
6, Stájerlak D K-i és részben K -i környéke.

Földtani jegyzetek a bánsági hegységből.

T. R oth Lajos-íóI.

Az 1886. év nyarán —  kapcsolatban a megelőző évben végzett mun
kával —  a Mosniacu-Loku drakului-Gura Izvorului-pontok jelölte vonaltól 
Ny-ra, tehát Stájerlak felé, folytattam felvételemet. A oPiétra mőle»-nak 
nevezett tájig a Minis-völgy képezte déli határomat; e tájon a Minis jobb 
partjára átlépve, az egyenes összefüggést B öckh J. igazgató úr felvételével 
létesítettem, «Kirsia rosié»-től Ny-ra a «La Plavi»-oldalon át egészen a 
Calugra-ároknak a Minisba való torkolatáig térképezésemet folytatván. 
Ezen ároktól E-ra (Minis bal partján) a nagy Pojana Judina K-i szélen át a 
Stájerlakra vezető két (poj. judinai) út egyesüléséig, a «Schönberg» gerin- 
czén pedig, valamint a Tilva Predilcova E-i lejtőjén a Pohui-patak eredetéig, 
illetőleg annak egyik mellékárkáig haladtam. A «Hunka tri mobilén-tői 
E-ra aztán, közel a Krnjala-erdővédházig, a hajdani megyehatár képezte a 
bejártam terület határát.

A Gyalu Zabelnek Gura Izvoruluj— Og. Pajki-tól K-re eső mész
kőtömegét szintén beható vizsgálódás tárgyává kellett tennem, minthogy e 
krétaszisztémabeli lerakódásoknak csoportok szerinti szétválasztására 
1885-ben időm már nem maradt. Szándékom volt, a Minis jobb partján 
La Plavi-tól D-re egészen a Poj. Flori-ig kirándulásaimat kiterjeszteni, hogy 
így Böckh igazgató felvételevei e vidéken is a kapcsolatot helyre hozzam, 
e terv keresztülvitelében azonban egy szeptember elején ért baleset meg
akadályozott.

A körülírt területen felszínre lépő kristályos pcblobközetek ama, 
múlt évi jelentésemben* jelzett északi nyeregszárny déli folytatását képezik. 
E nyeregszárnynyal egyenlő dőlést (ÉÉNy— ÉNy, 22— 21h) mutatnak, 
tehát annak csapásirányát is követik, ugyanazon kőzeteket (gránáttartalmú 
csillámgnájsz, alárendeltebben csillámpalát) tüntetik fel, és így a bánsági

* A m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1885-ról, 131. 1.
A m. kir. földtan i intézet évi jelentése 1886-ról. 1 0
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hegység kristályos paláinak szintén középső vagy II. csoportjához tar
toznak.

Csaknem a Krnjala-erdővédháztól kezdve D-felé a hajdani megye
határ jelölte hegygerinczen, valamint annak déli és keleti lejtőjén kis, a 
gránittól okozott félbeszakításokkal nyomoztam e kőzeteket a Hunka tri 
mohilé-ig, s úgyszintén a Pohuj-patak déli főárkának Ny-i lejtőjén annak 
végéig illetőleg kezdetéig. Innen DNy-ra a Minis-völgyig húzódnak a kris
tályos palák, hol az Og. Marasca Ny-i lejtőjétől kezdve, granitittól áthatva., 
az Ogasu Predilcova torkolatától K-re (attól nem messze) fellépő júramész- 
kőig tartanak, mely utóbbi alatt eltűnnek. A túlsó (Minis jobb  parti) hegy
oldalon (La Plavi-oldal) keskeny, de hosszával a balparti, nem széles fel
lépést természetszerűen kiegészítő sávban még egyszer jutnak e kőzetek 
(csillámpala) a júra-mészkőtömeg alatt napfényre, a Poj. Szlatina alluviuma 
alatt tehát egyenes összeköttetésben vannak.

A szóban levő kőzetekben mutatkozó gránát itt rendesen többé- 
kevésbbé mállott. A csillámpala többször kevés földpátot vesz fel; az eset
ben földpát-csillámpalává lesz, melyet e hegységben egyáltalában nem 
ritkán észlelhetni. Ügy a csillámpala mint a csillámgnájsz helyenként 
kvarczdús és ekkor igen kémény kőzetek lesznek, mi nevezetesen —  mint 
pl. az Og. Marascában -— a gránittal való érintkezésen is megfigyelhető. 
A gnájsz ebben az árokban a gránit-dyke-ok határán erősen össze van 
gyűrődve, a palás szöveten belől részben tisztán szemcsés, azaz gránitszerű 
Muntyegnájsz lesz, míg másrészt a gránit tömeges csillám felvétele folytán 
helyenként csaknem palásnak tűnik fel.

A kvarczdús csillámpala kvarczlencséket mutat.
Muntye- vagy Szemenikgnájszt a Hnnka tri mohilé-n is találunk.
A kristályos palák 40— 50°a. dőlnek, és csakis az említett Marasca- 

árokban, a gránit közvetetten határán, részben meredekebben dőlve (kb. 
70°a., egyhelyt majdnem merőlegesen) láthatók. A gránittól körülzárt, 
kisebb-nagyobb kristályos pala-részek e területen is gyakran figyelhetők 
meg; efféle nagyobb, a térképen kiválasztható volt foltok a Hunka tri 
mohilé-től DK-re és D-re (az utóbbi az Og. Babi felé ereszkedő lejtőn) 
lépnek fel.

A g r á n i t  a Tarnitia-tájon, hol a Kuszek-patak ered, az É-i árok
ban annak «obursiá-jáig (a két kis kezdőárok egyesüléséig) nyomozható, 
míg a déli árokban nem csak annak végéig és tovább D-re húzódik, hanem 
ezen ároktól Ny-ra a hajdani megyehatár jelölte vízválasztó gerinczen is 
több ponton konstatálható. A Gy. Zabel-Loku drakuluj-tájról DNy-ra vonul 
az Og. Babi felé, illetőleg mindinkább keskenyedő zónában ezen árok felső 
részén át az Og. Marascába, melyben és melyen túl már csak a telértömeg
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kiágazásaiként, azaz apofizisekben fellépve, a kristályos palákat egészen 
azoknak végéig, a Minis jobb partjára át is, kíséri.

A kőzet a vázolt területen granitit, mely —  mint a Ponyászka-gránit- 
tömzsben általában mindig —  pegmatittól van áthatva és zárványokként 
kristályos pala-részeket is rendesen mutat. Egészen alárendelten, a graniti- 
ton áthatva (Og. Babi, Og. Marasca), finomszemü muszkovitgránit is talál
kozik. Gyakrabban mutatkozik —  nevezetesen a Hunka tri mohile (Og. 
Babi eredete) táján —  a múlt évi jelentésemben* tárgyalt mikrogránit, itt - 
ott mikrogranitos szövetű gnájsz is.

A granitittól körülzárt kristályos pala-részek rendesen e kőzetek kö
zépső csoportjából valók. A Kuszek-patak déli eredő helyéről érkező főárká 
nak bal lejtőjében azonban a felső (III) csoportból származó, tetemesebb 
palafoszlányt is lehet észlelni; a granititon áthatolt pegmatit aztán az árok 
medrében mutatkozó gnájszfoltba is küldött —  a közvetetlen érintkezésen 
—  keskeny szalagocska alakjában egy kis nyúlványt. Az említett patak E-i 
eredő árkának medrében a granitittól körülzárt kristályos pala-részek —  mint 
az e zárványoknál több helyt megfigyelhető —  meredeken, csaknem merő
legesen vannak feltorlódva.

Az Ogasu Babinak (alulról számítva) első hosszabb s egyúttal leg
hosszabb mellékárkában, mely a Gy. Zabéi és a Loku drakuluj-mészkő 
felé felhúzódik, a granitit csillámban helyenként nagyon bővelkedik; 
ekkor, minthogy pados, táblás elválást is mutat, egészen gnájszszerüvé válik. 
Többiben —  mint rendesen -— pegmatittól van áthatva, és pirittartalmu 
kristályos pala-részeket zár magába, melyek valószínűen szintén ezeknek 
felső (III.) csoportjából származnak. A granitit alárendelten itt kevés musz- 
kovitot is tartalmaz, mit különben más pontokon is (pl. Og. Marasca, La 
Plavi-oldal) észleltem.

Az Og. Marasca alsó részében a kristályos palák és a granitit folyto
nos váltakozásban láthatók. A granitit 2— 3 */-nyi, de jóval szélesebb 
apofizisekben is húzódik, a palákon csapásirányukban áttörve és azt 
követve a jobb ároklejtőbe át, és így a paláknak konkordánsan betelepült 
telértömegekként, tehát teleptelérekben lép fel. Ugyanez figyelhető meg az 
Og. Marascától Ny-ra fekvő, első kis árokban, mely a stájerlaki útról a 
hegység felé felhúzódik. Itt a granitit kb. 6 mj  vastag teleptelér alakjában 
nyomúlt a gnájsz és csillámpala köze. Helyenként egészen vékonytáblás 
elválást mutat, nevezetesen pedig a határlapok felé igen világosan mutatja 
a palák dőlését. Az utóbbiak a közvetetlen érintkezésen kemény, szürke, 
kvarczban bővelkedő csillámgnájszok, melyeket — úgy látszik —  a granitit 
átváltoztatott.

<3)
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A granitit úgy itt, mint az Og. Marascában, valamint a La Plavi- 
oldalon igen kemény, szilárd, ép kőzet, mely finomabb szemesé s, mint a 
Ponvászka-gránittömzsben rendesen szokott lenni. Néha igen sok csillámot 
tartalmaz és mállásnak indul, mi pl. a stájerlaki úton, a Poj. Szlatinával 
szemben látható.

A mikrogránit vagy a kristályos palák közt, vagy pedig —  és gyakran 
—• granitittal együtt lép fel. A Hunka tri mohile (Og. Babi eredete) táján 
Muntyegnájsz közt megjelenő mikrogránit porfirosan kiválott kvarcz- 
dihexaédereket észleltet, melyeknek élei többnyire tompák. A granitit 
társaságában mutatkozó mikrogránit az előbbibe világos átmenetet is képez. 
A Marasca-árok E-ra vonuló főágában egyhelyt kb. 12 mf  vastag telérben 
mutatkozik. A kőzet itt friss, nagyon repedezett, ütésnél kis darabokra hull 
szét, és apró részekben granititot is zár magába. Ebből, valamint még más 
pontokon tett észleléseim alapján kiderül, hogy e mikrogranitos kőzetek 
részben tényleg csak a főkőzetnek finomszemcsés módosulatai, (mely sejtel
memnek már múlt évi jelentésemben adtam kifejezést), részben pedig 
(mit szintén e jelentésemben kiemeltem), a granititnál határozottan fiata
labbak.

A múlt évi jelentésemben pár pontról említett l ic is z lc o r ú  arkoza- 
homokkövet —  szintén a gránit és krétamészkő között —  vékony szalagocska 
alakjában a Mosniaku-kúpjától Ny-ra (attól nem messze) találtam, hol mint 
meglehetős durvaszemű, barná=sárga kőzet van kifejlődve.

A csárdától a Minis-völgyön fel, Stájerlak felé követve az utat, a 
ju r a -s z is z té m a  lerakodásaival legelőször a Piétra móle-tájon találko
zunk, hol azok a völgy jobb lejtőjéből a bal partra áthúzódnak. A völgy 
jobb oldalán a «Kirsia rosie» (vörös sziklákat) alkotva, a La Plavi-oldalon, 
hol a csillámpalára rátelepülnek, Ny felé az Og. Predilcova torkolatáig 
(azzal szemben) nyomozhatok. A bal lejtőn (úton) e lerakodások az Og. 
Marascá-ig követhetők, honnan, a grániton rajtaülve, EK-re az Og. Babi- 
ba és még annak túlsó (bal) lejtőjén is egy darabig fel vonulnak. Az Og. 
Predilcovától K-re eső, első kis ároknál, mely a stájerlaki útról a Poj. 
Predilcova felé felhúzódik, ismét találjuk az ide tartozó üledékeket. Ezek a. 
La Plavi-oldalról folytatásként egy második, a keleti (Piétra mőle-i)-nál 
jóval szélesebb zónában húzódnak a Pojána-, Tilva-, Ogasu-Predilcova- 
Schönbergen át É-ra. A Calugra-árok torkolatánál végre újra a júrakorbeli 
rétegekre bukkanunk, honnan azokat E-ra eddig a nagy Poj. Judina K-i 
széléig követtem.

Az Og. Predilcovát alólról fölfelé bejárva, torkolatától nem messze, a 
patak medrében vékonyréteges, táblás márgapalákra és sötétszürke,
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bitumenes, fehér meszpáterektől bőven átszőtt, szintén inkább táblás, 
márgás mészkövekre akadunk. A hol a két mellékárok (melyeknek alsója 
különben csak horpadásként tűnik fel), a Predilcova-árokba torkol, és 
egyúttal az ú. n. «Verhau»-út a hegyre (középső Poj. Judinára) felvezet, a 
főárok jobb lejtőjében területcsuszamlás következtében a szaruköves mészkő 
alatt szürke, finom-homokos, esillámos, palás agyagmárga van feltárva, 
mely szénnyomokat mutat, a felületen egészen képlékeny márgás agyaggá 
válik, kemény mészmárga-gumókat és kalcziterektöl bőven átjárt, bitumenes 
márga-gumókat tartalmaz és igen hiányos pecten-ek lenyomatait észlelteti, 
melyeken annyi kivehető, hogy sűrűn álló, sugárirányú vonalakkal díszitve 
voltak. Ezen anyaggal együtt sárgásszürke, keményebb, de csillámban 
mindig bővelkedő, palás agyagmárga is lép fel, mely szintén az említett 
kemény, sötétszürke, kalcziterekkel is átszőtt és barna márgakéreggel 
bevont mészmárga-konkrécziókat magába zárja. Ezen, körvonalukban néha 
nagyobb bivalvák kőbeleire emlékeztető konkrécziók belsejében több ízben 
apró pelecypodák és gasteropodák kőmagvai is rejlenek. Az utóbbi márga 
főleg gryphaeá-kát, ezek mellett pederi és más, rossz állapotban lévő kagy
lók köbeleit tartalmazza. Eölebb az árokban kemény, sötétszürke, erősen 
bitumenes, fehér kalczitereket mutató márga következik, mely —  amint 
látszik —  az imént említett lágy márgapala feküjét képezi. Padjai NyDNy-ra 
dőlnek. Újra mutatkozik a lágy márga és agyag, mely anyagokat aztán a 
kemény, kékes-és barnás-szürke, kalcziteres, finom fehér csillámpikkelyeket 
tartalmazó és gnjphaeá-kát magába záró márga követi. Ez tart egészen túl
nyomóan az árokban; rétegei, melyek a felületen levelesen is foszlanak, 
NyENy-ra (19— 20h) átlag 40— 50° alatt, de meredekebben is, dőlnek.

Abban a mellékárokban, mely az Og. Predilcova jobb lejtőjében, a 
legkisebb (legkeletiebben fekvő) Poj. Judinától K-re, a «Schönberg» déli 
lejtőjén e hegy felé felhúzódik, a bitumenes márgával és vekonyleveles, 
bitumenes palás-agyaggal váltakozva, csillámban bővelkedő, szenesedett 
növénymaradványokat múlató homokkő lep fel. Az árok legfelső végén 
kutatástól eredő leásás látható. Itt a homokkőben és bitumenes palás
agyagban gyenge (12-— 60 c/m-es) szénbetelepülések mutatkoznak, melyek 
azonban nagyon szabálytalanul betelepedve, összenyomva vannak; a réte
gek meredekek, a szén meglehetősen tisztátlan, palával sok ízben van 
összekeverve. A rétegek hasonlókép, mint lenn a főárokban, NyENy-ra 
(19h) dőlnek; a széntartalmú pala és homokkő közvetetten feküjében ismét 
a bitumenes márga jelenik meg. Ez utóbbiban is kutattak a főárokban, a 
szóban levő mellékárok torkolata tőszomszédságában, de csakhamar fel
hagytak a kutatással. E mellékárokban feltárt szürke és barna, bitumenes 
márga alsó, mélyebb részei gryphreákat igen gyakran tartalmaznak, más 
pelecypodák is mutatkoznak, de mindig rossz megtartásban; fölebb, a fedőbb
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rétegekben, a gryphaeák —  amint látszik —  jóval gyérebbek vagy egészen 
el is tűnnek.

Az épen tárgyalt mellókároktól K-re eső, evvel párhuzamosan a 
Schönberg felé felvonuló második mellékárokban szintén a gryphsea-márga 
és a homokkő van feltárva. A márga, mely egészen túlnyomó, vékony- 
palás-leveles is lesz, a homokkő csillámos, finom- vagy durvábbszemű; 
a rétegek 20'1 alatt 65— 70°-kal dőlnek. Az árok felső végén, melyet a 
legkisebb Poj. Judinára vezető út harántol, és a hol a szab. osztrák-magyar 
államvasút-társaság szabadkutatási jele felállítva van, ismét a homokkő és 
bitumenes, csillámos, feketésszürke palás-agyag látható feltárva. A homokkő 
szenesedett növényrészeket mutat, melyek közt egy conifera-maradvány 
ismerhető fel.

Aho l  az imént említett út a Predilcova-árok bal lejtőjéből a jobb 
lejtőre átkanyarodik, mellékárok húzódik a Schönberg felé fel. E mellék- 
árok felsőbb részében a meredek rétegek (gryphaea-márga és homokkő) 
antiklin hajlást észlelteinek, mely nyilván a csapásirányra merőlegesen 
működött oldalnyomás következtében jött létre.

A főárkot E-ra fel egészen annak végéig követve, hol K-i ágában a 
mészkő fellép, a gryphaea-márga marad, mely egészben 20u alatt 
60— 75°-kal dől, tehát meglehetős pontosan az árok csapásirányát meg
tartja, és itt egy helyen szarúkőben bővelkedő betelepüléseket is lehet e 
márgában látni. A gryphseák mellett, melyek igen gyakoriak, Pecten sp., 
Pinna sp., fordul benne elő, egy ponton növénylenyomatot is találtam.

A homokkő barnás, szürke vagy fehéres, finom vagy durvábbszemű, 
itt-ott márgás kőzet, mely kvarcz mellett sok fehér csillámot tartalmaz, mi 
főleg a finomszeműnél szembeötlő; az utóbbi bő csillámtartalma folytán 
palásszövetű is lesz.

Az adott jellemzés szerint kétség alig támadhat, mikép az előbbeniben 
tárgyalt lerakodások Kudeknatsch «Jura-Mergelschiefer»-jének* felelnek 
meg. A homokkő és bitumenes palás-agyag —  a mint láttuk — a bitumenes 
(gryphaaaj-márga fedőbb részeiben lépnek az utóbbival váltakozva fel, 
illetőleg a márgárrak látható legfedőbbjét képezik, és minthogy tovább a 
fedő felé, a «Schönberg»-en, a rétegeket szintén normális, konkordáns tele
pülésben találjuk, nyilvánvaló, miként itt ama «erősen homokos (homok
kőszerű), csillámos és palás képződések)) ismétlődésével a márgapala fedő 
részében van dolgunk, melyeket Kudernatsch az utóbbinak bázisáról említ.

A márgapala-komplexusra bő szarukőtartalmuk által feltűnő réte
gek telepednek, melyek a márgapalát Ny-i széle hosszában egészen, K-i 
szélén részben kisérik. A legkisebb Poj. Judináról a Schönberg felé fel-

* Geol. d. Bán. Gebirgazuges, p. 112.
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menve, kétes és sárgás, világosszürke mészkövekre vagy márgákra akadunk, 
melyek szarúkőtől egészen át vannak járva, és helyenként sőt tiszta szarúkő- 
íekvetek gyanánt jelentkeznek. A szarúkő nagyon repedezett, minek folytán 
szétdarabolva és valóságos kavicsot képezve hever az erdő talaján. A világos 
sárgás, kilugzott szarúkőmárgában itt kis pecten mutatkozik, mely Pecten 
cingulatus, PniLLips-szel azonosítható.

Ny-ra az árokszerü horpadás felé lemenve, mely a középső Poj. Judi- 
náról a Schönberg felé felhúzódik, e horpadás lejtőin lenn sötétszürke, 
tömött, mészpáterektől átjárt, bitumenes, szarúkövet bőven tartalmazó 
márgás mészkő mutatkozik, melyben crassatellára emlékeztető kagyló kőbe
lét leltem. A fedő felé szarúkövet kisebb gumókban mutató, azután pedig 
szarúkövet már alig észleltető, bitumenes, kalciterektől átszőtt, sötétebb- 
szürke meszes márga es márgás mészkő következik, mely vékonyréteges, 
táblás is, és tovább fenn szürke, kissé márgás mészkőbe átmegy.

A Schőnberg-gerincz közvetetlen déli lejtőjén a márgás, szarúkövet is 
tartalmazó mészkőben ammonitok rossz töredékeit (úgy látszik perisphinc- 
ícs-eket) leltem. Magán a gerinczen bitumenes márgás mészkő és — a csapás
irányban —  ismét szarúkőben bővelkedő márgás mészkő és tiszta szariíkő- 
fekvetek mutatkoznak, mely képződményeket a Pohuj patak és Predilcova- 
árok közti vízválasztóig nyomoztam. Sárgásszürke mészmárgában itt egy 
bdemnit töredékét találtam.

A szarúkő rendesen világos színű, az Og. Predilcova jobb lejtőjében 
azonban, hol a gryphaea-márga es amalm-mészkö között az idetartozó lera
kodások vékony sávban napra kerülnek, sötétszürke, feketés szarúkövet 
látni, mellyel mészpát is mutatkozik.

Az imént vázolt rétegekben azon lerakodásokra ismerünk rá, melyeket 
K udebnatsch* «Concretionenkalk» név alatt összefoglalt és behatóan leirt. 
Az egyes alosztályokat, melyeket ö a gerlistyei völgyben a vasút mentén, 
főleg petrografiai ismertető jelek alapján, megkülönböztetni képes volt, a 
szóban forgó területen felismerni —  ha azok itt egyáltalában hasonlóan 
képviselve vannak — lehetetlen, minthogy arra a feltárások itt épenségesen 
nem kielégítők; az előbb említett, feketés szarúkőtartalmával feltűnő rétegek
azonban a «CJoncretionenkalk» legfelső osztályára, t. i. a «Belemniten-

/

Etage»-ra utalnak.
K udernatsch a «Concretionenkalk»-ot a benne talált szerves marad

ványok alapján a felső barna jurába állította, mivel azon adatok, melyeket 
B öckh** a Bucsáva és Sz.-Kohldorf közt fekvő vidékről közölt, összhang
zásban állanak, amennyiben az ő lelete (a lerakodások fedőbb részéből) a

* Id. h. 115— 123. 1.
** Földi Közi. XI. évf. (1881.) 237. 1. *
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callovien középtájára utal. Minthogy pedig Kudernatsch ammonitokat egy
általában csak a Concretionenkalk legalsó tagjából, t. i. a «Mergelkalk- 
Etage»-ból említ, mely ammonitok egyúttal —  mit már Böckh is az idé
zett helyen kiemelt — az alsó callovienre utalnak, úgy látszik, hogy a 
(i Concretionenkalk»-bán, ha talán nem is az egész callovien, de minden 
esetre annak tetemes része van képviselve.

E szerint a fenn tárgyalt «márgapala)> körülbelül a bathonien-be volna 
helyezendő, ámbár Stur szerint abban alsó doggerbeli lerakodás keresendő, 
mint ezt Böckh (id. b.) szintén említi.

Az Og. Predilcova torkolatától K-re, a stájerlaki úton, mészkő-lera
kodások települnek az alapbegységre (csillámpalára), melyeknek legfekvőbb 
padjai világos kékesszürke, kalciteres, kissé bitumenes, vékonyréteges már- 
gás fekvetekkel is váltakozó mészkövekből állanak. Ezekre (az itt mutatkozó 
kis ároknál) sötétebbsziirke, márgás, fehér csillám-pikkelyeket és gördült 
kvarczszemeket tartalmazó, tehát márgás-homokos mészkő települ rá, mely 
helyenként szénnyomokat és szenesedett növénymaradványokat is észleltet 
és melyet az út fölötti lejtőn ismét megtaláljuk. Főleg itt gyűjtöttem e 
bomokos-márgás mészkő látható legmélyebb padjában egészen túlnyomóan 
fellépő brachiopodákat (jól kifejlődött, nagy terebratulák), és a közvetetlenül 
ezek fölött inkább uralkodó pecteneket. Az általában túlnyomó terebratulák, 
azután pectenek mellett egy Hhynchonella sp., Trigónia sp., Pholadomya sp., 
Ostrea sp., Goniomya sp., két más kagyló és egy gasteropod» rossz kőbele 
volt a gyűjtésem eredmenye. A rétegek itt hasonlókép mint lenn az úton 
EENy-ra (Í22h) dőlnek, tehát konkordánsan települnek a csillámpalára. 
A mészkő a kövülettartalmú padok fedőjében, részben magukban e padok
ban is, kovasavtól át van hatva, minek folytán igen kemény, repedezett 
lesz és szétdarabol. E homokos (brachiopoda)-mészkő fedőjében —  az 
Og. Predilcováig —  világos- és sötétebbszürke (ekkor jobban bitumenes), 
ismételten szarúkövet is tartalmazó és kalciteres mészkő következik. A réte
gek itt (az úton) NyENy-ra 35— 40°, de 50°-kal is dőlnek, és vastag padok
ban jelentkeznek.

A szarúköves mészkő a Poj. Predilcovától Ny-ra vonul a lejtőn le a 
Predilcova-árokba, valamint annak túlsó (jobb) lejtőjén a «Verliau»-úton 
át egészen a lovagló útig fel, hol még hatalmas, a fekű részekben NyDNy-ra 
dőlő sziklákban látható. Innen E-ra a legkisebb Poj. Judinára húzódik a 
világos sárgásszürke mészkő, honnét aztán ENy-ra fordul. A Poj. Predilcova 
DK-i végén az alaphegységen rajtaülő mészkő kemény, repedezett, kevéssé 
megkovásodott, kalciteres, finomszemű vagy egészen tömött, világosszürke 
kőzet, mely sárgás vagy fehéres is lesz, és tömött mésznek sötétszürke pety- 
tyeit valamint sárga és vöröses ereket is mutat. E mészkőben korallokon 
kívül más szerves maradványt üem bírtam fölfedezni. A Tilva Predilcova
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felé és azon túl É-ra a mészkő szarúkövet már nem mutat; a kőzet itt egé
szen túlnjmmóan világosszürke vagy fehéres színű, kalciterektől bőven van 
átjárva, koraitokat gyakran tartalmaz, helyenként lithothamniumok is ismer
hetők fel benne.

Ugyanezt a petrografiai jellemet mutatják az Og. Babi-ban fellépő 
mészkövek; ezekben koraitokon kívül nem figyeltem meg másféle szerves 
maradványt. Az árok bal lejtőjében, hol egy helyt a mészkő alatt apró darab
kákban a gránit (és azonnal víz is) mutatkozik, a talajon heverő homokkő
szerű részecskék is találhatók, melyek, úgy látszik, az előbb említett homo
kos (brachiopoda)-mészkőnek felelnek meg. A Babi-árok jobb, valamint 
a hegygerincz túlsó (Ny-i) lejtőjén a mészkő közt sok szarúkő van kiválva. 
Ez utóbbi közbetelepülésekkent jelentkezik a sárga, vörös, fehér és világos- 
szürke, sárga- és vöröseres, homokos mészkőben. E homokos mészkő helyen
ként csaknem homokkő-kinézést ölt fel, sok fehér csillámpikkelyt és szárú- 
követ tartalmaz. A tetőkön, nevezetesen az éjszakiabb kisebb kúpon, a gránit 
határán, a szarúkőtartalom nagyon háttérbe lép, és a kőzet világosszínű 
vagy egészen fehér, de mindig kissé megkovásodott, kemény, rejiedezett 
mészkő gyanánt tűnik fel. E mészkövekben rosszúl megtartott, megkopott 
korallokon kívül más szerves maradványt szintén nem találtam.

Lenn a stájerlaki úton, a Poj. Szlatina alsó (K-i) végénél, a szarúköves, 
gördült kvarczszemeket és csillámot tartalmazó, homokkőszerű mészkő 
feküjében világosszürke mészmárga van feltárva, mely KDK-re, csaknem 
K-re dől és vékony padokat képez. Erre következik aztán az Og. Marasca 
felé, ENy-ra (20— 21'*), tehát diszkordánsan, meredeken dőlve, világos- 
szürke, kalciteres, részben megkovásodott és erősen repedezett mészkő.

A Minis jobb partján («Kirsia rosie» lejtője) a krétakorbeli homokkőre 
és márgára, valamint a íoraminifera tartalmú márgás mészkőre, mely utóbbi 
itt épúgy mint a völgy túlsó (bal) lejtőjén csak kis foltban jelenik meg a 
júramészkő határán, világossárga szarúköves mészkő, ennek feküjében pedig, 
K-re dőlve, kemény mészhomokkő és lágy, homokos, csillámos mészkő (az 
utóbbi vékony betelepülésben) következik. A Piétra móle-ig tart aztán a 
tömött, vöröses és sárgás, erősen repedezett, szarúköves mészkő, mely terra 
rossa mellett a szarúkövet bombagolyó-nagyságú, sőt még nagyobb kiválá
sokban mutatja, és mely a Minis-völgy bal partján folytatódik.

A Piét-ra-mole (kis mésztufa-fensik) határán a Kirsia rosie-magas- 
latok felé vékony padokban, és vékony, homokos-márgás mészkő-betelepü
lésekkel, sárgás, márgás mészkő jelentkezik, mely szarúkövet is tartalmaz. 
A kis fensík déli végén, hol a forráspatak ez idő szerint napra kerül, a 
vékonypadú márgás mészkő KDK-re (7h) 25°-kal dől. A lejtőn a forrás 
fölött szintén e sárga, tömött, kagylós törésű márgás mészkő látható; e 
fölött kompakt sziklák következnek. Ez utóbbiak fölött ismét a vékonypados
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fekvetek települnek, melyeket aztán újra tömeges sziklák fednek. A tufa- 
fensík Ny-i határán a márgás mészkő NyDNy-ra (16h) 25° a. dől;  mélyebb 
fekvetei jobban márgásak, inkább szürkék és bitumenesek; az előbb emlí
tett márga a stájerlaki úton ezeknek képezi a folytatását. Úgy a szürke, kissé 
megkovásodott, mint a világosszürke, sárgafoltos márgás mészkőben ammo- 
nitok kőmagvaira akadtam; az utóbbi anyagból való annyit észleltet, hogy 
Perisphinctes van előttünk, a többiek teljesen hasznavehetetlenek.

A Kirsia rosie 869 mJ magas teteje táján, és innét Ny-ra a krétamészkö- 
vonulatig, sárga, vörös és fehér, szarúköves mészkő található, mely (a sárga) 
az új, még épülő félben levő úton ENy-ra45°-kal dől, tehát itt hasonlókép, 
mint a Minis-völgy túlsó (bal) lejtőjén, Konkordánsan a csillámpalára ráte- 
lepül. A legfedőbb részben, fehér mészkőben, egy a Terebratula moravicá-va. 
emlékeztető terebratula töredékét találtam.

A Calugra-árok torkolatánál aztán —  mint már említém —  újra 
bukkanunk a júrakorbeli lerakodásokra, melyek E-ra a nagy Poj. -Judinára 
felhúzódnak. A krétamészkőre látszólag rátelepedve, a stájerlaki úton itt 
legközelebb szarúköves márga, azután pedig világos sárgás és vöröses vagy 
fehéres mészkő mutatkozik, mely egyes fehér, ágyúgolyókra emlékeztető 
szarúkőgolyókat tartalmaz, és két pecten-1 (egy bordást és egy símát) vala
mint Pinna sp. kőbelét eredményezte. Fölebb az úton, a hol a Calugra- 
árokba vezető út elágazik, világosszürke vagy sárgás, tömött, kagylóstörésű, 
kissé márgás mészkő lép fel, mely NyDNy-ra, csaknem Ny-ra 30—40° a. 
dől, és melyet a nagy és középső Poj. Judináról Stájerlakra vezető két út 
táján szintén feltaláljuk.

Végre még egy kis szarúköves mészkőfoltról kell említést tennem, 
melyet a Gy. Zabéi 615 mj  A  közelében, attól Ny-ra, az alsó csoportbeli 
krétamészkő közt feltaláltam; ez, a helyi viszonyokból következtetve, az 
utóbbi közé belenyomódott.

Az előrebocsátott sorokban ecsetelt rétegeket, részben a települési 
viszonyokból íté lve, azután pedig KuDERNATSCH-tól, főkép azonban BöcKH-től 
adott j ellemzés szerint általában csak felső júrakorbeli lerakodásoknak tekint- 
betem, pontosabb taglalás az eddigi eredmények szerint természetesen nem 
vihető keresztül.

A mesozoi képződményekben e területen két nagyobb vetődés konsta
tálható. Az első, keleti, t. i. a «Kirsia rosie» malm-mészkő képezte, hatalmas 
vonulata K-i szélén, már a felületi alakzatban elárulja jelenlétét, amennyi
ben e mészkősziklák körülbelől 200— 300 -rel emelkednek a K. felől
határos krétahomokkő fölé. E vetődés egyúttal ama hosszú vetődési vona
lak elsejének, K-iuek folytatását képezi, melyet Bőckh* Bucsávától Ny-ra

* Id. h. 239. 1.
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említ. A második, nyugati vetődést a stájerlaki úton (Calugra-árok torko
latánál) találjuk, hol —  mint említém ■— a malmmészkő másodszor fellép.

A  k r é ta -sz isz té m a  lerakodásainak megbeszélésére térven át, 
mindenek előtt azoknak e hegységben megkülönböztethető három csoport 
alsójával (legmélyebbjével) kell foglalkoznom.

Az e csoportba tartozó kőzetek világosszürke, sárgás, fehér vagy 
vöröses, tiszta mészkövek, melyek rendesen kis mészpát-pontokat és ereket 
észlelteinek. A Mosniacu csúcsától ENy-ra (annak közelében) fekvő 850 mj  
magas kúp EK-i lejtőjén koraitokat leltem, e kúptól D-re a Tarnitia-tájon 
(lejtő a Kuszek patak felé) más kövületek nyomait is láttam bennök. A 
mészkő a gránit határa felé itt-ott biotit-pikkelyeket is tartalmaz, melyek 
nyilván a granititból erednek. A granititon, illetve a csillámpalán rajtaülve, 
e mészkő E-ra a Krnjala-erdővédház felé húzódik.

Délre, a Hunka tri mohilé-től EK-re, keskeny sziklavonulatban jelen
nek e mészkövek meg; itta grániton rajtaülnek és a Kuszek-patak déli 
eredő árkával párhuzamosan vonulnak E-ra a Kuszek-patak felé ereszkedő 
lejtőig. Szerves maradványoknak itt nyomát sem láttam.

A Loku drakuluj táján fellépő mészkősziklák a hajdani megyehatár
tól DNyra húzódnak az Og. Babi felé, hol a malmmészkőre rátelepülnek. 
Minden igyekezetem daczára itt sem sikerült, szerves maradványokat fölfe
dezni, mely körülmény e két, a Babi-árok felé petrografiailag is igen hasonló 
mészkő széttartását igen nehezíti. Egy ponton, t. i. a Poj. Babi közelében, 
Ogasu Piétra mólé (Babi-árok baloldali mellékárka) kezdetén, az ide tar
tozó mészkő számos apró, fehér, oolithos mészgolyócskát észleltet, melyek
nek rendesen kompakt magvát koncentrikus-héjas mészkéreg fogja körül. 
A gránit határa felé a mészkő itt is biotit-pikkelyeket, földpátot, itt-ott 
kvarczszemeket is zár magába.

A Gy. Zabéi 692 A -tói D-re, ahhoz közel, Terebratula sp.-t lel
tem ; a stájerlaki út déli oldalán mintegy elszigetelten a Minis felé előre
tolt sziklán pedig, mely a csárdától NyDNy-ra fekszik és csillámpalára rá
települ, a világosvöröses mészkőben (igen valószínűen) requieniák kőmag- 
vaira bukkantam, melyek a gyűjtési helyen nem ritkák, de kivétel nélkül 
kis alakok.

Közel ide, Ny. felé, a Stájerlakra vivő úton, krétakorbeli lerakodásaink 
középső csoportjára akadunk, melynek szintén hatalmas sziklákat alkotó 
kőzetei aztán a nevezett úton félbeszakítás nélkül egészen Gura Golum- 
buluj-ig követhetők. E vonúlat K-i határa az alsó csoport felé a stájerlaki 
útról egészben ENy-i irányban nyomozható a Gy. Zabel-on fel a gránitig, 
melynek határán Ny felé az Og. Pajkin és Og. Pauliaskin át —  végre hirtelen 
keskenyedő zónában — folytatódik illetőleg véget ér. Az Og. Pauliaskitól D-re
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fekvő Og.-Linu alsó részén át D-re húzódik, hol aztán Ny-ra fordúlva, és 
ismét mindinkább keskenyedvén, Gura Golumbuluj-nál, illetve az Og. 
Golumbnluj torkolatával szemben a Minisig vonúl. Ny felé a Kirsia-vadász- 
lak táján, valamint a gránit és juramészkő határán az ide tartozó üledéke
ket kis részekben újra találjuk.

E középső csoport kőzeteinek főtömege itt fehéres, vöröses, sárgás és 
szürkés, tömött mészkövekből áll, melyek közt márgás rétegek csak véko
nyabb betelepülésekben lépnek fel. A mészkőben itt-ott szép kalcit-csopor- 
tozatokat is észleltem. A stájerlaki úton Gura Golumbuluj és e mészkő
komplexus keleti határa közt korallok igen gyakran, helyenként egész cso
portokban mutatkoznak. A korallok mellett vastaghéjas, nagy, de a kőzet
ből ép állapotban nem, és egyáltalában csak igen nehezen kapható ostreák, 
továbbá requieniák és sphaerulitek, braclriopodák (kis terebratulák es rhyn- 
chonellák), helyenként cidaris-tüskék és echinidák fordúlnak elő, Semsey 
Andob úr pedig a megelőző évben Gura Golumbuluj közelében (K-re az úton) 
egy nagy, könilbelől a Natica amplissima, M. Höbn. magasságát, de nem 
annak szélességét elérő Natica sp. kőmagtöredékét találta. A foraminiferák. 
nevezetesen orbitulinák (patellinák), Gura Golumbuluj és Gura Izvoruluj 
közt, —  meglehetős ritkán —  keskeny, sárga, kissé márgás közfekvetek- 
ben lépnek fel, Gura Izvorulujtól K-re azonban sokkal gyakrabban mutat
koznak. Itt a (túlsó lejtőjű) Poj. Blezovaciával szemben a morzsalekos 
márgás mészkő, mely a kemény, szilárd mészkő közt 1— 2 mj vastag bete
lepedéseket képez, patellinákat elég bőven tartalmaz. A barnás, szilárd 
mészkő, ahol márgás lesz, szintén igen sok íoraminiferát, köztük patelli
nákat is észleltet. Hogy az orbitulinák inkább a márgásabb rétegekben 
keresendők, azt már Böckh*) kiemelte. A tiszta mészkőben jóval ritkáb
ban, szórványosan fordúlnak elő ; olyanból hoztam őket egyes példányok
ban az út hozzáférhetővé tette mészkővonulat Ny-i és K-i határáról.

A Gy. Zabéi 699 m!  A -tói ÉNy-ra, az Og. Pajki bal lejtőjén fellépő 
sárgás mészkő echinida mellett patinellákat valamivel gyakrabban mutat; 
az árokban lenn, ahol a rétegek a gránit határán oldalnyomás okozta szin- 
klinális hajlást mutatnak, requieniák gyakoriabbak. Az Og. Pauliaskinak a 
Pajki-árokkal való egyesülésénél aztán barnásszürke mészmárga jelentkezik, 
mely patellináktól hemzseg. Az utóbbi árok vize, miután a gránitból a 
mészkő régiójába átlépett, nagy, mély dolinában («gaura» = od ú  az alsó 
kolibánál) csakhamar eltűnik, és csak közvetetlenül a két árok (Pajki és 
Pauliaski) egyesülése előtt jut ismét a felszínre, ahol tehát az árok feneke, 
úgy látszik, már egy színt ért el a töböromlás fenekevel. A mészkő a gránit

*) id. li. 236. 1.
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határához közel pegmatitból származó vörös ortoklászt, kvarczszemeket és 
muszkovit-pikkelyeket itt is zár magába.

A K-re fekvő alsó csoportnak jelentékenyen megzavart települési 
viszonyaival ellentétben a középső csoport rétegei a stájerlaki úton (Gy. 
Zabéi D-i lejtője), valamint a lejtőn fel a hegyre —  ahol a dőlés tisztán kive
hető-— ÉÉNy-ra (22h) 20— 25 °a. dőlnek. Az alsó csoport alatt (csárda felé) 
felszínre lépő csillámpalával tehát konkordáns települést mutatnak. E dőlési 
irány csak helyenként eltérő. Fenn a Zabelon, a töbrök (dolinák) közelében, 
a sziklák egészen rendetlenül összehányva meredeznek, a maguk kúszasá- 
gában zabolázatlan, sivár kőtengert alkotván.

Az említett kis mészkőrészek, melyek a Kirsia-vadászlak táján, azután 
a gránit és malmmészkő határán felszínre lépnek, a faunára nézve eltérést 
nem mutatnak. A márgásabb kőzetben keresés mellett patdlinák itt is 
mindenütt találhatók; a rétegek látható legfedőbbjében (Og. Ba.bi) ostreák 
fordúlnak elő. A Kirsia-vadászlak tőszomszédságában kisebb gasteropodák 
kőbeleire is akadtam. Az Og. Babi baloldali, leghosszabb mellékárkában, 
mely (Og. Piétra möle-tól D-re) a Gyalu Zabéi felé felvonul, a granititon 
rajtaülve és á majd tárgyalandó homokkő közvetetten feküjében, zöldes
szürke agyag lép fel, mely osíraí-héjakkal telve van. Az ostrea-héjak mel
lett pernák is találhatók, mind a két kagyló-nem héjai azonban fölötte rossz 
megtartási állapotban vannak.

Ny-ra, az Og. Predilcova torkolatánál, a jura-mészkőre rátelepülve, 
líjra találjuk krétakorbeli lerakodásainkat, melyek aztán a stájerlaki úton 
a Calugra-árok torkolatáig követhetők, hol az említett vetődés következtében 
megint a júrarétegek kerültek a felszínre. É Ny-i krétavonulat, D-ről jőve, a 
Minis jobb partjáról annak bal partjára húzódik át E-ra, hol a Kraku Pitu- 
laton át mindinkább keskenyedő zónában eddig a Poj. Judina EK-i széléig 
nyomoztam. Innen E-ra, a nagy és középső Poj.-Judinaról Stájerlakra vezető 
két út egyesülése előtt aztán újra rábukkantam az ide tartozó kőzetekre.

A Predilcova-árok torkolatánál a júra-mészkövekre mindenek előtt 
egészen tömött, világos, sárgásszürke vagy sárga mészkő következik, mely 
egészen finom kalciterektől van átjárva, és melyben nagyító alatt lithó- 
thamnium-ok&t és egy foraminifera átmetszetét konstatálhattam. Az árok 
patakmedrében, valamint jobb lejtőjén vörös és sárga, márgás, gumós-mor- 
zsalékos mészkő mutatkozik, mely az úton NyENy-ra, csaknem Ny-ra dől, 
és korallok valamint egyes foraminiferák átmetszeteit, helyenként litho- 
thamnium-okát is észleltet. Az úton Ny-ra, azaz a fedő felé haladva, e 
mészkő szürke, tömött, helyenként szintén kissé márgás mészkővel válta
kozik. Az első mészkemenczénél a vörös és sárga mészkő vastagabb padok
ban jelenik meg, melyek B0°a. dőlnek; ezek telve vannak lithothamnium,ok
kal, foraminiferák átmetszeteit elég gyakran mutatják és bracliiopodákat
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is tartalmaznak. E padok fedőjében a foraminiferák megint ritkábbak. 
A második, összedült mészkemeneze felé világosszürke és tömött, már- 
gás, morzsalékos fekvetekkel váltakozó lithothamnium-mészkő közetkezik, 
mely szintén 30°-kal Ny-ra dől és egyes foraminiferák mellett kisebb és 
nagyobb requieniákat mutat, valamint egy, alakjánál fogva a/wszís-félék 
latirus és pollia csoportjára emlékeztető, hiányos és összenyomott gastero- 
poda kőbelét eredményezte. Tovább a fedőben világosszürke, vöröses és 
sárgás, tömött lithothamnium-mészkövek települnek, melyek koraitokat, 
requieniákat és brachiopodákat zárnak magukba és 40° alatt dőlnek.

Ahol aztán aKraku Pitulat mészkőtömege — megint (hatalmas) oldal
nyomás következtében —  hegyorr alakjában D felé kitolatott, természete
sen a dőlési irányok is egészen megváltoztak, és csak jobban Ny-ra, már a 
Pitulat-szoroshoz közel, észlelünk KDK-i dőlést. Az említett hegyorr Ny-i és 
K-i oldalán mutatkozó rétegek tehát egymáshoz szinklin helyezkedésben 
vannak, és ezekkel egészben megegyező csapásirányt észleltetnek a hegy
orral szemben, a Minis túlsó (jobb) partján fellépő rétegek is. A D-re kitolt 
hegyorr, tehát a Kraku Pitulat deli részének közepe (centruma) táján, leg
erősebben működött oldalnyomásnak megfelelően a sziklákat itt helyenként 
erősen szétrepedezve és beomolva, egyúttal pedig, igen meredeken dőlve 
látjuk.

A hegyorr K-i végétől kezdve egészen a Pitulat-szorosig, a stájerlaki 
úton, túlnyomóan világos sárgás és vöröses, alárendeltebben szürkés és 
csaknem fehér, rendesen tömött mészkövek jelentkeznek, melyek gyakran 
finom kalcit-erecskéktől, néha vörös és sárga, tömött mészerektől is átjárva 
vannak, több helyütt többé-kevésbbó repedezettek és terra rossát ismételten 
mutatnak. Foraminiferák átmetszetei csaknem mindig, de többnyire csak 
szórványosabban, láthatók, lithothamniumok szintén elég gyakran figyel
hetők meg, helyenként pedig itt is a kőzet tiszta lithothamnium-mészkővé 
válik. Requieniák, brachiopodák és kisebb ostreák több ponton mutatkoz
nak ; ezekkel a mészkő helyenként egészen telve van, de alig kapható ki 
belőle nehány töredék. Ezekkel együtt egy nagy és kis venus-féle bivalva 
kőbele, valamint echinida rossz töredéke találkozott; a kőzetből ki nem 
kapható gasteropoda kőbelét is láttam.

E szerves maradványok közt leggyakoriabbak a requieniák. Köz ve
tetlenül a Pitulat szoros előtt a halaváúyvöröses, tiszta mészkő vékony már- 
gás mészkő-közfekveteket észleltet.

A PáO lépés =  96 széles Pitulat-szoros K-i szélén aztán vöröses
szürke, márgás mészkő és szürke mészmárga mutatkozik, mely márgás 
rétegek orbitulinákkal (patellinákkal) egészen telve vannak. E vékonyréte
ges, kissé homokos (patellina)-márga, valamint szürke és barnás, apró 
csillámpikkelyeket és orbitulinák mellett kis pectent tartalmazó márgás
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mészkő az út fölött tart a szoros Ny-i széléig. Márgás homokkövet vagy 
homokos márgát heverő darabokban találtam ugyan fölebb a Kraku Pitu- 
latra vezető gyalogúton, de ((homokkő-zóná?» —  mint azt Ktjdernatsch* 
becses munkájában említi —  nem voltam képes fölfedezni. És így —  
minthogy a helyszíni viszonyokból ítélve alig hiszem, mikép 30 évvel ezelőtt, 
midőn Kudernatsch e helyet fölkereste, a feltárások sokkal kedvezőbbek 
lettek volna mint mainapság, az a véleményem, hogy Kuderhatsch e kissé 
homokos (patellina)-márgáf és az egészen alárendelten mutatkozó márgás 
homokkövet vagy homokos márgát érthette a homokkő-zónája alatt. A heverő 
márgás homokkő-darabok vagy egy a mészkő-tömeg közé beékelődött (felső 
csoportbeli) homokkő-foltra engednek következtetni -— mint olyanokat a 
Gy. Zabelon megfigyeltem — , vagy pedig talán egy ilyen jelen volt foltnak 
csak maradványaiként tekintendők.

Számtalan orbitulinák mellett kis brachiopodákat, pecteűeket. korai
tokat, nagy naticákat (óriási nagyságúakat is), ampullánál, oslreákat stb., 
és végre egy nagy ammonit ( acanthoceras) töredékét találtam; e maradvá
nyok legnagyobbrészt a márgából kimállva fordúlnak elő. Tovább fenn, a 
Pitulat-szoros Ny-i oldalán, nagy requieniák [.Reqaienia ( cfr. Lonsdalei, 
Sow., sp.)] igen gyakoriak. Lenn, az út felé, a jobb lejtőben, a márgás réte
gek eltűnnek, és hatalmas sziklafalakban a vörös és fehér, tömött mészkövek 
állnak elénk, melyek szintén íoraminiferák átmetszeteit észleltetik.

Magán az úton (Pitulat-szoros Ny-i végén) a vékony, mállott, gumós, 
patellináktól hemzsegő mészmárga-rétegek aztán meredeken, csaknem 
merőlegesen állanak, és ezek —  úgy látszik — a sziklafalak mészkövére 
rátelepednek. Ezekre szürke (foraminiferás) mészkövek és ismét (patellina)- 
márgák következnek, melyek NyENy-ra, csaknem Ny-ra 60°-kal dőlnek, a 
Pitulat-szorostól K-re (attól nem messze) KDK-re dőlő rétegekkel szemben 
tehát antiklin helyezkedést, a tovább K-re, az Og. Predilcova felé jelentkező 
rétegekkel pedig konkordáns települést mutatnak. Szürke mészkő, azután 
ismét vékony rétéges (patellina)-márga, erre pedig fehéres mészkő litho- 
thamniumokkal, mint a Minis túlsó (jobb) partján következik. Ez márgás 
részeket is mutat, illetőleg a márgás (patellina)-fekvetekkel váltakozik. 
Tovább Ny-ra az úton sárgás és vöröses lithothamnium-mészkő, vörös, 
egészen vékonytáblás és gumós, márgás, foraminiferákat tartalmazó, és 
fehér, azután halaványvörös és végre —  a jura-márgáig —• vöröses és sár
gás lithothamnium-mészkő jelentkezik.

Az Og. Predilcova jobb lejtőjén a Kraku Pltulatig (((elrejtett hegyge- 
rincz») felkapaszkodva ugyanazon mészköveket találjuk, mint lenn az úton; 
a rétegek az utóbbiakéval megegyező dőlési irányt mutatnak, és szintén

*) Id h. 132. 1.
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koraitokat, lithothamniumokat, foraminiferák átmetszeteit (helyenként, a 
fekiibb részekben, itt is gyakran), valamint (a fekű és fedő részekben egy
forma nagyságú) requieniákat tartalmaznak. Fenn a keskeny hegygerinczen, 
(a szorostól K-re) ostreák és requieniák mellett egy patellinát is találtam a 
mészkőben. E-ra, ahol a legdéliebb, kis Poj. Pitulattól a gyalogút a szoros 
felé levezet, e pojánától Ny-ra, a szorost Ny felé határoló gerincz K-i olda
lán, ismét a barnás patellina-mészkövet találjuk. Requieniák a középső 
Poj. Judinára felvezető, ú. n. «Verhan»-úton is gyakrau fordiilnak elő.

A Minis-völgy túlsó (jobb) lejtőjén, a már említett új úton, a j úr;:- 
mészkőre konkordánsan rátelepedve, vöröses és szürke lithothamnium- 
mészkövet észlelünk. Erre aztán vöröses, vékonyréteges, morzsalékos, 
márgás, valamint sárgás és szürke, tömött, szintén márgás mészkő követ
kezik. Ez utóbbi márgás rétegek itt legyezoszerü alkotást mutatnak; requie- 
niát találtam bennök. Lenn a Minis partján, a Predilcova-árok torkolatával 
szemben, sárgás és vöröses lithotbamnium-mészkőben egy bracbiopodát leltem.

Az itt tárgyalt mészkövek helyenként, mint nevezetesen a Pitulat-szo- 
rost Ny-ról határoló Pitulat-gerinczen, a nagy és középső Poj. Judina felé, 
valamint részben lenn a stájerlaki úton is, nagyon emlékeztetnek az alsó 
(krétakori) csoportunk kőzeteire, és meglehet, hogy itt-ottegy kisebb rész e 
mélyebb csoport kőzeteinek meg is felel.

A középső csoport kőzeteire a felső csoport egészen túlnyomóan homok
kőből álló rétegkomplexusa települ.

Ha Gura Golumbuluj-nál a Minis vadregényes, szűk sziklavölgyéből 
(helyesebben sziklaszorosából) kilépünk, amint a homokkő-zónába hatolunk, 
a sceneria hirtelen, szinte egy csapásra megváltozik, és —  legalább kisebb 
darabra —  barátságosabb völgy fekszik előttünk. E homokkő-zónát Gura 
Golumbuluj-tól Ny-ra az úton kis, csak a Kirsia-vadászlak tájáról már 
említett mészkőfoltok okozta félbeszakításokkal, egészen a Kirsia rosie- 
Piétra mólé táján fellépő júramészkőig követhetjük. E júra-, azután kréta
mészkő határán ÉK felé az Og. Babi-n és Og. Piétra mőle-n át a gránitig, 
K-re s aztán D-re a krétamészkő középső csoportja határán az Og. Linu-n 
át Gura Golumbuluj-ig nyomozható.

A homokkő Gura Golumbuluj-nál az úton ugyanazt a dőlést (ÉENy, 
22h5°) mutatja, mint a (patellina) mészkő a közvetetlen feküjében, melyre 
tehát egészen konkordánsan rátelepül. A homokkő glaukonitos és mésztar
talmú ; ezt találjuk, a Gy. Zabéira felmenve, alárendelt lágy, vékonyleveles, 
homokos agyaggal együtt a mészkőre rátelepedve. A homokkő itt vasoxid- 
hidráttól festett részeket (itt-ott limonit-darabkákat is) észleltet és laposan 
(15— 20° a.) dől. A homokkő és homokos agyag könnyen mállnak el, és jó 
talajt szolgáltatnak; szelíden kerekített kúpjai szép üde rétekkel és erdővel 
ékesek. A mészkő itt (a stájerlaki út felé) csak a lejtőt képezi.
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mészkő az út fölött tart a szoros Ny-i széléig. Márgás homokkövet vagy
homokos márgát heverő darabokban találtam ugyan fölebb a Kraku Pitu-
latra vezető gyalogúton, de nhomokkő-zówáO) —  mint azt Kudernatsch*/
becses munkájában említi —  nem voltam képes fölfedezni. Es így — 
minthogy a helyszíni viszonyokból ítélve alig hiszem, mikép 30 évvel ezelőtt, 
midőn Kudernatsch e helyet fölkereste, a feltárások sokkal kedvezőbbek 
lettek volna mint mainapság, az a véleményem, hogy Kudernatsch e kissé 
homokos (patellina)-márgát' és az egészen alárendelten mutatkozó márgás 
homokkövet vagy homokos márgát érthette a homokkő-zónája alatt. A heverő 
márgás homokkő-darabok vagy egy a mészkő-tömeg közé beékelődött (felső 
csoportbeli) homokkő-foltra engednek következtetni —  mint olyanokat a 
Gy. Zabelon megfigyeltem — , vagy pedig talán egy ilyen jelen volt foltnak 
csak maradványaiként tekintendők.

Számtalan orbitulinák mellett kis brachiopodákat, pecteűeket, korai- 
lókat, nagy naticákat (óriási nagyságúakat is), ampullariát, oslreákat stb., 
és végre egy nagy ammonit ( acanthoceras) töredékét találtam; e maradvá
nyok legnagyobbrészt a márgából kimállva fordulnak elő. Tovább fenn, a 
Pitulat-szoros Ny-i oldalán, nagy requieniák [Requienia (cfr. Lonsdalei, 
Sow., sp.)] igen gyakoriak. Lenn, az út felé, a jobb lejtőben, a márgás réte
gek eltűnnek, és hatalmas sziklafalakban a vörös és fehér, tömött mészkövek 
állnak elénk, melyek szintén foraminiferák átmetszetek észleltetik.

Magán az úton (Pitulat-szoros Ny-i végén) a vékony', mállott, gumós, 
patellináktól hemzsegő mészmárga-rétegek aztán meredeken, csaknem 
merőlegesen állanak, és ezek —  úgy látszik •— a sziklafalak mészkövére 
rátelepednek. Ezekre szürke (foraminiferás) mészkövek és ismét (patellina)- 
márgák következnek, melyek NyENy-ra, csaknem Ny-ra 60°-kai dőlnek, a 
Pitulat-szorostól K-re (attól nem messze) KDK-re dőlő rétegekkel szemben 
tehát antiklin helyezkedést, a tovább K-re, az Og. Predilcova felé jelentkező 
rétegekkel pedig konkordáns települést mutatnak. Szürke mészkő, azután 
ismét vékony rétőges (patellina)-márga, erre pedig fehéres mészkő litho- 
thamniumokkal, mint a Minis túlsó (jobb) partján következik. Ez márgás 
részeket is mutat, illetőleg a márgás (patellina)-fekvetekkel váltakozik. 
Tovább Ny-ra az úton sárgás és vöröses lithothamnium-mészkő, vörös, 
egészen vékonytáblás és gumós, márgás, foraminiferákat tartalmazó, és 
fehér, azután halaványvörös és végre —  a jura-márgáig — vöröses és sár
gás lithothamnium-mészkő jelentkezik.

Az Og. Predilcova jobb lejtőjén a Kraku Pítulatig («elrejtett hegyge- 
rincz») felkapaszkodva ugyanazon mészköveket találjuk, mint lenn az úton; 
a rétegek az utóbbiakéval megegyező dőlési irányt mutatnak, és szintén

+) lel h. 132. 1.
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korallokat, lithothamniumokat, foraminiferák átmetszeteit (helyenként, a 
fekübb részekben, itt is gyakran), valamint (a fekű és fedő részekben egy
forma nagyságú) requieniákat tartalmaznak. Fenn a keskeny hegygerinczen, 
(a szorostól K-re) ostreák és requieniák mellett egy patellinát is találtam a 
mészkőben. E-ra, ahol a legdéliebb, kis Poj. Pitulattól a gyalogút a szoros 
felé levezet, e pojánától Ny-ra, a szorost Ny felé határoló gerincz K-i olda
lán, ismét a barnás patellina-mészkövet találjuk. Requieniák a középső 
Poj. Judinára felvezető, ú. n. «Verhau»-úton is gyakran fordúlnak elő.

A Minis-völgy túlsó (jobb) lejtőjén, a már említett új úton, a jún.- 
mészkőre konkordánsan rátelepedve, vöröses és szürke lithothamnium- 
mészkövet észlelünk. Erre aztán vöröses, vékonyréteges, morzsalékos, 
márgás, valamint sárgás és szürke, tömött, szintén márgás mészkő követ
kezik. Ez utóbbi márgás rétegek itt legyezó’szerü alkotást mutatnak; requie- 
niát találtam bennük. Lenn a Minis partján, a Predilcova-árok torkolatával 
szemben, sárgás és vöröses lithothamnium-mészkőben egy brachiopodát 1 eltem.

Az itt tárgyalt mészkövek helyenként, mint nevezetesen a Pitulat-szo- 
rost Ny-ról határoló Pitulat-gerinczen, a nagy és középső Poj. Judina felé, 
valamint részben lenn a stájerlaki úton is, nagyon emlékeztetnek az alsó 
(krétakori) csoportunk kőzeteire, és meglehet, hogy itt-ottegy kisebb rész e 
mélyebb csoport kőzeteinek meg is felel.

A középső csoport kőzeteire a felső csoport egészen túlnyomóan homok
kőből álló rétegkomplexusa települ.

Ha Gura Golumbuluj-nál a Minis vadregényes, szűk sziklavölgyéböl 
(helyesebben sziklaszorosából) kilépünk, amint a homokkő-zónába hatolunk, 
a sceneria hirtelen, szinte egy csapásra megváltozik, és —  legalább kisebb 
darabra —  barátságosabb völgy fekszik előttünk. E homokkő-zónát Gura 
Golumbuluj-tól Ny-ra az úton kis, csak a Kirsia-vadászlak tájáról már 
említett mészkőfoltok okozta félbeszakításokkal, egészen a Kirsia rosie- 
Piétramőle táján fellépő júramészkőig követhetjük. E júra-, azután kréta
mészkő határán EK felé az Og. Babi-n és Og. Piétra móle-n át a gránitig, 
K-re s aztán D-re a krétamészkő középső csoportja határán az Og. Linu-n 
át Gura Golumbuluj-ig nyomozható.

A homokkő Gura Golumbuluj-nál az úton ugyanazt a dőlést (EENy, 
22h 5°) mutatja, mint a (patellina) mészkő a közvetetlen fekiijében, melyre 
tehát egészen konkordánsan rátelepül. A homokkő glaukonitos és mésztar
talmú ; ezt találjuk, a Gy. Zabéira felmenve, alárendelt lágy, vékonyleveles, 
homokos agyaggal együtt a mészkőre rátelepedve. A homokkő itt vasoxid- 
hidráttól festett részeket (itt-ott limonit-darabkákat is) észleltet és laposan 
(15— 20° a.) dől. A homokkő és homokos agyag könnyen mádnak el, és jó 
talajt szolgáltatnak; szelíden kerekített kúpjai szép üde rétekkel és erdővel 
ékesek. A mészkő itt (a stájerlaki út felé) csak a lejtőt képezi.
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Az Og. Linu-ban a szürke, márgás homokkő vagy vékonyréteges 
(leveles is) és akkor rendesen morzsalékos, meglehetős lágy, laza kőzet, 
vagy pedig vastagabb padokat képez, és ekkor kemény, meszesebb márgás- 
homokkővé válik; helyenként homokos márga is mutatkozik. A homokkő 
itt-ott szénrészecskéket tartalmaz, vagy limonitos is lesz. A NyDNy-ra 
vonuló mellékárok jobb lejtőjében a homokkő egy kb. 6 mf vastag, a 
középső krétamészkő-csoportból eredő részt zár magába. A dőlési viszonyok 
a Linu-árokban megváltoztak, amennyiben itt NyENy-i, NyDNy-i, sőt 
DDNy-i dőlést észleltem.

A Babi-árokban, annak torkolatától nem messze, a (patellina) márgás 
mészkőre rátelepülve és mint Gura Golumbuluj-nál (22h a.) dőlve, kemény, 
glaukonitos, meszes homokkő mutatkozik, mely durvábbszemű (konglo- 
merátszerű) is lesz, és vékony, kékesszürke, homokos palásagyag-betele- 
püléseket is tartalmaz. A fedő felé a homokkő a rendes kinézésű szürke, 
meglehetős kemény kőzet. Az árok baloldali (legnagyobb) mellékárkában 
úgy, mint a főárokban, a kemény sárgás és kékesszürke, meszes homokkő 
25° a. NyDNy-ra, csaknem Ny-ra dől. Az Og-Piétra mólé alsó felében fel
lepő márgás-homokkőben (a mészkő határán) egy példányban patellinát 
találtam, de ez az egyedüli eset, hogy a homokkő-komplexusban e foramini- 
ferára ráakadtam. A főárokban, a júramészkő határa felé, a homokkő 
NyENy-i dőlést mutat, és ugyanezt a dőlést 35— 40° a. észleljük a stájer
laki úton is, az Og. Babi torkolatától fölfelé.

Kudernatsch* «nagy apofizistn említ, melyben «a gránit messze a 
krétahomokkő zónájába terjed, a hol a Baba-szorosban annak a Minis- 
völgybe való torkolatához közel a homokkő közt megfigyelhető.» A mint az 
imént mondottakból kiderül, a Babi-árokban a homokkő közt gránitnak 
nyoma sincs. A Piétra mőle-mellékárok felső részéből a kréta- és júra
mészkő közt keskeny sávban húzódik a gránit Ny-ra az Og. Babi fele, mely
nek bal lejtőjében —  mint említém •—• a júra-mészkő alatt egy ponton a 
hosszú árok körülbelől közepe táján mutatkozik. De e mészkő közt vonúló 
gránitsáv sem apofizis, hanem a terület mélyedésein jut csak a rajtaülő 
mészkőtömeg alatt a felszínre. A homokkő felé irányzott gránittömeg pedig 
oly kompakt és meglehetős széles zónát képez, hogy azt apofizisnek tekin
teni már eo ipso lehetetlen. E, D, és részben Ny-felől is, a gránit itt kréta
mészkőtől határoltatik, mely alatt, illetőleg a homokkő alatt kompakt 
tömegben végkép eltűnik. Kudernatsch ezen állítása tehát nyilván téve
désen alapul.

Az Og. Babi leghosszabb mellékárkának torkolatától Ny-ra eső 615 
magas kúpon a homokkő-komplexus legfekvőbb rétegeit itt is kemény,

* lel. h. 70. 1.
A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1886-ról. 11
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szürke, glaukonitos meszes homokkő képezi, mely csaknem már homokos 
mészkőnek nevezhető. Erre egészen kis rész (patellina)-márgás mészkő, 
azután pedig malmmészkő következik. Az erdő és rét határán tisztátlan 
limonit-darahok mutatkoznak, melyekre kutattak is, de a kutatást csak
hamar abbanhagyták.

A Gy. Zabéi déli lejtőjén, a stájerlaki út fölött, már az orbitulina- 
mészkő K-i határa felé, ez utóbbiba beékelődve, két ponton egészen apró 
homokos agyag-, homokos márga- és homokkő-foltokat találtam, fenn a 
Zabéi gerincze felé pedig, az egyik árok kezdetén, kis homokkő-foltra akad
tam, mely valószínűen az egykor itt is a mészkövet borította homokkő- 
takaró maradványának tekintendő. E felfogás mellett szól legalább a fel
lépési módja.

Szerves maradványok a homokkőben gyakran, de többnyire össze- 
nyomottan fordulnak elő. Eossz növénymaradványok mellett Serpula sp., 
echinidák, pelecypodák, itt-ott kis gasteropoda, Terebratula sp., belemnitek, 
ammonitok és hal- (lamna)-fog mutatkoztak. A pelecypodák közül, melyek 
helyenként igen gyakoriak, nevezetesen ceromya és inoceramus, valamint 
astarte-félék tűnnek fel, ammonitok rossz töredékei (néha szájszéllel) szintén 
nem ritkák; a már tavaly is hozott Lytoceras cf. Sacya F őbb. sp. pár rosz- 
szabb példányán kívül szép ancyloceras kőmagvát sikerült lelnem.

A Mosniacu csúcsa közelében, attól ÉNy-ra fekvő 850 mj  magas csú
cson, valamint e csúcs ENy-i lejtőjén, melafirszerü pikrit lép fel, mely az 
alsó csoporthoz tartozó krétamészkőben tört fel.

Mésztufa-lerakodásokat hogy e területen, hol a mészkő már oly hatal
mas tömegekben^ fellép, több ponton találtam, természetes. Apró részekben 
konstatálhattam e képződést a Kuszek-patak két eredő árkában, melynek 
mindkettője K-i lejtőjén, illetőleg gerinczen krétamészkő található, és 
rábukkantam arra picziny részben a Gura Izvoruluj torkolatának K-i lej
tője közelében, hol a víz fátyol-vékonyságban az út felé leesik. Valamivel 
jelentékenyebb mésztufa-lerakodásra az Og. Piétra mólé felső részében 
bukkantam rá, a legnagyobb mésztufa-folt pedig a Minis jobb partján, 
* Piétra mőle»-nél (lágy kő) található.

Az Og. Piétra mólé felső végéhez közel (Poj. Babitól D-re) a mésztufa 
kis fensíkot képez. Itt —  mint az a hatalmas mészkőtömegen átszivárgó 
víznél e hegységben mindig megfigyelhető —- a kristálytiszta víz az át nem 
bocsátó alapon (itt gránit) a Coronini-forrásra emlékeztető, patak-erősségű 
forrás alakjában lép a felületre. A víz —  mint a tufa-lerakodásból látható —  
előbb kb. 25 -rel magasabb niveauban lépett a mészkősziklákból ki. A for
rásnak e hajdani szájnyílásánál a víznek a földalatti zúgását hallani. A víz
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tcvább lefelé dolgozott, míg a gránit határát egészen el nem érte. Az árkon 
lefelé a tufa mindent elfed, az elmeszesedés, mint a patak medrében fekvő 
tárgyakon látni, rendkívül gyorsan történik. A mésztufa-lerakodás itt min
den esetre már jelentékenyebb, de az egész vastagsága nincs feltárva, s így 
az meg nem becsülhető. Csak ez idő szerint is ott álló fáknak a leveleit, 
■valamint mohot találtam benne.

A «Piétra molo»-mésztufa-lerakodását a fenn említett júrakorbeli 
(maim) márgás rétegek okozták és okozzák. A forrás az itt még hatal
masabb mészkőkomplexusból még erősebb patak alakjában jntnapfényre; 
a víz a tufa-fensíkon eloszlik és nevezetesen két vízesésben rohan a Minisba 
le. A lerakodás vastagsága itt kb. 15— 20 mJ-re tehető. A mésztufában szin
tén csak most élő és ott álló fáknak a levéllenyomatait, valamint mohokat, 
ezek mellett egy helyt szintén recens helixet (tí. austriaca Mühlf.) találtam.

A Piétra mólé vízesései szép látványt nyújtanak; ha a Minisre könnyű 
gyaloghidat építenének és a platót járhatóvá, hozzáférhetővé tennék, Piétra 
mőle vonzó ponttá válnék turisták és természetkedvelők számára, akiknek 
különben kirándulásokra a Minis-völgy általában csak ajánlható.

1 1 *


