
5. Adatok a Bozovicstól északnyugatra emelkedő hegység 
geológiai ismeretéhez,

Böckh jÁNOS-tÓl.

Ha a krassó-szörénymegyei Almásban fekvő Bozovics tájáról Ny 
és ÉNy-felé tekintünk, az előttünk elterülő kristályos paláink harmadik 
(legfiatalabb) csoportja által alkotott erdős, számtalan völgy és árok hasí
totta hegyvidéken egy hatalmas, mészképezte sziklavonulat tűnik fel már 
fehér színe által a távolban, mely meredek falaival még tetemesebben emel
kedik a kristályos palák alkotta hegység fölé, szintén rengeteg erdő által 
boríttatván. E sziklavonulat a Minis völgyéből, még pedig a hatalmas és 
közismert Coronini-forrás tájáról, a lapusniki völgy felső végén emelkedő 
Kirsia Badoslca sziklatömzséig EK— DNy-i csapást követ, onnan a Szkun- 
dáren és Kersia morin át a Vnleci Mocserisuluj felső vége tájáig inkább 
déli irányt mutat, mig végre ismét jobban délnyugati irányban siet a Nera 
áttöréséhez, melyen különben átkelvén, még ezen túl is folytatódik. E szikla
vonulat a keleti törszélét képezi ama széles övben jelentkező, jobbára 
mesozói lerakodásoknak, melyek az úgynevezett Bánsági hegység nyugati 
részében elterülvén, már rég képezik a geologok érdeklődésének tárgyát, 
s melyekkel Stájerlak tágabb értelemben vett környékét illetőleg nevezete
sen Kudebnatsch János 1857-ben megjelent, «Geologie des Banater Gebirgs- 
zuges» czímű, hegységünk e részére nézve alapvető, érdemes munkájá
ban behatóan foglalkozott.

A mennyire e sziklavonulat a Minis völgye, vagy jobban mondva 
ennek legközelebbi északi szegélymagaslatai és a Lapnsnik melletti Valea 
Lapusnik felső vége ágazatai közé esik, ezt földtanilag térképezve láthatjuk 
már a Kudeenatsoh említett mii véhez csatolt térkép délkeleti szögletében, s 
hegységünk eme része az, melyről Kudebnatsch szorgalmas és lelkiismere
tes műve 100 [ 136j lapján megjegyzi: «Die breite Kalkzone, die sich als 
letzter östlicher Saum des Gebietes dér Kaiké, von dem siidlichen Ende des 
Granitzuges an, mit dem sogenannten Zabéi (Kudernatsch azt írja, «Csebel») 
beginnend, dann quer über das Münischthal setzend, bis in das Nerathal ohne 
Unterbrechung hinzieht, indem sie einerseits die Zone unserer Neocom-
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Sandsteine, andererseits aber áltere Gebilde, grossentheils die alté Stein- 
kohlen-Eormation zűr Begleitung hat, besteht wohl zum grössten Theile 
aus Neocom-Kalken und die Etage dér Eudistenkalke erscheint in ihr beson- 
ders entwiekeit, wenn wir aueh dieRudisten selbst, die ja immer mehrnester- 
artig vorkommen, vemhesen. Dafür sind Orbituliten sehr verbreitet, die 
alsó hier auch im tieferen Eudistenkalke, aber wahrscheinlich anderen 
Species angehörig auftreten».

A mint ebből látható, Kudernatsch az időben, midőn tanulmányait a 
szóban forgó vidéken foganatosítá, még hajlandó volt ama mészvonulat 
tagjait, melyek a Ponyászka völgynek a Minis völgygyei való egyesülésénél 
emelkedő Zabéi táján kezdődnek s onnan a Minisen átkelve tovább DNy 
felé folytatódnak, még pedig akként, hogy Ny felé a neocomnak mondott 
homokkő, kelet felé pedig többnyire a carbonbeli lerakodások által szegé- 
lyezvék, nagyobbára a mélyebb rudistamésznek s így krétakorbelinek 
tekinteni.

Térképé^ a szóban forgó meszek, az imént idézett nézetének megfele- 
lőleg, mint rudistamész vannak kijelölve s csakis a legkeletibb szegély je löl
tetik azonkívül mint úgynevezett judinamész.

Nem hagyhatom azonban felemlítlenül, miként Kudeknatsch (1. c. p. 
101 [137]) továbbá oda nyilatkozik, oDie untersten Glieder dieser östlichen 
Kalkzone, die sich in steilen mauerartigen Pelsenmassen unmittelbar iiber 
dér Zone dér altén Steinkohlen-Formation erheben, dürften vielleicht schon 
dem weissen Jura zuzuzáhlen sein, da wir aber hinsiehtlieli dér Bestimmung 
dér oberen Grenze dieses letzteren Gliedes ohnehin im Schwanken sind, so 
können wir auch hier nicht náher aburtheilen». —  Vájjon mi indította 
KuDEKNATscH-ot ez utóbbi nyilatkozatára, azt teljes biztossággal nem tudom, 
de hajlandó vagyok feltenni azt, hogy a jura jelenlétére irányuló gondola
tát ama szaruköves meszek ébreszték fel, melyek nevezetesen a Minis völgye 
és a Valea Lapusnik közt a mészszikla-vonulat törszéle mentén több helyen 
konstatálhatok. Bőszemről már máshelyen szintén utaltam arra,1 miként 
úgy látszik, hogy a szóban forgó sziklavonulat meszei helyenkint, mint 
p. o. a Minis melletti szegélyben, a felső-jurába nyúlnak vissza.

Minthogy azon helyzetben vagyok, hogy hegységünk szóban forgó 
részére vonatkozólag a magam részéről is szolgálhatok nehány újabb adat

1 Az 1885. évi budapesti országos ált. kiállítás bányászati, kohászati és földtani 
(Vl-ik) csoportjának részletes katalógusa p. XXXI. Lásd különben : B öckh J. az 1881. 
évben Krassó-Szörénymegyében végzett felvételre vonatkozó geológiai jegyzetek (Föld
tani Közlöny 1881. p. 244 Külön lenyomat p. 12.). — Felhasználom az itt kínálkozó alkal
mat azon megjegyzésre, hogy az imént idézett katalógus XXX. lapja középtáján, az 
erdélyi hegységre vonatkozólag mondott 4 sor ott nyomdai tévedés folytán szerepel s 
nem odavaló, hanem aXXXII. lapon alulról számítva a 12-ik sor elé való, mint bekezdés.
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tál, még pedig hegységünknek tüzetesen azon területére nézve, mely É-ra 
a Minisnek a Kirsia rosi-tói a Coronini-f orrásig terjedő szakaszánál kezdő
dik, s D felé a Lapusniki völgy felső vége, a Pojana Kutyes és Virú Brécsii 
által határoltatik, mely K felé az említett sziklavonulatban végződik, Ny felé 
pedig ama második sziklavonulatig terjeszkedik, melyet Küdernatsch, idé
zett művében, mint a Plesiva vonulatát említi, mely utóbbi E-ra, a Minis 
völgyénél, épen a fentebb nevezett, hatalmas Kersia rosi szikláival végződik, 
talán nem lesz érdek nélkül, ha a tudomásomra jutottakat legalább egyelőre 
is közlöm.

A Bozovics határában fekvő Pojana Goszna északi végén, ott, hol e 
rétről a meszek közt létező, Váleászká-nak mondott résben kristályos
paláink harmadik csoportjának tagjai egyenesen a Coronini-/bíráshoz 
húzódnak le, a víznek a meszekből való ott történendő kifakadását ez által 
könnyen érthetővé tévén, a Váleászka nyugati szegélyét a nekem Koto- 
lusicsile-nek megnevezett mészvonulat képezi, a melynek óriási sziklafalai 
különben közvetlenül a Coronini-forrásnál is feltornyosulnak.

A Kotolusicsile hátán, mely a Pojana Goszna-ról, vagy az ennek foly
tatását képező Váleászka felső végéről könnyen megközelíthető, jobbára 
sárgás, fehér, de helyenként sőt vöröses meszek mutatkoznak.

Bétegzés nem látható, mert a mész igen zavart állású rögökben buk
kan ki a felette sovány legelőt képező televényből, egyébként helytálló 
kőzet lévén, mint a Váleászka törszélét képező meredek sziklafalak eléggé 
világosan mutatják. Mészpát fehér vagy sárgás, sőt vörös erekben mutatko
zik a kőzetben, s a mállásnak indult darabok külsején sajátságos, de köze
lebbről fel nem ismerhető rajzok jelentkeznek, de hogy korallok itt képvi- 
selvék, azt határozottan állíthatom. Az ily korallos meszek azok, melyek 
kristályos kinézést is nyernek.

Nem mulaszthatom el annak felemlítését, miként itt-ott brecsiás 
kinézésű, vörös erekkel áthálózott féleséget is figyelhettem. Szarukövet 
magán a Kotolusicsilén nem láttam, habár innen jobban délre, a Goszna- 
rét szélén a Kommá Goszna felé folytatódó mészvonulatban itt-ott a korai
tokat felmutató heverő darabok közt már egy-egy szarukő tartalmú mész- 
darabot is figyelhettem, mely azonban, meglehet, hogy bizonyos, mélyebben 
települő rétegekhez tartozik.

Megjegyzendő még az is, hogy a Kotolusicsile meszei határozottan 
dolomitizálásnak indultak. A mi a Kotolusicsile meszét azonban különösen 
kitünteti és érdekessé teszi, ez azon körülmény, hogy benne a mondott 
korallokon kívül egyéb kövületekre is akadtam; egy körülmény, melyet 
eléggé méltányolni csak az bír, a kinek alkalma volt e tekintetben vizsgálat 
tárgyává tenni a nyugathánsági-hegység itt szóban forgó keleti szirtvonula- 
tának meszeit.
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Többszörös gyűjtéseim, melyeknél legutóbb B oth L. barátom is szives 
volt segédkezni, azon helyzetbe juttattak, hogy egyelőre is a következőket 
nevezhetem:

Belemnites sp. indet. (1 példány.)
Lytoceras sp.
Alectryonia cfr. rastellaris, (Munst.) Goldf.
Pecten acrocrysus, Gemm. & di Blas.

« arotoplicus, Gemm. & di Blas.
Ehynchonella Astieriana, d ’ORB.
Terebratula immanis, Zeuschn. (Nagyság tekintetében Z euschner 

rajzaival vetekedő példányban.)
Terebratula Tichaviensis Suess.

(i Moravica, Glock.
Terebratella vei Megerlea sp. (összenyomott.)
Az imént mondottakon kívül akadtam még egyebekre is, köztük neve

zetesen brachiopodákra, valamint echinoideákra, ostrea, spondilus. Urna, avi- 
cula, rákok stb. töredékeikre, melyek részben szintén még értékesíthetők' 
lesznek; nemkülönben felemlíthetem, hogy, igaz csak felette gyéren, dice- 
rasra magyarázható alakot is találtam; egy-két darabban, tehát szintén 
csak gyéren, nerineák is jelentkeztek, okvetetlen túl nyomozó számban azon
ban a bracbiopodák képviselvék.

Már a fentebb felsorolt alakok következtetni engedik, hogy a Kotolusi- 
csile meszei felsőjurabeli lerakások, még pedig úgynevezett strambergi rétegek 
s így tehát tithoni lerakodások előtt állunk. Itt egyszersmind arra is akarok 
figyelmeztetni, miként Suess E.1 még 1858-ban említé, hogy azon darabok 
közt, melyeket egykor Kudernatsch a Bánságban gyűjtött és neki meghatá
rozásra kézbesített, a Waldheimia magadiformis, Zeusch. sp. is előfordult. 
Suess szerint e brachiopoda sárgás mészből való, melyre a gerlistyei alagut- 
ban bukkantak, megjegyezvén, hogy ez által a strambergi rétegeknek a 
nevezett ponton való fellépte jeleztetik.

Suess eme nyilatkozata az előbbeniben előadottak nyomán csakugyan 
a legnagyobb mérvben megérdemli figyelmünket.

Dr. Uhlig Vinczének1 2 egy rövidebb közleményéből tudjuk továbbá, 
hogy a területünkkel szomszédos Strájerlak melletti Predetten cephalopodák 
találtattak, melyek alapján Uhlig a tithonnak ott való képviseltetését ki- 
mutathatá, habár nyitva kelle hagynia az iránt a kérdést, vájjon a tithon 
melyik osztályával van dolga.

Ha a D r. Uhlig által a területünkkel szomszédos vidékről felhozott

1 Suess, Brachiopoden dér Stramberger Scliichten p. 4. n 27.
2 Yerliandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1881. pag. 51—52.
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tithoni kis faunát, valamint a kőzetet, melyben ez előfordult, (Uhlig vilá
gos-szürke, gumós meszet említ, melynek gumói palás márga fekvetek által 
burkoltatnak körül) összehasonlítjuk azon kőzettel és a benne rejlő fauná
val, melyben a titkon a Kotolusicsilen jelentkezett, az eltérés úgy a kőzet, 
mint a fauna jellegében a képzelhető legnagyobb, mert az általam konsta
tált tithoni lerakodások határozottan a strambergi brachiopodadús kifejlő
désben képviselvék.

Csak mellékesen akarom itt még megjegyezni azt, hogy S emsey 
A ndor úr a lefolyt év őszén mutatott nekem a predetti kőbányák egyikéből 
brackiopoda-töredékeket is, melyek a Pygope diphya vagy Pygope janitortól 
erednek, vájjon melyikkel a kettő közűi van dolgunk, azt a megtartási 
állajiot szerint biztosan eldönteni nem merem, minthogy a megcsonkítás 
ép a legjellemzőbb és döntő részeket érte.

A Kotolusicsile brachiopodatartalmú meszei, mint mondám, a kris
tályos paláink harmadik, tehát legfiatalabb csoportja tagjain nyugszanak, 
ott tehát mélyebb jurabeli lerakodásra nem akadtam, de már a Coronini- 
forrás táján és ugyanott a Minis mentén tisztán látható, hogy ott oly meszek 
képviselvék, melyek úgy színük, mint szarukőtartalmuk folytán az eddig 
tárgyaltaktól elütnek.

Ha t. i. magától a Coronini-forrástól, melynek tőszomszédságában 
még ama meszek mutatkoznak, melyekkel fentebb a Pojana Goszna táján 
megismerkedtünk, t. i. sárgás, fehér, vagy vöröses, mészpáterekkel átszőtt 
meszek, melyekben szarukövet azonban itt sem találtam, a Minisen átvezető 
his kid felé követjük az ösvényt, e meszek alá települve barnás-sárgás 
meszek következnek, melyek 35%l; de ennél csekélyebb vagy nagyobb vas
tagságú rétegezéssel is bírnak, valamint némely részben a rétegzés ismét 
eltűnik. E mészlerakodás, melyben e helyt csak egy foraminifera átmetsze- 
tét leltem, szürke vagy barnás szarukő föllépte által van jellemezve, s ez 
vagy szabálytalan alakú darabokban és szalagokban,'vagy pedig, mint köz
vetlenül a hídnál, több vastag közfekvetekben jelentkezik. Ugyancsak 
e mészlerakodás aztán az,, melyet ama szoros mind a két oldalán is lát
hatunk, melyben a stajerlaki országút a Coronini-forrás hídja előtt vezet.

E szorosban, melyet a Minis vize is követ, kövétlenül a mondott kis Ilid 
mellett, a Minis jobb partját képezvén, hatalmas sziklafalban láthatjuk 
barnás-sárgás, sőt vöröses, vékony rétegzésű, szarukőtartalmú meszünket, 
mely a barnás szarukövet a mélyebb részében itt is több vastag közfek
vetekben mutatja, vagy mint tovább felfelé, legalább gumókban és egyéb 
szabálytalan kiválásokban bírja.

A vékonyabb természetű rétegzést e sziklafal már távolabbról is figyel
teti, valamint szépen mutatja a többféle hajlításokat, melyet rétegei szen
vedtek.
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A stájerlabi útról az imént említett sziklafalat nézve, egyúttal látható, 
miként az e falban képviselt réteges meszek egy valóságos tömzsre támasz
kodnak, mely rétegzést nem mutat, de összevissza repedezett sárgás vagy 
sőt vöröses mészből áll. A Minis mentén e sziklatömzs meg nem közelít
hető, minthogy a Minis vize közvetlenül ennek alját mossa, de tetejét egy 
második pontról megmászván, meggyőződtem arról, hogy e mész ott, habár 
csak igen ritkán, de mégis mutatott kisebb kovás kidomborodásokat. Ez 
idomtalan mésztömzs sajátságos, szirtféle benyomást gyakorol a nézőre 
s habár, mint említém, anyaga a feltárásban a Minis miatt közvetlenül meg 
nem vizsgálható, meg vannak meszei a Minis bal partján is s ott R oth 
tényleg figyelt benne korallokat, melyeket magam is láttam lent a víz mel
lett. E szirtféle mész északi alján, épen ott, hol a Minis vize Ny-ról jővén, 
a meszet mosni kezdi, egy vele szorosan összeforrt világos színű, homokos- 
csillámos mészkő vékony rétegeit tünteti fel. Ez utóbbiak különben szintén 
láthatók a stájerlaki országút mellett is, p. o. az ottani mészkemencze 
tőszomszédságában, a lejtőben, hol sárgás, de vöröses színt is mutatnak, 
s honnan e rétegeket már R oth L ajos* is említé; láthatók ezek különben 
innen csekélységgel tovább egy második ponton is, hol egyúttal kissé gumós 
természetűek.

Megjegyzem itt továbbá azt is, hogy ha a fentebb felemlített, vékony 
rétegzésü, szaruköves mészrétegeknek az itt mondott idomtalan mészszirtre 
való támaszkodást vonala mentén felkapaszkodunk e szírt teteje képezte 
lejtfokra, ott szintén akadunk szürke vagy vöröses, homokos-csillámos fek- 
vetekre, melyek olykor sőt márgás homokkő kinézését nyerik, rendesen 
azonban homokos-csillámos márgás mésznek mondhatók. Itt ez utóbbi 
kőzetekben egy sima és egy bordás pecten maradványaira akadtam. Jobban 
fölfelé a kőzet tömeges barnasárgás mész és csakis legfent következnek 
fehér, sárgás vagy vöröses, szarukőmentes meszek, mely utóbbiak engem 
a már fentebb a Koíolusicsile tájáról megismertetett tithonbeli meszekre 
emlékeztetnek.

Ez előadásból pedig következik, hogy a mondott idomtalan mészszirt 
úgy fekvőjében, mint fedőjében tüntet fel szürke vagy vörös, homokos-csillá
mos, márgás mészlerakodásokat, melyek petrografiai tekintetben egymás
hoz hasonlók s így maga az idomtalan mészszirt ezek közé mutatkozik 
helyezkedve; az egészre végre a barnasárgás, szaruköves, jobbára véko
nyabb rétegzésü meszek települvén.

Az előadottak után egyelőre még csak azt akarom megjegyezni, hogy 
a lerakodások, melyekkel itt közelebbről megismerkedtünk, mint a követ-

* A rn. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1884-ről p. 94. (Földtani Közlöny 
18S5. p. 308.)
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kezö mutatni fogja, szintén csak felső-jurabelieknek tekinthetők, de mélyebb 
színtájba tartoznak, mint a Kotolusicsile stram berg itehát tithoni meszei.

Mélyebb jurabeli lerakodásokra, mint az imént tárgyaltak, a Coronini 
forrás táján sem akadtam, mert e meszek alatt itt a kristályos paláink 3-ik 
csoportjának tagjai jutnak napfényre, jobban északnyugat felé pedig, szem
ben a Ponyászkci-völgy torkolatával, csillámpala-rétegek bukkannak ki a 
mészsziklák alól; e palákon egy helyt, a Minis jobb partján, déli dűlést 
figyeltem, s e csillámpala véleményem szerint nem tekintendő egyébnek, 
mint ama keskeny csillámpala - zóna folytatásának, ennek kőzetével 
különben is megegyezvén, melyet úgy Schlönbach, mint ón már a Valea 
Lapusnik felső részéből említőnk,* s mely csillámpala ez utóbbi helyen a 
Kirsia Radoska mészfala alá merül ép úgy, mint a társaságában ott mutat
kozó gránit.

A tárgyalt, szarukőtartalmü meszek a Ministől déli irányban a 
Pojana Goszna északi végéhez húzódnak fel egy megmászhatatlan szikla
sorozatban, mely fent az imént említett pojánán a Kirsia Goszná-val vég
ződik, ez által K felé határolván a már fentebb felemlített, Valeászkának 
mondott rést, úgy mint teszi ezt Ny felé a Kotolusicsile;  különben meg
jegyezhetem azt is, hogy a Kirsia Goszna meszei a Kotolusicsile meszei 
déli folytatását képtező vonulattal egy keskeny, széttöredezett mészkőszalag 
által függnek össze, mely szalag a Goszna és a Valeászka rétek közt határ
nak vehető.

Tekintsük most a Kotolusicsile-töl jobban D-re és DNy felé hatal
masan kifejlődő mészteríiletet.

Széles zónává látjuk itt a meszeket, melyek beszédünk tárgyát képe
zik, DNy felé mindjobban kifejlődni, számtalan dolinát s egyéb süppedést 
mutatván, de a roppant területet elfoglaló, s csak kevés út által harántolt 
erdő itt a megfigyeléseinkkel majd nem kizárólag a már említett keleti 
törszél nyújtotta feltárásokra utal bennünket. Délnyugat felé e mész-zóna 
a Valea Lapusnik felső végén emelkedő Kirsia Eadoskával végződik, a 
mint EK felé a Minis jobb partja megmászhatlan szikláit képezi, különben 
a Minisen is átkelvén, innen tovább E-ra R oth L ajos vizsgálatainak tár
gyát képezi.

A Kotolusicsilet kiindulási pontúi választván, s a K-i törszél mentén 
a gerinczvonalat a Kommá Goszna-felé követvén, jobban D-re a meszek 
szintén zavartak; szürke, sárgás sőt fehér vagy olykor a vörösbe játszó 
színnel s fehér, sárgás vagy vörös mészpát-hálózattal bírnak.

r  B öckh . A z  1882. évben Krassó-Szörénymegyében végzett fölvételre vonatkozó 
geológiai jegyzetek (Földtani Közlöny XIIT-ik köt. p. 159—161), hol megvan a kellő 
utalás Schlönbach  illető közleményére is.
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E vonulat meszeiben korallokat szintén figyeltem, s a mészclarabok 
fehéres mállási felületén ama sajátságos, krinoidákra és korállokra emlé
keztető kimállások, melyeket már a Kotolusicsile meszéből említém, itt 
sem hiányzanak. Álig kételkedhetem, hogy itt a Kotolusicsile meszei, tehát 
a strambergi rétegek folytatásában járunk, habár egyéb kövületek itt birto
komba nem kerültek. Szarúkövet e meszekben a gerincz mentén nem 
találtam, de megjegyzem azt, hogy a gerinczről egy kis szakadásban a 
Pojana Goszna déli vége felé leereszkedvén, elvétve akadtam a törmelék 
közt szarúköves mészdarabra is, mely talán a mélyebb színtáj meszei elő
őrsének tekintendő, annyival is inkább, mert határozottan állíthatom azt, 
hogy az e pont tőszomszédságában emelkedő Konuna Goszna meredek lej
tőjében a júrabeli szarúköves meszek tényleg képviselvék, honnan ezek 
áthúzódnak a Kommá Goszna gerinczén elterjedő, elég sovány legelő dél
nyugati végére, mert ott is szürke vagy vörösbe játszó, egyes részekben sőt 
márgás természetű meszek figyelhetők 45— 50° nyi, 24 h felé tartó düléssel, 
35— 25, de 12 %t-re is leapadó rétegvastagsággal, melyekben a szürke vagy 
barnás szarúkö vésés és gömbös alakban, vagy pedig több centiméter vastag 
közfekvetekben mutatkozik.

Ha ez utóbbi pontról a Konuna Goszna teteje felé irányozzuk lép
teinket, csakhamar meggyőződünk arról, hogy a rétegzés mindinkább hát
térbe szőrűi, s csak a szétdarabolt mésztuskók fejei bukkanak napfényre. 
A mész itt is szürke, fehér vagy sárgás, olykor sőt a vörösbe játszó, és mész- 
pát-erek ezt is harántolják. A darabok némelyike kristályos kinézést nyer. 
Szarúkövet itt nem figyelhettem, de a fehéres mállási felületen jelentkeznek 
ama sajátságos, mintegy krinoidák és koralloktól eredő kimállások, melyek
ről már az előbbeniben is tettem említést. Itt alighanem a strambergi réte
geink színtájába jutottunk, és csak azt akarom felhozni, hogy egészen fent, 
a Konuna Goszna csúcsán, a rétegzés ismét jobban van jelölve, mert ott 
15 cjm és valamivel nagyobb vastagságú rétegekben látható a mész, 25— 30 
fokkal 20 h. felé dűlvén.

A Konuna Goszna itt említett legelőjéről úgy szarúköves meszeinket, 
mint az ezek fölött kifejlődő szarúkőmentes meszeket délnyugoti irányban 
átnyomozhatjuk a Pojana Oprestyilorra, s evvel összhangzásban magán a 
Pojana Oprestyiloron szarúköves meszeinket találjuk, míg ellenben a pojana 
fölötti gerinczen a világos színű, itt korallokban különösen bővelkedő, kris
tályos kinézést nyerő meszeink húzódnak, melyek innen a még jobban dél
nyugatra következő Konuna ku Fraszin-ra nyomozhatok át, hol a korállo- 
kon kívül egy brachiopoda töredékét is figyelhettem.

A területünkön előforduló meszeknek helyenkint kristályos kinézésük 
tekintetében egyáltalában kiemelhetem, hogy úgy a jura- mint a krétámé- 
szeink számosabb pontján figyelhetém, hogy a midőn meszeink kristályos
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volta mutatkozik, a koraitok azonnal szintén jelentkeznek. E körülményt 
azért említem fel külön, minthogy ismeretes az, miként K udernatsch* a 
bánsági meszeken részéről is több ízben figyelt kristályos kinézést a gránit 
kitörésével volt hajlandó kapcsolatba hozni, részemről ellenben a mész 
kristályos kinézése és a korállok föllépté közt látok összefüggést, megje
gyezvén, hogy számos ily helyen a gránit nem is konstatálható.

A Konuna hu Frasin aljában, a Pojana lu Moisze északkeleti vége előtt 
a mész darabjai közt szürke vagy vöröses, homokos-márgás meszek darab
jaira is akadtam, melyek petrografiai tekintetben a Minisnél a szarúköves 
meszekkel társalgó ebbeli kőzetekre emlékeztetnek, s hogy az efféle kőzetek 
a szóban forgó törszél hosszában tényleg nem hiányzanak, azt csakhamar 
határozottabban fogjuk láthatni.

Az imént nevezett Pojana lu Moisze-ről a sziklavonulat meszei alján 
a Pojana csisz maré-n át a Biger nevű forráshoz vezető ösvényt követvén, 
mely aztán tovább a Kirsia Piadoska aljához juttat, az út északi oldalán 
szarúköves meszeinket láthatjuk kifejlődve. Csak valamivel a Biger forráson 
túl, az ösvényen heverő, fehéres mésztuskóban koraílokat figyeltem, melyek 
hihetőleg a hegyoldal magasabb meszeiből kerültek oda, de ugyancsak itt 
egy nagyobb, homokos-csillámos, bitumenes, szürke és vöröses márgás mész 
heverő darabjára bukkantam, mely telve volt pectenekkel, köztük azonkívül 
egy példányban sima, kis terebratulát is tartalmazván. E kőzet homokos- 
csillamos voltával igen hasonlít ahhoz, melyet a Pojana lu Moiszeről, nem
különben a Minis tájáról említék, mely utóbbi ponton, mint tudjuk, szintén 
tartalmazott pecten maradványokat, s ezek a Biger mellett előfordulókkal 
megegyezni látszanak.

Habár a pectenek a Biger melletti tuskóban elég gyakoriak voltak, 
mégis csak kisebb-nagyobb sérüléssel lehetett ezeket begyűjteni.

Pecteneim egyik részét Pecten biplex, Buv.-el vélem azonosíthatni, 
melylyel a bordáknak páros helyezkedését, számát, finom vonalzását, stb. 
osztják, a második alak j>éldányai simák, s a Pecten vitreus, K oem . 
(= Pecten solidus, B őm* * )  alakjára magyarázhatók.

Hogy e pectentartalmú tuskó csakis a tőszomszédságában emelkedő 
sziklafalból származik, bizonyítja az, hogy ezt megmászván, meggyőződ
hettem arról, miként az ott helytálló szürke, bitumenes, mélyebb részeiben 
kissé homokos, rétegzett mész az itt nyújtott feltárás legmélyebb részében 
legszorosabban kapcsolatban van szürke vagy vöröses, homokos-csil
lámos, gyakran egyenetlen felületű, gumós, márgás-meszes kőzettel, mely

* Kudeenatsch 1. c. p. 84 [70] — 35 [71]).
** Lásd P. de Loriol, Monogr. pal. des Couches d. 1. Zone a Ammon. tenuilobatus 

(Mémoires d. 1. Soc. Paléónt. Suisse Yol. VIII. p. 93.).
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teljesen megegyezik a csekélységgel alantabb, az ösvényen talált pecten- 
tartalmú tuskóval, s ily anyag a mész mélyebb részében közfekvetekként 
is fellép. Hasonlót figyelhettem különben az innen nem messze a Pojana 
Radoskára felvezető kis úton is.

A pecten lelőhelyünk felett sziklában emelkedő rétegzett, szarúkövet 
itt csak gyérebben tartalmazó, főleg szürke, bitumenes meszünket, mely a 
Pojana Radoskán 35— 40° alatt 24 h. felédül, innen a Kirsia Padoska 
keleti oldaláig szakadatlanul követhetjük, hol a Kirsia Eadoska mesze felé 
szürke vagy fehér dolomittal végződik, s csakis a Kirsia Radoskával szem
ben fekvő Pojana Kolczon képez még egy kis elszigetelt sziklát ENy-felé 
való 50 foknyi dűléssel.

E barangolás közben végre a már az előbbeniben is említett Kirsia 
Eadoska hatalmas sziklatömzséhez érkezünk, mely a beszédünk tárgyát 
képező, a Ministől délnyugati irányban a Yalea Lapusnik felső végéig húzódó 
mészvonulatunk végpontját képezi, a mennyiben a megfelelő mész-zóna, 
habár mintegy 800 méterrel tovább délre, kezdetleg keskeny övben, ismét 
napfényre lép, itt a Eadoska déli szélével egyszerre megszakad.

Egészen helyesen mondja tehát K üdernatsch (1. c. p. [57] 21): «Der 
östliche Bergzug, den mán von dér Sagradia bis hieher verfolgen kann, 
erreicht kiér zugleick mit einem furchtbar schroffen jáhen Steilabfall sein 
südliches Ende.»

A Kirsia Eadoska (vagy mint Küdernatsch nevezi Konuna Eadoska) 
tetejéről élvezte a bánsági hegységre vonatkozó geológiai ismereteinket ille
tőleg elhervadhatlan érdemeket szerzett K üdernatsch mintegy 28 évvel 
előttem ama valóban megkapó tájképoet, melyet szorgalmas műve [57— 58] 
lapján oly megkapóan és találóan ecsetel, és csak kiegészítésül akarom 
felemlíteni, hogy a csúcs, melyben a Goleczet vélte-felismerni, nem ez, hanem 
a Rudaria határában emelkedő Szvienyesa máre.

A Kirsia Eadoska roppant sziklája fehéres vagy világos sárgás, sőt 
vörös foltos mészből áll, mely ugyanily színű mészerekkel bir. A mész 
némely féleségei sőt brecsia kinézést nyernek.

Rétegzés a. szikla falán nem igen Játható, s csakis itt-ott jelentkezik, 
mint p. o. a tetőről a Pojana Kutyesre levezető ösvény egy pontján, hol 
23'1 felé való meredek dűlést figyelhettem.

A mész kor állok átmetszetek mutatja és krinoida-nyomokkal bir, 
olykor sőt kristályos kinézésű.

Meghatározható kövületeket a Kirsia Eadoska e meszében nem 
találtam, igaz, hogy ez minden részében nem is közelíthető meg, de a mész 
fentebb adott jellemzése folytán ezt alig tekinthetem másnak, mint a Koto- 
lusicsile táján kimutatott tithonbeli lueszünknek, legalább tömegének egyik 
részét, mert okom van gyanítani, hogy a tovább a Pojana Kutyes és Poj.
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■Szkok felé forduló nyugati részében talán már krétakorbeli meszek is 
rejlenek, mint ezt az alantabb következő fogja majd érthetővé tenni.

A Kirsia Radoska deli alján tengernyi mészszikla-halmaz fekszik, 
melyen azonban a kecskék sétaútjukat szokták venni, ha a Poj. KtUyes és 
Poj. Kolcz közt közlekednek. Részemről is ezt az ösvényt választván, ott, 
hol ez a Kirsia Radoska falként felemelkedő szikláit leginkább megkö
zelíti, a sziklafal tövében láthattam, hogy a mész alant márgásabb termé
szetű kezd lenni és egyes csillámpikkelyeket és kvarczszemeket vesz fel, 
tehát kissé homokos lesz, míg még alantabb csakhamar egy sárgás-vöröses, 
.gumós természetű, márgás meszes pad jelentkezik itt is, mely kvarczhomok- 
szemekkel és csillámpikkelyekkel szintén bir. E márgásabb természetű, 
homokos, gumós pad több d^-nvi vastagságban van feltárva, s különösen 
hangsúlyoznom kell, hogy e pad a legszorosabban összefügg a fedőjét 
képező mészszel, ennek lerakodását közvetlenül, tehát hézag nélkül előzvén 
meg. A gumós piád alját a kőzettörmelék fedi el.

Nem kell talán külön kiemelnem, hogy e homokos-csillámos, gumós 
pad petrografiai tekintetben a legszorosabban hasonlít azon kőzetekhez, 
melyeket szikla vonulatunk keleti törszéle mentén immár több pontról emlí
tőm, igy p. o. a Biger forrás tájáról, nevezetesen pedig lent a Goronini 
forrás táján a Minis völgyéből.

A mi a Kirsia Radoska alján jelentkező, gumós természetű padot még 
érdekesebbé teszi ez azon körülmény, hogy benne kövületek is rejlenek, 
habár ezek a kőzet kemény volta mellett csak nehezebbeu gyűjthetők.

A mi innen kezeimbe került, kizárólag brachiopodákból és pectenek- 
böl áll.

A pectenek ugyanaz alakok, mint a röviddel előbb nevezettek, tehát: 
Beden biplex, Buw és Pecten vitreus ( —solidus), R öm. ; a brachiopodák közt 
egy terebratula szerepel, de nevezetesen egy waldheimia, mely jellemző 
alakja folytán kelti fel figyelmünket.

Nem nevezhetnék alakot, melyhez waldheimiánk a házának alakviszo
nyait illetőleg jobban hasonlítana mint ama rajzokhoz, melyeket C. M oesch* 
a Waldheimia Moeschi, May.-i-őI közöl.

A Kirsia Radoskánál gyűjtött példányok nagyságra nézve is Moesch 
rajzaihoz tartják magukat, de hogy fajom a bánsági hegységben nagyobb 
alakot is ölthet, azt az elmúlt nyáron R oth L. főgeolog által más ponton 
gyűjtött, de fajommal azonos példányok mutatják.

A krassó-szörénymegyei faj alakja általában szintén kerekded ötszög
letes; vannak csakugyan olyanok, melyek mogyoróra emlékeztetnek, mint 
ez a Waldheimia Moeschi-ről mondatik. Mind a két fedél erősen kidombo-

* Cas. Moesch. Dér Aargauer-Jura pag. 314, Taf. VI, Fig. 4 a-f.
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rodott, s a legnagyobb szélesség valamivel a magasság közepe fölött mutat
kozik. A homlokzati vonal vagy egyenes, vagy kissé homorú s nevezetesen 
ez utóbbi esetben a homorúság két oldalt kis homlokzati, de csak rövid, a 
homlokzat környékére szorítkozó ráncz által határoltatik, de mind a két 
fedélen, a mennyiben úgy a kis, mint a nagy fedél a homlokzatról kiinduló, 
de nem magasra terjedő, csekélyebb laposodást vagy behorpadást is tüntet 
fel. A mi a csőrt illeti, ez erősen görbül lefelé oly annyira, hogy csaknem 
a kisebb fedelet érinti, miért is a könnyen közbetapadó kőzet a deltidium 
megfigyelését nem engedi, egyes példányoknál sőt úgy tűnik nekem, hogy 
ezeknél a csőr csakugyan a kisebb fedelet éri el.

A csőr erős, oldalélekkel nem bir, s kis nyilast mutat. A kis fedél * 
hosszú szeptuma, valamint a héj pontozása tisztán figyelhető.

Alakunk, mint mondám, legszorosabban csatlakozik a Waldheimia 
Moeschi, MAYEK-hez, de minthogy példányaimnál az erős csőr kivétel nélkül 
oly mélyre görbül le a kis fedél felé, hogy ezt csaknem érinti, s egyes esetekben 
ezt sőt tényleg elérni látszik, mig ez W. Moeschi-nél csak gyengén görbült- 
nek mondatik, valamint ama körülmény, hogy az erős csőr-nem bir csőr
élekkel, melyek ellenben a mondott svájczi fajnál a csőrnyílás közelében 
élesnek mondatnak, mint ezt különben a fent idézett rajzok is mutatják, a 
krassó-szörénymegyei, itt szóban forgó waldheimiát, a mondott svájczi 
fajtól megkülönböztethetőnek s új fajnak tartom, s igy mint Waldheimia 
Kudernatschi, n. sp. vezetem ama búvár emlékéül, ki e területek átvizsgá
lása körül elvitázhatlan érdemeket szerzett magának.

Bár mennyire kevés támpontot nyújtanak az itt felemlített paleonto- 
logiai leletek az ezeket tartalmazta lerakodások szabatosabb színtájozására, 
azt határozottan következtetni engedik, hogy júrabeli, még pedig maim 
lerakodásokkal van dolgunk, a mennyiben a mondott két pecten egyebütt 
malm-lerakodásokból ismeretes.* Egyedül a nevezett pectenek alapján 
ennél többre nem mernék ugyan következtetni, mert tudjuk, hogy Pecten 
vitreus solidus), R oem. a maim több szintájából ismeretes, s a Pecten- 
hiplex, Buv. felléptét szintén nem mernem a maim csak is egy szintájára 
szorítani, a Waldheimia Kudernatschi pedig, mint új faj, a színtáj ozásnál 
egyelőre latba még nem eshetik, mert csak annyit tudunk, hogy a legköze
lebbi rokona, a Waldheimia Moeschi, M ayeb a svájczi júra malmjában szintén 
nagyobb függélyes elterjedéssel bir.

A mi azonban ennek daczára engem azon véleményre juttat, hogy a 
fentebbi pecteneket és a Waldheimia Kudernatschi-t tartalmazta rétegeim

* Oppel a Pecten biplex-et oxford-rétegekből említi, Moesch pedig a Wangeni 
rétegekből, tehát magasabb oxfordból, honnan a sima pectenünknek megfelelő alakokat
is nevezi.
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legalább is azok, melyekben ez alakok a Kirsia Padoska aljában jelent
keztek, a malmon belül is már magas színtájba lesznek helyezendők, ez 
ama körülmény, hogy, mint említem, a Kirsia Radoskánál a szóban forgó, 
kövülettartalmú lerakodás legszorosabban van egybekötve ama mészszel, 
melyben ott, a Kotolusicsilén kövületekkel kimutatott strambergi rétegek 
képviselőjét vélem. Eddig nekem nem.sikerült a tárgyalásban lévő terüle
ten kövületek alapján rétegekre utalhatni, melyekben az alsó-tithon volna 
képviselve; a mit a tithonra magyarázható alakok közűi találtam és kez- 
detleg idéztem, az a strambergi rétegekre utal, melyeket megszoktunk felsö- 
tithonina.k mondani, de tudjuk azt is, miként épen ifjabb időben hallunk oly 
irányban is nyilatkozatokat, hogy a tithonban a felső, és alsó-ra való fel
osztás voltaképen meg nem állhatna.

Eészemről, a fentebbiből eléggé kiderülő kedvezőtlen körülmények 
folytán, e tárgyhoz többet szólani alig lehet, de kizártnak látom azt, hogy a 
Pecten biplex, Pecten vitreusés Waldheimia Kudernatsehi tartalmú rétegek
ben az alsó tithonra kutassunk. Nekem ez utóbbiak malm-lerakodásokat 
képeznek s mint kifejtém, már magas maim rétegekre irányozom szemeimet.

Neumayb* néhány, még Kudernatsh által gyűjtött kövület alapján 
kimutatta, hogy Stájerlak vidéken úgy az oxfordhoz, mint az úgynevezett 
acanthicus szintájhoz tartozó lerakodások képviselvék, de a mit ő, valamint 
később Uhlig,** a ki Stájerlak vidékéről való oxford kövületeket szintén 
vizsgálhatott, kövületek közül neveznek, azok az általam gyűjtöttektől külön
böznek, ép úgy mint különbözik az Uhuig által közölt Stájerlak melletti pre- 
detti tithonbeli fauna az általam gyűjtött tithonfaunától; különben már 
az eddigiből is az látszik, hogy Stájerlak mellett a tithon és malmbeli 
lerakodások inkább cephalopoda-fáciesben jelentkeznek, holott az általam 
itt megismertetett területen korall-, brachiopoda- és pelecipoda-fáciesben 
fejlődtek ki a maim magasabb lerakodásai és a tithon.

Az előadottakból, azt vélem, kiderült az, hogy az itt megbeszélt, a 
Ministől a Valea Lapusnikig követett mészvonulat keleti törszéle menté
ben tényleg jelentkeznek jurabeli lerakodások, mint ezt már Kudebnatsch 
helyesen gyanítá, még pedig ott, hol térkéjie e tájon egy keskeny, neocorn- 
belinek mondott, úgynevezett judinamész-szalagot tüntet fel.

E jura-lerakodásokon belül egyelőre is két színtáj állapítható meg, 
melyek közül:

l. a magasabbik faunája szerint a strambergi rétegeknek felel meg

* Jahrbuck d. k. k. geol: Beicksanstalt Bd. XXI. p. 356, és Die Fauna dér 
Schichten mit Aspidoc. acantkicum (Abliandl. dér k. k. geolog. Beicksanstalt. Bd. V. p. 
152, 193, 183.)

* *  U h l ig . Verkandlungen d. k. k. geolog. Beicksanstalt 1881. p. 51—52
9A m. Mr. földtani intézet évi jelentése 1886-ról.
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s ha talán nem a szó teljes értelmében szarúkőmentes, minden esetre ezt 
csak elvétve, mint felette nagy ritkaságot tartalmazhatja. Meszei helyenként 
sőt erősen dolomitizáltak;

2. a második és mélyebb színtáj jobbára szarúkőtartalmú lueszekből 
áll, melyek csillámos-homokos, márgásabb kifejlődést is nyerhetnek, dolo
mitok a fedőben itt sem hiányoznak.

A talált kövületek folytán lerakodásai okvetetlen a maimhoz tartoz
nak, különben a strambergi színtáj meszeivel szoros kapcsolatban vannak, 
úgy hogy felsó'-malmbeli lerakodásokra utalnak.

Korallmeszek úgy a malmbeli, mint a titlionbeli lerakodások közt for
dulnak elé.

Ha az előbbeniben leírt júrabeli meszek képezte sziklavonulatot, 
melynek alján a már Küdernatsch által megismertetett carbonbeli lera
kodások, de csak szakadozott vonalban jelentkeznek, nyűgöt felé átlépjük: 
ismét csak mészképződésekbe jutunk, melyek nevezetesen a Minis völgyé
ben hatalmas sziklákban feltárvák, s ott R oth Lajos felvételi területe déli 
szélén, a stájerlaki országút mentén, kényelmesebben tanulmányozhatók.

E mészkövek, melyek a fekvő felé legszorosabban csatlakoznak júra 
meszeink felső színtájáboz, ennek kőzeteitől általában petrografiai tekin
tetben oly kevéssé térnek el, hogy ez irányban éles határt húzni a háládat- 
lan feladatok közé tartozik, annál is inkább, mert úgy strambergi réte
geink, mint a Ny felé ezeket követő, petrografiailag hozzájuk igen hasonló 
meszek szintén csak szórványosabban, s inkább egyes pontokra szorítkozva 
tartalmaznak kövületeket. Fehéres, sárgás vagy sőt vörös, kalcit-erekkel vagy 
pontokkal biró tiszta meszekkel van itt is dolgunk, melyek szarúkövet nem 
tartalmaznak. A terület, melyet e mészképződés elfoglal, az itt szóban álló 
felvételi területen kiterjedt erdőség által boríttatik, számos dolina által 
jellemezve, melyek helyenkint több esetben kis völgyekké sorakoznak. 
A mi a mész kövülettartalmát illeti, említém, hogy ez irányban legnagyobb 
a hiány, de mondhatom, hogy egyes helyeken mégis léteznek alakok, melye
ket részemről is annál inkább vequieniákra magyarázok, a mennyiben e 
meszeknek délnyugotra való folytatásában kezrekerített példányok egyikén 
lathatom, hogy házának csak egyik fele csigás tekervényű, a másik ellenben 
lapos, ami minden esetre requieniára jobban utal mint dicerasra. Zároknak 
figyeléséről példányaimnál már a megtartási állapot folytán szó sem lehet. 
Az itt fellépő requieniák többnyire kisebb alakúak, s oly nagyságban egyet
len példányt sem láttam, mint ezek a következő, fedőbb színtájban jelent
keznek. Ily requienia leletekre akadtam p. o. a Pojana Gabreszkán, de a 
Minis völgyében sem hiányzanak, hol azokra R oth L. bukkant.

Ma már semmi kétely nem lehet, hogy az itt szóban forgó, requienia tar
talmú meszek nem egyebek, mint a már régebben Bucsáva vidékéről meg
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ismertetett kretarkorbeli lerakodások mélyebb csoportja1 meszeinek ÉK felé 
való folytatása, minthogy e meszeket, immár mondhatom, a kalapácsosai 
kézben nyomoztam Bucsáváról a Minisig, s a mint e meszet Bucsáváról 
jellemeztem, azt rámondhatom itt a Minis táján is. Az alantabb idézett 
helyen megjegyéztem azt is, hogy Bucsáva táján a krétakorbeli lerako
dások általam megkülönböztetett mélyebb csoportjának meszei egyenesen 
áthúzódnak Germk (  Weitzenried) területére is, s hogy ama jellemzés sze
rint, melyet dr. Tietze az egyúttal idézett érdemteljes művében az úgy
nevezett weitzenriedi mészről közöl, nem kótelkedhetem, hogy e név alatt 
főleg az imént tárgyalt csoport meszeivel azonos képződés értetik.

Kudernatsch térkepén e krétakorbeli ineszek mint felső neocombeli 
rudista-meszek vannak kijelölve s ezeket az alsó-rudista-meszéhez számítja, 
de meg kell jegyeznem azt is, hogy tisztán láthatom, miként Kudernatsch 
alsó rudista-mesze oly képződésekre is kiterjeszkedik, melyeket én már a 
magasabb, avagy foraminiferadús krétacsoportom tagjainak tekintek.

A szegénység, mely a szóban forgó, mélyebb színtájú krétameszün- 
ket jellemzi, szabatosabb korának megállapításánál minden esetre igen 
kedvezőtlen körülmény, de ha tekintem azt, a mit az előbbeniben kimu
tattam, hogy a mészterületünk keleti törszéle felé alatta strambergi réte
geink jelentkeznek, s hogy ezekkel szóban forgó krétameszeink valóban 
észrevehetetlenül kapcsolatba lépnek, alig csudálható, ha már nem vagyok 
hajlandó korukat illetőleg felső-krétakorbeli lerakodásokra gondolni, daczára 
annak, hogy Bucsáva vidékén e meszek legfedőbb részéből az Icanotia 
impar, ZiTT.-hez felette közel álló, de azért ettől még mindig megkülön
böztethető alakot ütöttem ki.1 2 3 Ehhez még mondhatom azt is, hogy a 
homokkő, melyből Roth Lajos8 a Haploc. Sacyá-1 idézé, mint alantabb 
látni fogjuk, szintén még jóval fedőbben telepszik, mint az itt megbeszélt 
krétameszek.

Ezek után talán nem alapnélküli, ha a tárgyalt, requienia tartalmú 
meszeket a kréta sőt mélyebb neocombeli részei képviselőjének tekintem.

E meszek, mint a deliebb vidéken, úgy itt is, fedőbb részükben egyes 
foraminifera-átmetszeteket kezdenek mutatni s nyugoti irányban, tehát a 
fedő felé, folytatván vizsgálatainkat, csakhamar benn állunk krétaképződé
seink ama második csoportjában, melyet a déliebb területekről mint maga
sabb, foraminiferadús csoportot idéztem.4

Az orbitulinák, melyeket az alantabb települő csoport meszeiből nem

1 B öckh . Az 1881. évben Krassó-Szörény megyében végzett felvételre vonatkozó 
geológiai jegyzetek. (Földtani Közlöny 1881. p. 234—235. Különlenyomat 2—3. 1.)

2 B öckh . 1. c. Földtani Közlöny. 1881. pag. 235.
3 B oth  L. Földt. Int. évi jelentése 1885-ről p. 142.
4 B öckh . 1. c. Földtani Közlöny 1881. p. 235.

9*
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ismerem, itt csakhamar jelentkeznek, s az egész csoporton át konstatálha
tok. A requieniák e színtájban már tekintélyes nagyságra is jutnak; kívü
lük osztrigák, spheeruliták, gasteropodák, brachiopodák, nevezetesen rhyn- 
chonellák, lithothamniák etc. többször jelentkeznek, mindenek előtt azonban 
foraminiferák uralkodnak.

E csoportban többnyire szürkés, sárgás, barnás vagy vöröses, de olykor 
fehéres meszek jelentkeznek itt a Minis melletti területen is, mely meszek 
igen sokszor bitumenesek, és kisebb-nagyobb mérvben gyakran márgásabb 
természetűek, vagy épenségesen márgák.

Minthogy e második krétabeli csoportnak kőzeteit a déliebb felvételi 
területemről, tehát Bucsáva környékéről, a mocserisi és lapusniki terüle
teken át a Minisig követhettem, mondhatom, hogy átalában e csoport kőze
teiben, tekintsük ezeket akár a Minis táján, akár a jobban DNyra fekvő 
vidéken, nagy az összhangzás, s az általuk jelölt zónát DNyról ÉK felé 
nyomozva csak azt jegyezhetem meg, hogy a Minis táján átalában mész- 
dúsabb kifejlődést nyer a csojiort, holott Bucsáva körül a márgás termé
szetű lerakodások is szajoorábban láthatók a meszekkel; hozzá tehetem 
még azt is, miként már a Valea Lapusnik felső részében, a Pojana Kutyes 
aljában figyelhettem, hogy tovább északkeletre a korallok is nagyobb sze
repre jutnak szóban forgó csoportunkban, s ezt aztán szépen láthatjuk a 
Minis völgyében, a stájerlaki országút mellett, hol a korallok, nevezetesen 
csoportunk fedőbb részében, helyenkint oly mennyiségben jelentkeznek, 
hogy a mész, mondható, csupán ezekből áll. Kudernatsch (1. c. p. 100— 101 
[136]— [137]) ez utóbbi körülményt szintén jól ismerte. Mellékesen jegyzem 
meg, hogy itt e kréta-korallmeszeken is kimutatható, hogy a korallok be
álltával a mész czukorszemcsés, kristályos kinézést nyer, a mint pedig a 
korallok visszamaradnak, a mész rendes alakját veszi fel. Rétegzést e me
szek többnyire nem figyeltetnek, vagy igen vastag padokra osztvák.

Kudernatsch e 2-ik, foraminiferadús csoportunkat, melyet az 1-ső, 
avagy mélyebb krétabeli csoportom kőzeteitől azonban el nem választott, 
tudvalevőleg alsó rudista-mésznek nevezete el, ez utóbbit felső-neocombelinek 
tekintvén, s ha az 1-ső, kövületszegény krétabeli csoportomat, mely, mint 
mondám, a strambergi meszekkel mutatkozó összekapcsolása folytán még 
mélyebb alsó-krétabeli lerakodásokra látszik utalni, kiselejtjük, akkor 
Kudernatsch véleménye továbbra is elfogadhatónak látszik. A krétalera
kodások e magasabb színtájban valóban sajátságosak, urgo-aptien féle kifej
lődésre emlékeztetnek, de a színtájaknak tüzetesebb megnevezése, melyek 
általuk képviselvék, csak az összes e 2-ik csoportból való paleontologiai 
anyagnak szorgos áttanulmányozása után lesz lehetséges.

Már Kudernatsch említé, hogy a Gura Golumbuluj táján alsó ru- 
dista-meszére homokkövek települnek, minthogy többször idézett műve



(17) FÖLVÉTELI JELENTÉS. 133

(135— 136) lapján következőképen nyilatkozik: «An dér Mündung dér 
Gura Golumba in die Münisch ist die Auflagerung des Sandsteines auf die 
tieferen Rudistenkalke sehr deutlich zu beobachten, da bier die Lagerung 
eine sehr flache ist». s e nyilatkozat megdönthetien tényt említ, melyet 
szebben alig lehet egyebütt figyelni, mint épen a Kudernatsch említette 
ponton, szemben a Gura Golumbulujjal, hol a stájerlaki országút épszög 
alatt fordul meg. Ott tisztán látható, hogy települ a 2-ik krétabeli csoportunk
nak e helyt épen koralldús meszeire a sárgás vagy szürke, vastag padokat 
képező homokkő.

E homokkő zöldes, glaukonitos szemecskéket, szenes pontokat és 
növény-foszlányokat figyeltet s e ponton kis, rossz megtartású bivalvákat is. 
Rétegei itt 20 h felé dűlnek, mintegy 25 fokkal. A homokkő vasoxidhidrátos 
gumókkal bir. A rétegek innen átcsapnak a Golumbuluj árok torkolatához, 
hol a vastag padok szintén láthatók, 25 fokkal 3‘5h felé dűlvén.

Ez utóbbi helyen is találtam benne kisebb széndarabot, azonkívül 
ammonit, pectenek, gasteropodák és bivalvák, de bajosan használható marad
ványait és a Terebratula Dutempleana, d’ORB. 2 példányát. E csillám
tartalmú homokkövek többnyire kissé márgás természetűek, s a Minis 
víz mentén felfelé menve, még jó darabig folytatódnak, mi mellett mind
jobban márgás kifejlődést nyernek, az átmenet azonban oly határnólkiili, 
hogy a térképbeli szétválasztást a homokosabb és márgásabb féleségek közt, 
mint ezt Kudernatsch térképén jelölte, keresztül vihetőnek nem tartom.

A Kirsia rosi északkeleti tövében lévő rét északnyugati sarkánál, a 
Minis jobb partjában, a homokos, csillámos, szintén még zöld pettyes 
márgásabb kőzetben ismét reá akadtam kövületekre, melyek e helyt szapo
rábban voltak, még pedig ammoniták, de e darabok is annyira összenyom- 
vák, hogy helyes értelmezésük igen meg van nehezítve; idézhetem innen 
azonban az Inoceramus Solomoni, d’ORB.-t, mely itt gyakrabban mu
tatkozik.

E homokkő és homokos márga képezte lerakodás, mely krétabeli 
lerakodásainkban már települése folytán egy 3-ik, a megelőző, foraminiferadús 
csoportunkon fekvő csoportot képez, az, melyet Kudernatsch (1. c. p. [135.] 
99.) tekintettel a Pitulatnál ügyeltekre, az úgynevezett «Orbituliten-Etage»- 
jébe állít s térképén főleg mint «Sandstein (mit Orbituliten)» szerepeltet; 
de meg kell jegyeznem, hogy én sem a Gura Golumbulujnál, sem pedig a 
Golumbuluj árok táján, vagy pedig a Pojána Roskiloron akár a glaukonitos 
homokkövekben, akár pedig ezek fedőjébe magyarázható márgákban orbi- 
tulinákra semmi módon nem akadhattam, bár mennyire is kutattam ezekre, 
s bár jól tudom, hogy a Pitulatnál tényleg úgy van, hogy a pitulati már- 
gák nagy mennyiségben tartalmazzák az orbitulinákat.

Krétalerakodásaink e 3-ik és legfedőbb tagja a Minis tájáról, hol
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aránylag a legnagyobb teret foglalja el, mint már Kudernatsch művéből 
tudjuk és térképéből is láthatjuk, dél-délnyugati irányban, a Golumbuluj 
árok mentén, felhűzódik a Pojána Szkokra, mi mellett közben különösen a 
Pojana Lisovása körül terjeszkedik ki legszélesebbre.

A Pojana Szkokról, hol az általa jelölt zóna a legkeskenyebb, mint
hogy a Kirsia Radoska jelölte keleti júra és mélyebb krétabeli lerakodások, 
ott leginkább közelednek ama keskeny mészvonulathoz, mely ezeknek 
mintegy ellenszárnyát képezvén, 3-ik csoportunk homokköveit és homokos 
márgáit Ny felé szegélyezi, ez utóbbiak déli irányban még átnyomozhatók a 
már Lapusnik területén fekvő Pojána Roskilorra, hol a zöldes-szürke, glau- 
konitos, márgás homokkövünk felléptét még 1882-ben figyeltem.* A szóban 
forgó homokkő-lerakodásunk a Pojána Roskilor táján azonban egyszerre meg
szakad, a mennyiben az e pojána déli szélén emelkedő Gyalu lui Jepure-n 
s az evvel nyugati irányban szomszédos vidékén napfényre bukkanó 2-ik,. 
avagy foraminiferadús csoportunk kőzetei zárják el útját, nyugat felé, a 
Pojána Szteiparinál, pedig a kallovien és a csak rövidebben fentebb említett 
keskeny ellenszárny krétakőzeteinek délnyugati folytatása metszi el, me
lyek a Plesiva vonulata keleti hosszában már Kudernatsch által figyelt és 
jelölt diszlokácziói vonal mentén napfényre bukkannak.

A krétalerakodásaink e 3-ik, és legfedőbb tagja, mint mondám, itt a 
Pojána PbOskilor déli szélén egyszerre megszűnik, s az innen déliebb vidé
ken csak a moeserisi erdőben rejlő kis Pojána Scsifuronye Patrukinál** 
akadtam még parányi előjövetelben homokkő nyomaira, mely ott a kör
nyező kőzettel szemben elég idegen vendégként jelentkezvén, a Pojana 
Eoskiloron megszakadó homokkövek talán elszakadt előőrsének tekint
hető, mert habár epen a moeserisi vidéken a krétakorbeli csoportunk 
2-ika kőzeteinél, egészen lokálisan és csak felette kivételesen, figyeltem oly 
esetet is, hogy, mint p. o. a Ducsiniku Szék-árok egy pontján, t. i. az északi- 
abban fekvő kis erdei tisztásnál, a bitumenes, orbitulinákat és egyéb fora- 
miniferákat tartalmazó, 2-ik csoportunkhoz tartozó márgás mészpadokban, 
igen homokos, sőt finom konglomerátáknak mondható, orbitulina tartalmú 
féleségek is jelentkeznek, ez esetek a Pojána Eoskiloron és tovább a Minisnél 
fellépő glaukonitos homokkövekre vissza nem vezethetők.

Kudernatsch a Pitulat szorosában fellépő homokkövet és márgát, 
melyek mindegyikéből idézi az orbitulinákat, tudvalevőleg a Gura Golum- 
bulujnál fellépő, mint mondám vastagabb-pados, glaukonitos, márgás 
homokkövekkel és homokos márgákkal hozza párhuzamba, a mit azonban 
részemről, őszintén mondva, bebizonyítottnak nem vehetek.

*  B öckh , az 1882. évben Krassó-Szörénymegyében végzett fölvételekre vonat
kozó geológiai jegyzetek. (Földtani Közlöny 1883. p. 170.)

* *  B öckh , Földtani Közlöny 1883. p. 169.
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Már ha tekintjük ama körülményt, hogy Kudebnatsch a Pitulatot 
illetőleg igen finom-szemcsés, vékony réteges homokkövekről beszél, me
lyekben az orbitulinák Kudebnatsch1 szerint számtalan mennyiségben 
vannak, konstatálható némi eltérés a Gura Golumbuluj 3-ik csoportbeli 
lerakodásaival szemben, hol a homokkövekben orbitulinákat nem figyel
hettem, a homokkő itt különben is vastagabb padokban jelentkezvén.

Nem tartanám valószínűtlennek, hogy a Pitulát rudista-meszei, az orbi- 
tulina tartalmú homokkövekkel és márgákkal, mely utóbbiakra maga 
Kudebnatsch1 2 3 megjegyzi, hogy ezek a rudista-mésznek alárendeltek, össze
sen véve, a 2-ik, foraminiferadús krétacsoportomba helyezendők, hová a 
Pitulat alsó, tehát a homokkő és márga alatt települő része, legalább is 
.ennek bizonyos része, az esetben is jut, ha, mint ezt Kudebnatsch teszi, a 
Pitulat szoros homokköve és márgája a Gura Golumbuluj homokköveivel 
és márgáival hozatik párhuzamba, a mit egyelőre is, mint mondám, bebizo- 
nyítottnak nem tekinthetek, annál kevésbbé, mert mondhatom azt is még, 
hogy a Pitulat úgynevezett felső rudista-meszét semmiben sem látom el
térni ama lerakodásoktól, melyek 2-ik, foraminiferadús csoportunkban is 
jelen vannak, s hogy íoraminifera, köztük orbitulina, tartalmú meszek a 
Pitulat úgy fekvő mint fedő rudista-meszében nem hiányoznak, azt határo
zottan mondhatom.

Itt különben még egy körülményre kell kiterjeszkednem.
Kudebnatsch, mint tudjuk, a pitulati viszonyokból kiindulva, s 

tekintettel az ottani homokkő és márga - közbetelepüléshez mutatkozó 
helyezkedésre egy alsó- és jddsó'-rudistameszet különböztetett meg, s e felső- 
rudista-meszéhez számítja felvételi területemből a Kutyes és Szkok rétek 
közt, a homokkő területén, jelentkező előjövetelt is.8 A szóban álló ponton 
tényleg foraminiferádús márgák, és márgásabb mésztuskók állnak ki az 
úton és e mellett, melyekben orbitulinák és requieniák könnyen feltalálhatok, 
de határozott meggyőződésem, hogy e zavart helyezkedésű tuskók nem 
egyebek, mint 2-ik csoportunknak a környező glaukonitos homokkőlepel 
alól zavargás folytán felbukkanó részei, melyek 2-ik krétabeli csoportunk 
előjöveteleitől semmiképen meg nem különböztethetők.

Különben is utalhatok például amaz, a Pojána Szkok-tói jobban 
északkelet felé következő Pojána Lisováson előforduló mészfoltocskára, 
melyet Kudebnatsch szintén említ4 * és térképén kijelöl. A mész itt az úttól 
nyugatra szintén kiemelkedik, de csakhamar meggyőződhetünk, hogy e

1 Kudrnatsch 1. c. p. [134.] 98.
2 Kudernatsch 1. c. p. [132.] 96.
3 Kudebnatsch 1. c. p. [137.] 101; említi ez előjövetelt különben az [58.] 22.

lapon is:
1 Kudernatsch 1. c. p. [58.] 22.
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mészfolt, melyben korall és egyéb kövületek is jelentkeznek, szintén semmi 
egyéb, mint 2-ik krétabeli csoportunk kőzete, mint hasonló kifejlődésben 
kőzetünket ennek elterjedési területe számos helyén láthatjuk. E mészfolt 
itt déli végén északnyugati dűlést is mutat, s e déli végén, ott, hol a réten 
nehány dolina sorozattá alakul, határozottan konstatálható még az is, 
hogy glaukonitos homokkövünk fedőjét képezi.

Egyáltalában ki kell jelentenem, hogy én krétakorbeli meszet, mely 
települési viszonyai folytán a Gura Golumbuluj glaukonitos homokköveinél 
és márgáinál még magasabb szintájba volna helyezendő, az általam a 
Minis táján térképezett s a jelen közlemény kezdetén körülírt, itt tárgyalt 
területen egy esetben sem konstatálhattam, tehát fiatalabb krétakorbeli 
lerakodásokat, mint az imént mondott homokköveket és márgákat én itt 
nem ismerek.

Önként felmerül azon kérdés, vájjon glaukonitos homokkövünk és 
homokos márgánk a kréta-szisztémában mely színtájat képvisel. E tekin
tetben egyelőre nem sok adat áll rendelkezésünkre, mert e homokkő déliebb 
részében egyáltalában nem találhattam kövületeket, ezek csak jobban észak 
felé, a Minis völgye táján, jelentkeznek, s ott is, területemen nem a legjobb 
megtartással.

Bírunk azonban e homokkövekből többek közt egy elég biztos meghatá
rozást engedő cephalopodát, melyet t. Eoth L ajos gyűjtött az általam bejárt 
területtel E felé közvetlenül kapcsolatos felvételi területén az oda is át
húzódó homokkövekben, s melyet ő már múlt évi jelentésében idéz,1 ezt, 
mint vélem helyesen, a Haploc. Sacya, F orb. sp.-re, a mint ezt Stoliczea 
megismerteti, vonatkoztatván. E, jellemző alakkal biró, faj J. M. Zujovic1 2 
által is idéztetik Szerbia gaultjából, szintúgy mint a fentebb mondott 
Terebr. Dutempleana, ü’Orb. és a homokos márgáinkban szaporábban fel
lépő Inoceramus Salomoni, ü’Orb . s megjegyezhetem, hogy a M. k. Földtani 
Intézet- gyűjteményében szintén van egy nagyobb tekervény töredék az 
északi Bakonyból letéve, még pedig Jásdról (Veszprémmegye), honnan 
gyűjteményünk a jellemző Schlönbachia injiata, Sow. is bírja. Ez utóbbi 
tekervénytöredék minden valószínűség szerint szintén Haploc. Sacya-hoz 
való, úgy hogy ez az északi Bakony felső-gaultjában sem hiányzik.

Ezek után pedig azt vélem, hogy egyelőre is megnyugvással állíthat
juk a szóban forgó, glaukonitos homokkövünket és homokos márgát a felsö- 
gaultba, vagy a ki ezt már az alsó-cenomanhoz számítja, a legalsó cenománba. 
Még csak azt akarom felemlíteni, hogy részemről3 még 1885-ben figyel

1 Eoth L. A magyar Trir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1885-ről pag. 142.
2 J. M. Zujovic. Geologiscke Übersickt des Königreiches Serbien. p. 25.
3 Az 1885. évi budapesti országos átalános kiállítás bányászati, kohászati és 

földtani csoportjának részletes katalógusa, p. XXXII.
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meztettem a Bozovicstól ÉNy-ra emelkedő Gyalu Brezolison és az onnan 
a Minis völgyébe húzódó Ogasu Bogdánban elszigetelten előforduló, az 
eddigiben tárgyalt krétalerakodásokkal térbelileg össze nem függő, szintén 
krétakorbeli lerakodásokra, melyekből orbitulinákon kívül az Alectryonia 
carinata, Lám. sp. idézhettem.

Az innen kissé nyugatra eső Kirsia Tukulein szintén mutatkozik ily el
szigetelt krétafolt, s itt alant különösen lithothamniákban gazdag sárgás mész 
látható, itt-ott kvarczkavicsdarabot is tartalmazván. E mész némely darabja 
lithothamnium-dússágra nézve a Lajta-hegység lithothamnium-meszeivel 
vetélkedhetik, csak hogy hiányos megtartású osztrigái mellett rudistákat 
mutat, tehát krétakorbeli, s nézetem szerint alig állítható más színtájba, 
mint krétakorbeli lerakodásaink 2-ik csoportjába, hol a lithothamniák, mint 
tudjuk, szintén számos helyen jelentkeznek. E színtáj ozással aztán össz
hangzásban konstatálható, hogy a Kirsia Tukulei lithothamnium-mesze 
felett sárgásbarna, csillámdús homokkő települ, eehinidatüskékkel, egy 
példányban brachiopodát is mutatván, mely homokkő aztán gaulthomok- 
köveinkre utalna. E szigetszerű előjövetelek alighanem leghelyesebben mint 
a hegységünk gyűrűdőseinél a megfelelő csoportok kőzetei főzömétől lesza
kadt foltoknak magyaráz andók.

A Qura Golumbuluj árkához visszatérvén, s ott 3-ik krétakorbeli 
lerakodásaink nyugati szélére érvén, csakhamar ismét orbitulina vagy egyéb 
foraminiferákat tartalmazó márgás meszekre akadunk, melyek EEK—DDNy 
csapással keskeny vonulatban elhúzódnak a Pojana Kutyestől nyugatra 
emelkedő Viru Brecsii keleti aljáig, hol kiékülnek. Azonnal ráismerünk 
2-ik, avagy foraminiferadús csoportunk kőzetére. E keskeny szalagot is 
nyugati irányban harántolván, mindjárt mögötte konstatálhatjuk, szintén 
csak keskeny és többször szakadozott vonulatban, ama tiszta meszeinket, 
melyekkel az előbbeniben mint az 1-sö, avagy legmélyebb krétakorbeli cso
portunk tagjaival a keletíebben fekvő területen már megismerkedtünk. Ez 
utóbbi mész is követhető a Viru Brecsiig, hol benne korallok szaporábban 
jelentkeznek. Folytatását találja azonban e mész még tovább délnyugatra 
is, még pedig mindenek előtt a Pojana Roskilor táján a krétahomokkő alul 
elszigetelten felbukkanó Kersia máre hatalmas sziklatömzsében, valamint 
e mésznek ama, szintén elszigetelt kisebb előjöveteleiben, melyek a 
Pojana R,oskilor nyugoti szóién, de már bent az erdőben, lépnek fel, 
a kréta-homokkövet Ny felé szegélyezvén; s e mészvonulat még tovább 
DNy felé való folytatását végre a Viru Blidariu fehér vagy vörös, 
foraminifera-nyomokat tartalmazó tiszta meszei képezik, melyek már a 
Valea re felső vége keleti oldalában vannak. Ott e mészvonulat jura-lera
kodások által hirtelen elmetszetik, de hogy az e szaggatottan fellépő vonulat
nak folytatását jelölő, de még inkább elszigetelten jelentkező, csakhogy a
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Valea re felső végétől kezdve a Nem áttöréséhez déldélkeleti irányt követő 
meszek a déliebb vidéken is több helyen jelentkeznek, azt az általam készí
tett földtani térkép tisztán mutatja, sőt hozzá tehetem, hogy e mészvonulat 
meg a Nerán túl is találja folytatását Bucsáva területén is, hol a Valea 
műre-bél már régebbi jelentésemben idézett 2-ik, avagy foraminiferadús 
csoport rétegeinek Ny felé határt szab.

Már az imént mondott régebbi jelentésemből tudjuk,* hogy Bucsáva 
táján a krétaképződések keleti vonulatát Ny felé túllépvén, egy fő vetődésre 
akadunk, melynek menten a kallovienbe állított rétegeink bukkannak 
napfényre, mint ezt a Nera táján bennük talált Harpoceras punctatum 
tanúsítja.

Jelenleg immár hozzá tehetem, hogy az e kallovienbeli kőzetek alkotta 
zóna a Nerán átkelvén, szakadatlanul követhető az északibb, óriási erdők 
borította vidékre, még pedig a Plesiva máre aljába, hol egyúttal a gryphaea 
tartalmú márgáink is napfényre jutnak, s határozottan mondhatom, hogy 
kallovienbeli zónánk a Plesiva máre-tői szakadatlanul folytatódik a Golum- 
buluj árok felső részén át, a Minis táján emelkedő, már is említett Kirsia 
wsi sziklafalai deli aljáig, hol kőzetei agaultbeli krétahomokkő és homokos 
márga alatt eltűnnek, s csakis a Kirsia rosi északkeleti aljában bukkan ki, 
a Minis jobb partján, egy igen szerény kis feltárásban, egy külsején barnás, 
belül szürke, fehér csillámú, mésztartalmú homokkő, mely ép úgy, mint a 
tőszomszédságában szintén kibukkanó orbitulina tartalmú mész, kallovien
beli kőzeteink itt követett menetébe esik, s igy talán e parányi homokkő- 
előjövetel nem egyéb, mint a Minis mellett ismét napfényre való jutása ama 
homokköveknek, melyek a Valea re felső végén, a Plesiva máre délkeleti 
aljában mutatkozó gryphaea tartalmú márgákkal társalogva lépnek fel 
csekély mennyiségben, ott szénnyomok folytán, mint az elhagyott tárnák 
mutatják, kutatásra is ösztönözvén.

A Plesiva máre-tői kezdve kallovienbeli, lemezes, márgás meszeinkkel 
vagy meszes márgáinkkal, melyek többé-kevésbbé bitumenesek és szárú- 
követ sem nélkülöznék, ama szarúkőtartalmú mészképezte vonulat keleti 
oldalában állunk, melyet Kudernatsch a többször idézett érdemdús művé
ben mint a Plesiva vonulata említ fel.

Kudernatsch maga igen jól ismerte a Plesiva vonulata keleti oldalán 
mutatkozó, itt tárgyalt diszlokáeziói vonalat, a Plesiva vonulata emelkedését 
a maga részéről akkorában még az északiabban jelentkező gránittal hozván 
kapcsolatba,** a mint (1. c. p. [42] 6.) röviden említést tett egy ránczosodási

* Böckh. Az 1S81. évben Krassó-Szörény megyében végzett felvételre vonat
kozó geológiai jegyzetek. (Földtani Közlöny 1881. p. 239. Kiilönlenyomat p. 7.)

** Kudernatsch 1. c. p. [40—41], 4—5.
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viszonyról is, mely szerinte a Valea re (vagy mint ő Írja: Valje reo) kezde
tén a «keuper homokkő» isméti fellépésével jelentkezik.

Az előadottak folytán semmi kétely nem lehet, hogy tehát a Kudeb- 
natsch által a Plesiva mósz-vonulata keleti oldalán figyelt diszlokáczió 
folytatódik tovább a déliebb vidékre is, hol ennek jelenlétét 1881-ben 
konstatálhattam. Míg azonban a déliebb vidéken e diszlokáczió inkább 
csak egyszerű vetődés alakjában árulja el magát, melynek keleti oldalán, 
s egyúttal a kréta képződéseink 2 ik csoportja nyugati szélén, számosabb 
helyen rántatott fel a krétaképződések 1-ső csoportjának mesze is, addig e 
diszlokáczió északkeleti vége felé a ránczosodás vagyis nyeregképződés 
nyomát tünteti fel, a mennyiben már a Pojána Szkok táján lévő, úgy
nevezett Keje Golumbuluj Stájerlakra vezető útján figyelhettem, hogy a 
bitumenes mészdús márgák vagy márgás meszek az út elején, tehát köze
lebb a P. Szkokhoz, 9“ felé dűlnek 50 °-kal, valamivel magasabban az úton 
ellenben már 22h felé, tehát a Plesiva-vonulat szarúkő tartalmú meszei alá 
irányulvák, melyek e tájon a törszél mentén szinten 22— 23h felé dűlnek.

Mindjárt megemlíthetem azt is, hogy a Keje Golumbuluj útján fellépő 
kőzetben figyeltem eephalopoda-nyomokeLt, de rossz megtartásúakat, Semsey 
Andoe úrnak azonban később sikerült e helyen egy elég jó  megtartású 
harpocerast gyűjteni, mely e rétegek korát csakugyan kallovienbelinek 
igazolja, mert ez a Harpoceras punctatum, Stahl, sp., tehát amaz alak, 
melyet korábbi jelentéseim egyikében a Nera tájáról is idéztem.

A Keje Golumbuluj egyúttal az a hely, melyre Kudebnatsch 1. c. p. 
[51] 15 a következőket m ondja: «Der östliche Flügel dieser grossen Mulden- 
Einsenkung ist, wie uns schon aus dem Prüheren bekannt, eigentlich dér 
durch die Fortsetzung dér granitischen Gangspalte zum hohen Kamme 
dér Pleschuwa emporgehobene Theil dér Erdkruste. Es lásst sich nun 
erwarten, dass durch diese Hebung auch tiefere Glieder als die Kreide an dem 
emporgeschobenen Bruchrande dér grossen Spalte zum Ausstrich gelangt 
sein dürften; und in dér That findet mán, wenn mán von dér Höhe des 
Rückens dem Lapuschniker Wege nach zűr Wiese Skok hinabsteigt, als den 
einzigen Punkte, dér eine Beobachtung des steilen Ostabfalles zulásst, 
unter den Kreidekalken,* bevor mán die Zone des Kreidesandsteines erreicht 
hat, die in schönen Plattén geschichteten grauen, etwas glimmerigen Kaiké, 
die wir um Steierdorf herum als weissen Jura kennen, hier aber anschei- 
nend etwas kieseiig, was zufolge ihres Yorkommens in dér Erhebungspalte 
Bichí befremden kann.»

* Kudernatsch t. i. a Plesiva vonulat szarúkő tartalmi! meszeit kréta- 
korbelieknek veszi s térképén is úgy jelöli. Nézetem szerint e meszek, legalább a 
keleti szegélyben, hol én vizsgáltam, s  maimhoz számítandók.
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Ktjdernatsch figyelmét tehát az itt mutatkozó kallovienbeli rétegeink 
nem kerülték ki, habár a mindjárt alantabb említendő szelvényében ezekre 
további tekintettel már nem volt, de kijelölte ezek jelenlétét térképén az 
úgynevezett «Concretionen-Kalk» színével, csakhogy ezeknek vonulatát 
térképén ezután DNy felé meghosszabbítva kell gondolnunk, keleti oldalán 
követtetvén a fentebbiben mondott 1-ső krétacsoportbeli és az orbitulina 
tartalmú mész keskeny és szakadozott szalagja által.

Az ez utóbbi keskeny vonulatban fellépő krétameszeken dűlési figye
léseket nem ejthettem meg, mert ezek igen zavart, helyenkint keleti olda
lukon vadul feltornyosúló sziklafalakat képeznek, de akadtam oly helyekre 
is, mint p. o. a Viru Brecsii teteje északnyugati részén, hol vékonyrétegzésű, 
szarúköves meszek jelentkeznek, mint ezek maim rétegeinkből ismeretesek, 
s ezek 75 fokkal 8h felé, tehát a krétaképződesek keskeny vonulata ála dűl
nek. Ilyen, kallovienbeli kőzeteinken ülő malmbeli mészfoltra akadtam 
tovább EK felé is, már közelebb a Kirsia rosi felé, mely hasonló körülmé
nyekre utal, s hogy kallovienbeli zónánk keleti szegélyében nemcsak a 
mondott Keje Golumbuluj útján, de tovább észak-északkelet felé is DK-i 
dűlés figyelhető, azt a Golumbuluj árok legfelső része szintén mutatja.

Ezek után pedig azt vélem, hogy alig kételkedhető, hogy diszlokácziói 
vonalunk EK-i vége mentén egy megrepedt és keleti részével sülyedt, sok 
részben elpusztított nyereg árúlja el magát, melynek keleti, keskeny vonu
latban napfényre jutó krétakorbeli lueszei a Viru Brecsiitóí közel a Minisig 
egy, természetesen nem oly vastag, ellenszárnyát képezik ama krétakorbeli, 
jobbára meszeknek, melyekkel a gaultbeli homokkövén túl, a nyugati bán
sági hegység keleti törszéle táján ismerkedtünk meg. Ez által itt egy, igaz, 
korántsem szabályos teknő van jelölve, melyben 3-ik krétabeli csoportunk 
homokkövei és homokos márgái szerepelnek.

A többször említett diszlokácziói vonal jelölte nyereg nyugati szárnya 
magasra felemelkedve a Ktjdernatsch által mint a Plesiva vonulata elneve
zett sziklasorozatot képezi, mely a Minis jobb partján a Kirsia rosical 
végződik. E vonulatban szarúkő tartalmú, mint fentebb már mondám, 
jobbára északnyugati dűlést figyeltető meszek jelentkeznek, melyek kallo
vienbeli lerakodásainkon nyugszanak. Ktjdernatsch e meszeket térképén 
mint judina meszeit jelöli ki s így a krétához számítja, de mint fentebb 
említém, én e meszeket, legalább a mennyire ezeket a vonulat keleti széle 
mentén bejártam, krétaképződéseimmel, melyektől petragrafiailag is eltér
nek, kapcsolatba hozni nem látok okot, én e meszeket csakis malmbeli 
lerakodásoknak tekinthetem, melyeknek kőzeteihez minden esetre jobban 
illenek. Még azon szelvényre akarok utalni, melyet Ktjdernatsch szorgal
mas művében a IV. táblán 4-ik ábraként közöl, mint melléklet a műve [59]

BÖCKH JÁNOS.
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23. lapján mondottakhoz, s ez, ha szem előtt tartjuk az általam itt mondot
takat, a következőképen volna kiegészítendő :

A Plesiva vonulata vetődésébe mindenekelőtt a kallovienbeli (Har- 
poceras punctatum tartalmú) rétegeink illesztendők be, még pedig nyereg- 
alakúlag, tehát két oldalt való díiléssel t. i. egy részt a Plesiva-vonulat meszei 
alá, másrészt épen ellenkezőleg, melyekre azután, a rajzot tekintve balkézt, 
ama mészképződés helyezkedik, mely Kudeknatsch szelvényében a kréta
homokkő és a Plesiva-vonulat vetődése közt szerepel, alacsonyabban 
helyezve mint a Plesiva vonulata és mint kréta-mész van jelölve. Ez utóbbi 
mész jelzi ama vonulatot, melyben a fedőben orbitulina tartalmú meszünk, 
alatta a mélyebb krétamész s helyenkint sőt magasabb malmbeli meszek 
szerepelnek, de hogy a dülés ott nem helyesen van kitüntetve, hanem épen 
a homokkő felé irányúlónak kell lennie, azt külön megjegyezni a mondottak 
után talán már nem is szükséges.

Yégre a Goszna táján a szelvény végén a strambergi és malmbeli 
rétegek volnának kijelölendők. Egyébként a szelvény így kiegészítve jó 
fogalmat nyújthat a mutatkozó viszonyokról.

Zárúl még csak a karbonbeli lerakodásokra vonatkozólag akarok 
néhány megjegyzést tenni.

Már régebben ismeretes, hogy az előbbeni sorokban tárgyalt terüle
ten, a legkeletiebb meszszikla vonulat alján, karbonbeli lerakodások is 
jelentkeznek. A mennyiben az általam bejárt területet illeti, a karbonbeli 
lerakodások a Minisnek a meszek vonulatából keletfelé való kilépésénél 
emelkedő Besova lejtőjén kezdődnek, honnan egyrészt felkövethetők a mész- 
vonulat tövén húzódó, a Bezovával kapcsolatos Pojana Gosznára, valamint 
átkövethetők a Bezovával délfelé szomszédos Kraku Mortulujra. E tájon 
nyerik karbonbeli lerakodásaink egyúttal térbelileg legnagyobb elterje
désüket.

A Bezova azon hely, melyet többször idézett művében Küdebnatsch 
is említ (1. c. p. [82] 46.) és melyről dr. Schloenbach U.1 is szól. Ide vonat
koznak különben, legalább is részben, STUB-nak1 2 a Szagradiára vonatkozó 
fitopaleontologiai adatai, mert a Szagradia elnevezés a Ponyaszka völgy 
torkolata és a Bezova közti terület megjelölésére használtatik. Már a 
Konuna Goszna alján igen összeszűkülve találjuk a karbonnak ez utóbbi

1 Verhandl. (ler k. k. geol. Reichsanstalt 1869. p. 268.
2 St u r . Beitrage zűr Kenntniss dér Dyas- und Steinkohlenformation irn Banate. 

(Jahrbuch d. k. k. geolog. Beicksanst. 1870. p. 196. és 199.)
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ponton homokkő és konglomeráta kéj)ezte lerakodásait s ezek innen még 
tovább délnyugatra bár szintén folytatódnak, a jura meszek keleti törszéle 
alján, de már csak szakadozott, igen keskeny szalagot képezvén, míg végre 
röviden a Valea Lapusnik felső vége előtt, a Kirsia Badoska déli alján, 
végleg megszűnnek.

Ez egész vonalon kristályos paláink 3-ik t. i. legfiatalabb csoportjá
nak kőzetein nyugszanak a karbonbeli, jobbára homokkövek és konglome- 
ráták, s csak is a Kirsia Badoska tövén jelentkező homokkőnél vélem azt, 
hogy ennek alját már a lapusniki völgy csillámpalája képezi, a mit azonban 
ott a tengernyi mészhalmaz tisztán megállapítani nem enged, tény azonban 
az egész vonalon az, hogy a karbonbeli lerakodások a kristályos palák 3-ik 
csoportja kőzetein nyugszanak, s ezek kőzeteihez való átmenetről szólani 
sem lehet.

Felemlíthetem különben azt is, hogy, mint Schloenbach és saját meg
jegyzéseimből ismeretes*, a Valea Lapusnik táján egy szinklinále árúlja el 
jelenlétét, minek következtében a karbonbeli lerakodások délnyugatiabb 
része ott a kristályos palák képezte alaj) nem is legfedőbb, hanem épen ellen
kezőleg, a szinklinále északnyugati szárnya már igen fekvő rétegein nyugszik.

Az általam bejárt területen az aránylag legjobb betekintést engedi a 
karbonbeli lerakodásba a kissé vad kinézésű Ogasu Gsiszovicza, mely a 
Pojana Gosznáról az előbb mondott Bezova ésKraku Mortuluj közt húzó
dik le a Minis felé.

Az ez árok torkolatán jelentkező, kristályos paláink 3-ik csoportjának 
mállott, és nem jól feltárt kőzeteit harántolván, mindenek előtt a karbonbeli 
konglomerátákra akadunk. Ezek sőt P5 mf-nyi vastag padokban is látha
tók, köztük azonban keskeny, csillámdús homokkő fekvetek is figyelhetők 
szenesült növénynyomokkal. E padok 21h-felé dűlnek, 70°-al. Tovább fel
felé az árokban barnás-sárgás konglomeráták még több ízben láthatók, míg 
végre friss, törésben szürke, egyébként barnasárgás, csillámdús homokkő
padok mutatkoznak, melyek 50 %, vastagsággal bírnak, de ennél keske
nyebbek is. E homokkövekhez szürke palák társulnak, s nevezetesen ezek 
tartalmaznak karbonbeli növényeket, habár jobb megtartású darabok nem 
oly könnyen kaphatók.

Tovább a fedőben hatalmas kifejlődéssel ismét konglomeráták követ
keznek, egész sziklákat képezvén.

E konglomeráták zárványai többnyire tyúktojás vagy ökölnyi nagy
ságúak, de láttam emberfejnyi nagyságúakat is.

* Schloenbach — Verhandl. d. k. k. geol. Keichanstalt 1869. p. 269.— Böckh, az 
1882, évben Krassó-Szörény megyében végzett fölvételekre vonatkozó geológiai jegy
ietek. (Földtani Közlöny 1883. p, 163.)
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A zárványokat többnyire vörös földpátos gránit ( ! )  fehér, többször 
azonban kétféle (fekete és fehér) csillámmal, kvarcz vagy a kristályos paláink 
3-ik csoportjában elég gyakran jelentkező kvarczitos féleségek képezik.

Tovább, az árkon felfelé menve vörösös színű, savval érintve gyengén 
pezsgő, csillámdús, agyagos fekvetek következnek, még pedig ugyanazon 
dőlési iránynyal, mint az alantabb települő konglomeráták, s ez agyagos 
lerakodás közt szürke, homokosabb fekvetek is láthatók.

Még tovább felfelé végre ismét konglomerátos lerakodások szerepel
nek, de az árok itt már mindinkább összeszűkül, alig mászható és mind
inkább elfedett.

Ez előadásból, mint vélem, látható az, hogy karbonbeli lerakodásaink 
teljesen normális szedimentek kinézésével bírnak, melyeknek kristályos 
paláink 3-ik csoportjának kőzeteitől való megkülönböztetése nehézséggel 
nem járhat.

A Kudebnatsch többször idézett művéhez csatolt térképből tisztán 
látóin, hogy ő a karbonbeli lerakodásokat ezen jóval szélesebb övben szere
pelteti, mint ezek a természetben tényleg elfoglalnak s így ezekhez oly 
kőzeteket is csatolt, melyeknek karbonbeli voltát a Bezova növényeivel s az 
ott képviselt növénytartalmú lerakodások petrografiai kinézésével iga
zolni nem lehet, és csakis így érthetem meg azt, hogy Kudebnatsch 1. c. 
p. [81] 45 karbonbeli lerakodásainkat tárgyalván a következőképen nyilatko
zik : «Die obersten Etagen besitzen schon pelitischen Habitus und erschei- 
nen als Schiefer, die aber merkwürdiger Weise Gliedern dér Urschiefer- 
Formation weit mehr gleichen als eigentlichen Sedimentgesteinen. Mán 
sieht Gesteine, die ganz thonschieferartig oder chloritschieferartig erscheinen 
undsogar Einlagerungen dichten Quarzites, dér meist sehr eisenschiissigist.» 
Ez utóbbi Kudebnatsch által említett kőzeteknek a növényeik folytán karbon
belinek igazolható, fentebb említett normába szedimentek kinézésével bíró 
kőzetekkel csakugyan semmi közük, mertezek kristályospaláink 3-ik csoport
jának tagjai, mint ilyenek az utóbbi elfoglalta terület számos oly pontján 
is jelentkeznek, hol a karbonbeli homokkövek vagy konglomerátáknak 
nyoma sem található, a mint is e kőzetek a karbonbeli konglomerátákban 
már zárványként találhatók.

A mit itt Kudebnatsch nyilatkozatára vonatkozólag mondok, azt 
érvényesítenem kell ScuLOENBAcn-nak (1. c. p. 268.) a karbonbeli lerako
dásokról mondottakkal szemben is, mert e tekintetben is csak azt ismétel
hetem, hogy a Bezova ama palái, melyek, mint Schloenbach mondja, kris
tályos kőzetek kinézésével bírnak, és szerinte szerpentinekkel, de helye
sebben mondva mállásban lévő fillitekkel és chloritos palákkal egybe- 
kötvék, nem egyebek, mint kristályos paláink 3-ik csoportjának tagjai, de 
ezekben karbonbeli növények a Bezován sem találhatók, s e kőzeteknek a
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csakugyan karbonbeli növényeket tartalmazó palákkal, sőt petrografiai 
kinézésüket illetőleg, semmi közük. A mi azonban talán szintén tévútra 
vezethetett ez azon körülmény, hogy kristályos paláink 3-ik csoportjának 
tagjai közt, mint ezt már régebbi jelentéseimben kiemelém, fekete, távolról 
szénkibuvásokra emlékeztető, grafitos rétegek is szerepelnek, a mint ily 
eset többek közt a Bezovával szemben is látható, s talán az efféle előjöve- 
telek tekintettek szintén a karbonbeli lerakodásainkhoz tartozóknak, 
melyekkel azonban semmi közük nincsen.

Csak még azt kell szóba ejtenem, hogy Kudernatsch az utóbb idézett 
helyen arra is utal, hogy a Pojana Goszna északi végén az agyagpala és 
chloritpala féle kőzetek a meredek falakban emelkedő meszek alján meg
lehetősen jól feltárva láthatók a karbonbeli homokkövek felett.

Annyi tény, hogy a Pojana Goszna északi végén lévő, e közlemény
ben már említett Váleászkán a kristályos paláink 3-ik csoportja napfényre 
bukkanása határozottan konstatálható, nevezetesen a mint az út a mészszik- 
lákhoz emelkedik fel, s ezt K udernatsch helyesen figyelte, de hogy e, külön
ben is a réten csak szétmállott darabjaik által kimutatható fillites és 
chloritos palák a szomszédos karbonbeli homokkövek felett, értem ezek 
fedőjeként, szerepelnének, az a Pojana Gosznán semmi módon ki nem 
mutatható.

A karbonbeli lerakodásokra vonatkozólag, nevezetesen ezeknek a 
kristályos palákhoz petrografiai tekintetben való viselkedését illetőleg 
különben utalhatok még ama megfigyelésekre is, melyeket t. R oth L ajos* 
főgeolog a Minis jobb parti, szomszédos területre vonatkozólag foganatosí
tott és közölt.

* A Bozovicstól északra fekvő hegységrész Iirassó-Szörény megyében. (A magy. 
kir. földtani intézet évi jelentése 1884-ről, p. 93.)


