotit-gnájsznak nevezhetjük, —-
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továbbá kvarczczal, fehér földpáttal és csillámmal és imitt-amott egy-egy 
vörös gránátszemmel, — ezt röviden muszkovit-gnáj sznak is mondhatjuk.

A második csoportba sorozhatok az amfibolitok, az amfibolpalák és az 
amfibol-gnájszok.

A harmadikba pedig aprószemű, legtöbbnyire csak földpát és kvarcz- 
ból álló gnájszok, a melyekhez csak helyenként szegődik makroszkoposan 
látható biolit is, mi azonban nem sokat változtat ezen kőzetek habitusán. 
Mindezeket a kőzeteket uralkodóan mutatkozó összetételük szerint egyelőre 
aplitos gnájszokn&k nevezem.

Eme három csoport kőzeteinek föllépésében egy bizonyos rendszer 
mutatkozik, a melynek ismerete a Béla reka völgyének a mehádiai és her- 
kulesfürdői vasúti állomások közé eső szakaszának tektonikai szerkezetének 
kimagyarázására fölötte fontos. E kőzetek ugyanis szintén hódolnak amaz 
általános, ezen a vidéken már más pontokon is kimutatott csapásiránynak, 
a mely csekély eltéréssel ÉK felé majdnem mindenütt egyenesen D—É-i, és 
megengedik ennélfogva legalább nagyjából a zónák szerinti eloszlásuk föl
ismerését. A biotit-gnájsz, melyet tavalyi területemen a Strajuti déli tövé

ben a Skirbicza fal mentében és még 
egy darabig tovább délre konstatál
hattam, átcsap a Béla reka jobb part
jára is és követhető a hegység tövé
ben a mehádiai vasúti állomás tájáról 
egészen a Macisu nevű előkúpig, mely 
a herkulesfürdői állomástól É- ra fek
szik. Innét D-re, főleg pedig az utóbbi 

állomás körüli árkokban már a muszkovit-gnájszok találhatók, a melyek 
megint a Béla reka balparti, szemközt fekvő fehér, muszkovit-gnájszoknak 
képezik a folytatását. Itt is megvannak ama piriteket tartalmazó kvarczit 
betelepülések, a melyekhez hasonlókat már a bal parton az állomási épület
tel szemközt fekvő kis kőbányában föltárva láttunk. Az tehát egészen bizo
nyos, hogy a Béla reka mindkét partja ugyanazon kőzetekből áll, a melyek
nek padjai azonban nem képezik egymásnak egyenes folytatását, ha nem 
merőben ellentétes helyzetben fordúlnak elő. Már tavalyi jelentésemben 
is kiemeltem a Béla reka balparti gnajsz-hegység tektonikai viszonyainak 
megbeszélésénél, hogy a folyó bal partját alkotó fehér muszkovit-gnájszok 
K-i vagy KÉK-i dűlést mutatnak 40—45° alatt. Az idén a jobbpart hosszá
ban épen ennek ellenkezőjét tapasztaltam. A Béla reka többször említett 
szakaszának alsó kétharmad részének jobb völgyoldalán ugyanis a gnájsz 
15-—18h , de legtöbbször 17h irányban (NyDNy dűl 30—60° alatt. A Béla 
reka völgye tehát ezen a tájon a gnájszformátió egy antiklinál hasadékával 
esik össze. Szerkezetét átmetszetben a fentebbi ábrában tüntethetem elő.
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Elhagyva e völgyet és a Pojana Casapului-Frasen hegyhát számos 
oldalgerincze valamelyikén nvugoti irányban fölfelé haladva, csakhamar 
kijutunk a biotit-, illetőleg a muszkovit-gnájsz zónájából. Az eddigi kőzete
ket aplitos gnajszok váltják föl, valamint föjebb, különösen a főgerincz 
közelében a többé-kevésbbé sűrűn közbetelepült aműkolitok is. A gerinczen 
túl, a nyugati lejtőn pedig majdnem kizárólag csak aplitos gnájszokkal 
találkozunk, melyek lehuzódnak egészen a Valea suiacu völgy aljáig.

A szóban álló hegység éjszaki végén, a Pojána Gasapului éjszaki lejtő
jén liasz-kvarczitok takarják a gnajszokat, a melyeknek dűlése megváltozva 
itt hirtelen É-ivá lesz; nevezetesen az árokban DNy-ra a mehádiai vasúti 
állomástól É-i 50° alatt. Magok a liasz-kvarczitok vastag padjai ÉÉNy-ra 
dűlnek körülbelül 50° alatt. A hegy tövét pedig és egyszersmind a Sverdin 
patak jobbpartját liaszpalák képezik, helylyel-közzel az őket fedő diluviális 
agyag és törmelléktakaró alatt kibukkanva.

Áttérek most azon vidék leírására, mely Mehádiától Ny-ra és ÉNy-ra 
fekszik; nem akarok azonban itt sem a részletekbe bocsátkozni, mivel több 
irányban még a fölvétel folytatásától várok fölvilágosításokat. Azért csakis 
a Sverdin patak mentén észlelt profil megbeszélésére szorítkozom, annál is 
inkább, minthogy az itt tárgyalandó viszonyok kevés változással a fölvételre 
került terület többi részére is alkalmazhatók.

Jellemző erre a területre az, hogy az egyes formátiók konkordánsan 
települnek átlag-K-i dűléssel a nyugati alaphegységre, s hogy ismét kifelé a 
Béla jreka völgye felé széles, parallel, majdnem egyenesen É—D csapással 
biró övökben sorakoznak egymás mellé.

A mellékelt profil NyÉNy—KDK-i irányban tünteti föl a képződmé
nyeket, úgy a mint azokat a Sverdin patak mentében észleltem. A háttért 
éjszak felé a Pojana lunga-Rakitobreg gerincze képezi.

A szelvény nyugati határán látjuk az alaphegységet, a melynek 
főzöme

a) durvaszemű gnájsz-gránithól á ll; ezt kelet felé 
új vékony palás és gyakran gyűrődéseket mutató fillitek váltják föl; 

a fillitek dűlését több helyen 7h 50—55°-unak találtam.
c) Következik a többnyire vöröses színű porfirit melynek jelenleg már 

nagyon is szétroncsolt, különben afilliteken elterülő takarójából csak imitt- 
amott bukkan egy-egy kisebb foszlány a fölszinre. Petrografiai szempontból 
azonos a Strajuti kőzetével, t. i. szintén egy oligoklas-porfirit kevés kvarcz- 
czal, a melyben néha még mállott biotit is látszik. Minthogy görgetegei a 
fedő diaszrétegekben zárványként fordáinak elő, kora okvetlenül diaszelötti, 
s így helyesnek kell ismerem F oetterle F. nézetét a Mehádia környékbeli 
porfiriteket illetőleg. Ha tavaly dr. Kocn A ntal úrral egyetértve a Strajuti 
porfiritját liaszutánninak tartottam, az abban találja magyarázatát, hogy
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ott azon a környéken a diasz egyáltalában nem bukkan a fölszínre, s hogy 
a vele szoros érintkezésben lévő liasz-kvarczitok olyféle zavargásokat, illető
leg fölemeltetést mutatnak, hogy pusztán csak ezeket a megfigyeléseket 
birva, mind a kettőnknek s egymástól függétlenűl lehetetlen volt más meg
győződésre jönnünk. Újabban a Sverdin árokban tett észleleteim alapján 
azonban a Pojána Valeletiu oligoklas-porfiritje diaszelőttinek bizonyult s> 
most már nincs okom a Strajuti oligoklas-porfiritjét sem másnak, mint 
diaszelőtti korúnak tartanom. A Strajuti porfiritjét környező liasz-kvarczi- 
tokon észlelhető zavargásokat pedig ezek után nem tekintketjük többé a 
porfirit erupcziója eredményének, hanem más geotektonikai processusokban 
kell helyes megítélésűkhez a kulcsot keresnünk.

A fillitek és diaszpalák határán föllépő porfirittakaró vastagsága- 
eddigi észleleteim szerint csekély, 5— 10, vágy talán legföljebb 20 ni. 
Foetterle F. ellenben ennekaportiritnek tévesen túlságos nagy kiterjedést 
tulajdonított az őt borító diasz konglomerátok és arkózák rovására.

d)  Következik azon rétegek csoportja^ melyet kövületek teljes hiánya' 
miatt pusztán csak kőzettani analógia útján diaszkorunak kell elfogad
nunk. Ezen rétegek ugyanis háromféle szöveti kifejlődésben láthatók; alúr 
durva, dió-, ököl-, sőt fejnagyságú idegen kőzetdarabok konglomerátjából 
állanak, a melyeknek dimenziói azonban fölfelé csakhamar a mogyoró és 
borsónagyságúra apadnak. A konglomerátot alkotó elemek főleg gránit, fillitj 
kvarczit és ezek mellett alárendeltén pörfiritdarabok, melyek mindnyájan 
az edd’igelé megbeszélt és eme vastag knnglomerát padok feküjében elő- 
fordúló kőzetekből származnak. A porfiritet illetőleg kimutathattam, hogy 
az itt előfordúló zárványok petrografiailag azonosak a már említett eredeti 
porfirit takaró anyagával. Mindezeni degen kőzetelemek össze vannak kötve5 
egy sajátságos élénk színű vöröses-barna, apró kvarezokat és földpátszeme- 
ket tartalmazó agyagpala kötőszer által. Vannak a képződmény feküjében 
olyan rétegek, a melyekben az idegen kőzetdarabok a túlnyomók, az össze
kötő-anyag pedig-alárendelt; föjebb haladva azonban fokozatosan előtérbe
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lép az alapanyag, míg az idegen kőzetekből inkább csak azok elemeit, főleg 
pedig a kvarczot, gyérebben a földpátszemeket is találjuk. Ebben á kifejlő
désükben nagyon hasonlítanak e palák valami porflros kőzethez, s csak
ugyan tévútra is vezették a régebbi geológusokat. Eme lerakodásoknak leg
felső része pedig jól és vékony lapokra hasadó vörös színű, olykor homokos 
palákból áll. Valamint az előbbiekben, úgy ezekben is hiúban kerestük a 
szerves maradványokat; az összes, a mit találtunk csak különböző alakú és 
ki nem betűzhető «hieroglifák# voltak, melyek némely pala darab sima 
felületén előfordúlnak.

Eme lerakodás legjobban egyezik meg amazzal, melyet már régóta 
mint verrucanó-1 vagy sernifit-et ismernek az alpesek területén, és mely 
a diasz alsó emeletét, a vörös fekűt képezi. B. S tdder, Geologie dér Schveiz 
czímű munkájának I. kötetében a 420. lapon a Wallensee-re nyilő Murg- 
thal hasonnemű formácziójának leírása majdnem szóról-szóra ráillik a 
miénkre is.

A Sverdin árokban föltárt verrueano-rétegek átlag 60° alatt dűlnek 
7—8 óra szerint (KDK), és összes vastagságuk függélyes irányban körül
belül 600 mf  -t tesz ki.

e) Az erre következő liaszkvarczitok és kvarcz-konglomerátok vastag 
padjai konkordánsan települnek a verrucanó-rétegeire; felső határukon a 
dűlés 70° alatti 7 óra szerint (KDK); itt érintkeznek az igen szilárd padjai a 
fölöttök következő puha liaszpalákkal, mi egy csinos kis vízesésre szolgál
tatta az alkalmat. A patak vize ugyanis szép ívben zuhan alá a kvarczit- 
padokról vagy 6—8 méternyi magasságból egy katlanszerú medenczébe, 
melyet magának esése által a puha liaszpalákban kivájt.

f )  Ezek a fekete agyagpalák képezik profilunk további folytatását. 
Rétegei a vízesés körül 70° alatt dűlnek 7 óra (KDK) szerint, a Valea 
suiacu patak fölé haladva azonban mindig meredekebbek lesznek, míg végre 
90° alatt vannak fölállítva, eddigi csapásuk megtartása mellett. Dr. T iétze 
nyomán eddig a Mehádiai fekete palákat felső liaszbelieknek tartottuk, e 
nyáron azonban sikerűit több helyen olyan kövületes rétegek nyomára 
akadnom, a melyeknek faunája a liasz régibb emeleteire utal. Mintán ez 
irányban az őszieteket és gyűjtéseket még folytatnom kell, föntartom magam
nak ezeknek leírását egy más alkalomra.

Ezeken a képleteken kívül még csak a diluvium az, a mely területem 
térképén kifejezést nyert, és mely mint fiatal képződmény főleg az alacso
nyabb lejtőket borítja. Anyaga barna agyag, nyirok és kőzettörmellék.

Az alluvium pedig jelenkori kavicslerakodások és törmelékkúpok 
által van képviselve a Béla reka, továbbá a Glob és a Sverdin patakok 
menetében.
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Mi végre a területünkön belül előfordúló használható kőzetanyagokat 
illeti, ilyenekkel alig találkozunk, ha csak azon vörös kvarczitos diasz- 
palákat és arkozákat nem akarjuk ide számítani, a melyeket az osztr.-magy. 
államvasúttársaság a globvölgyi alagútjának, valamint számos védfal épí
tésénél alkalmazott. Ez a kőzet nagy darabokban fejthető, sőt szabadon 
heverő nagy tuskókban található, és tetszés szerinti alakban faragható; az 
időjárás behatásai ellen pedig nagyon ellen tállónak bizonyult.


