
5. A krassó-szörényi hegység Ny-i széle Illadia, Osiklova és
Oravicza környékén.

T. Roth Lajos-íóI.

Hogy felvételeimet D és Ny felé a már térképezett területekkel kap
csolatba hozzam, az 1888. év nyarán mindenek előtt az Illadiától K-re fekvő 
«Valea-máre» nevű erdőörházat választottam kiindulási pontul, honnan 
aztán —  a megelőző évben végzett munkámmal (K felé) nagyobbrészt kap
csolatosan — a felvételt É-ra folytattam. A bejártam terület déli határát így az 
L14-jelű (1:144,000) speciális térkép déli széle (a Pojana-Flori— illadiai Csóka 
Bozovits-vonalban) képezte, hol B öckh igazgató, tisztelt barátom felvételével 
hoztam az összeköttetést létre, míg Ny-felé (Illadia-Oravicza) kartirozásom- 
mal a Halaváts által 1884-ben itt végzett felvételhez csatlakoztam. E-i irány
ban az oraviczai Tilva-mika és Tilva-maré-n át a Kostur-ig, valamint a Kraku- 
Gorun-ig (itt egyúttal a lissavai és oraviczai völgyek közti vízválasztóig) 
haladtam, K-re pedig egy vonal képezi a felvettem terület határát, mely 
Marillá-t a Tilva-Oknar-, Kentar-út, (Tilva-Szina D-i lejtője), Minis-völgy, 
Batatura-erdőtisztás, Conuna, Poj.-ursonie és Poj.-Flori-pontokkal összeköti. 
Felvételi területem tehát az 1 : í25,000 méretű törzskari térkép -|| Ẑ0”aT ÉK 
és xxVTov DK jelzésű osztálylapjaira esik.

A körülírt területet főleg mezozoos, alárendeltebben paleozoos képződmé
nyek alkotják; eruptív kőzetek összefüggő tömegben és számos kis áttörésben 
jutnak a felületre.

A hegység szerkezete a Ny-i széle e részén megfelel a közvetlenül 
K felől csatlakozó terület szerkezetének. A vonulatok itt is ÉK— ÉKÉ-re 
csapnak, és e csapásirány a kristályos paláktól kezdve, a paleozoos és mező- 
zoos képződményeken át (egyes pontokon a krétakorú lerakodásoknál is) 
konstatálható. A kristályos paláknál e csapásirányt Illadia táján (Valea- 
meskazseny) és Oraviczán (oraviczai völgy bal lejtőjén) figyeltem meg.

Az uralkodó csapásirányra függélyesen —  mint a működött oldalnyo
más produktuma — ismételt szinklin és antildin ránczosodás állott be, mit 
különösen a jurakorbeli lerakodások észlelteinek.
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Az illadia-oraviczai vonalban és tovább É-ra folytatólag, a kristályos 
pala-alapheyység újra bukkan ki. Ezt H alaváts úr térképezte és szerinte * 
az említett vonalban csak keskeny szalagként lép fel. Hogy a kristályos palák 
itt azoknak felső (HL) csoportjához tartoznak, miként azt H alaváts idézett 
jelentésében már kimondotta, azt részemről is csak megerősíthetem. E kris
tályos palák tehát a tavalyi jelentésemben ** vázoltaknak felelnek meg, me
lyek a Tilva-Predilcova táján és a Karas mentén —  szintén csak keskeny 
zónában —  jelentkeznek.

I. Paleozoos képződmények.

A kristályos palákra rátelepedve vagy a juramészkő közé ékelődve, a 
szóban forgó területen homokkő és palásagyag lép fel.

E lerakodások legdélibb előőrseit egészen picziny részekben Illadiánál, a 
«Dimpu de la Groce» 407 mf  magas kúpja Ny-i és DNy-i lejtőjén (kettőt a 
jura-mészkő és márga közé beékelődve, a harmadik, legdélibb rögöt már a 
szármátkorú üledékek fedte területen) találjuk. Az itt fellépő kőzet homokkő ; 
még pedig az először említett két rész keletije, mely a felületen kis vékony 
szalagocska alakjában mutatkozik, zöldesszürke, kemény vagy, ha mállásnak 
indul, lágyabb homokkőből áll, mely palás is lesz és rossz növénymaradvá
nyok nyomait is mutatja, míg a nyugati részecske heverő darabokban és tus- 
kókban vöröses palás homokkövet észleltet.

A Valea-máre (nagy völgy) jobb lejtőjén aztán, Illadia K-i végén, 
a kristályos palákra rátelepülve és kis részben még szármátkorú agyag 
és kavicstól elfedve, csillámos kvarczitos homokkő lép fel, mely a gör
dült kis kvarczszemeken kívül a kristályos palák és kvarcz nagyobb 
görélyeit is tartalmazza, mi által helyenként konglomerátossá lesz. E ho
mokkőre a fedőben sötétszürke, kalciterektől átjárt, erősen bitumenes 
és helyenként szép feketeszén nyomait mutató, vékonyréteges márgás 
mészkő következik, mely KDK-re dől. Erre ismét (vöröses) csillámos 
kvarczhomokkö következik, melyen újra vékonyréteges (palás), bitumenes 
mészmárga települ. A legfedőbbet még egyszer a kvarczhomokkö képezi, 
mire aztán konkordáns településsel (KDK-nek dőlve) a malmmészkő követ
kezik. Ez egész lerakodás 40 'mj  széles. Az úton fenn a Kraku-n (E-ra), az 
alaphegységre (amfibolpalára) közvetlenül kékesszürke, bitumenes, feketés- 
színű szarukövet tartalmazó mészkőpad települ, mire az említett, itt arkózás,

* Jelentés az 1884. évben Oravicza-Román-Bogsán környékén eszközölt részletes 
földtani felvételről. (M. kir. földt. intézet évi jelentése 1884-ről, 99. 1.)

** Stájerlak D-i és Stájerlak-Anina K-i környéke. (M. kir. földt. intézet évi 
jelentése 1887-ről, 106. 1.)
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helyenként ép földpátokat is észleltető homokkő következik, melynek legfe- 
dőbbjét kalciterek is átjárják. Ennek fedőjében vékonypalás márga és azután 
malmmészkő települ. Itt tehát e lerakodás mégint a juramészkő közé 
ékelődik.

A Valea meskazseny jobb lejtőjében (Illadiától E-ra) a kristályos pa
lákra (grafitos, cliloritos palák és gneisz) szürke, kalciterektől és szarukőtől 
bőven átszőtt, bitumenes mészkő települ. Erre aztán túlnyomóan vörös
színű, durvább és finomabb homokkő következik, mely a hegy felé felhúzódó 
árokban jól fel van tárva. A homokkő, melynek anyaga a kristályos palákból 
származik, földpátot is tartalmaz; zöldesszürke és, ha mállott, sárgás színt 
is vesz fel; rétegei a kristályos palák és a malmmészkő rétegeivel, mely utób
biak közé beékelődik, megegyezően, t. i. KDK-nek dőlnek. A legfedőbb rész
ben a homokkő szürke és inkább mésztartalmú lesz. Fölötte vékonypalás, 
bitumenes márga és aztán mészkő és márga (maim) következik. A homok
kőben szerves maradványt találni semmikép sem akart sikerülni. A lejtőn 

• fölfelé, egészen az alaphegységig, heverő darabkák árulják el a homokkő 
jelenlétét és további folytatását. Az úton fenn közvetlenül a kristályos palákra 
települve jelentkezik, melyeket E felé határuk mentén vékony szalagocska 
alakjában egy darabig kísér.

A Cornet-máre Ny-i lejtőjén, a 377 ”y-rel jelölt kúp felé, újra a jura
mészkő közé nyomulva, fenn vörös, lágyabb, D-re az árok felé ereszkedő 
lejtőn azonban igen kemény, szürke, kvarczitos homokkő mutatkozik. Ez 
keskeny és majd szélesebb szalagocska alakjában húzódik az Ogasu-Szimi 
bal lejtőjében E-nak; a nevezett árok jobb lejtőjén ismét keskenyedvén, 
annak torkolatáig Csiklovánál folytatódik. Itt az árok bal lejtőjén, az 
alaphegységre települve, szintén még egy kis kvarczliomokkő-részecske 
jelenik meg.

A 377 A-tói EK-re a lejtőn, a szilárd kvarczithomokkő közt, alá
rendelten lazább csillámos homokkő is mutatkozik, mely növénymaradványok 
nyomait tartalmazza. Az E-i folytatásban a kvarczhomokkő téglavörös színű 
lesz, fehér csillámpikkelykék csak gyéren láthatók benne és egész struktúrá
jában —  nevezetesen az Ogasu-Szimi bal lejtőjén —  feltűnő változást szen
vedett, mi az ezen árokban vele érintkező trachitdyke hatásának tulajdoní
tandó. Az Ogasu-Szimi torkolata közelében, t. i. az árok mellett a jobb lejtőn 
vezető úton aztán, igen finom-homokos, darabkákra széthulló, szürke és 
barna vagy sárgás- és vöröses-szürke palásagyag lép fel, mely márgás is lesz 
és közrétegekként kemény, repedezett, homokos-márgás mészkőpadokat 
mutat. E rétegek DK-re dőlnek, szerves maradványokat nem találtam 
bennök.

A csiklovai völgy bal lejtőjén három egymástól elszigetelt kis részben 
találjuk a palásagyagot és homokkövet.
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A legkeletibb rész a csiklovabányai román templomnál torkolló árok
ban és annak lejtőin húzódik DK-re egészen a hegyig fel, hol csaknem az 
itt elvonuló útig követhető. A nevezett árokban, valamint az árok melletti 
úton, szürke vagy barnás-, zöldes- és vörösesszürke, finom csillámos kvarcz- 

Jhomokkő finom-homokos palásagyaggal váltakozva lép fel. A rétegek, 7— 81' 
felé dőlve, az árokban kemény, szilárd anyagú kompakt padokban jelennek 
meg, növénymaradványoknak csak egészen hasznavehetetlen nyomait mu
tatják. A D-re (Dilma felé) felhuzódó mellékárokban (út mellett) régi, fel
hagyott tárna van; a, gorczon homokos palásagyag-darabok hevernek, melyek 
kevés érczet tartalmaznak.

Az érintett részek másodikát az imént tárgyalttól DNy-ra, a Dilma 
Ny-i lejtőjén, és kis félbeszakítás után —  ennek folytatásában —  a harma
dikat találjuk, mely utóbbi ismét csak egészen keskeny szalagocskaként jut, 
a kristályos palán települve, a felületre. A második, tekintélyesebb rész leg- 
fekvőbbjét, a dőlésirányból (DK— DKD) következtetve, igen kemény, világos
színű, rögökben kiálló kvarczitos homokkő és kvarczkonglomerát képezi. Erre 
finom-homokos, csillámpikkelykés palásagyag következik, mely különösen 
a mélyebb részekben sötétszürke, nedves állapotban csaknem fekete színű, és 
mely itt-ott kevés piritet tartalmaz, valamint kissé bitumenes is. Rossz 
növénymaradványok nyomait csak igen gyéren találni benne. E palásagyag 
íedőbb részeiben palás, márgás mészkőbe megy át, mely közt vékony betele
pülésekben sötét pala szintén jelenkezik. Erre aztán sötét, csillámos, arkozás 
homokkő, e fölött pedig megint palásagyag következik.

A csiklovai völgy jobb lejtőjén — az imént tárgyalt részek E-i folyta
tásaként —  a homokkővel váltakozó palásagyag összefüggő, nagyobb részben ✓
lép a felületre. E rész E-i irányban az oraviczai völgyig folytatódik, melynek 
bal lejtőjében, Oraviczabánya felső, «Fuhrwesen»-nek nevezett községrészé
nél, a trachit határán, végkép eltűnik. E palásagyag-homokkő-vonulat egész 
hosszkiterjedésében kristályos palákra települ, csapásiránya EKE, ránczoso- 
dást szintén észleltet. Több ponton vékony trachit-dyke-ok szelik át.

A csiklovabányai róni. kath. (búcsújáró-)templom koronázta hegy Ny-i 
lejtőjén vonuló árokban, a nevezett hegyet alkotó mészkő fekvőjében, KDK-re 
dűlő, sötétszürke, vékonypalás (leveles) és szétdaraboló palásagyag települ, 
mely szilárd és kemény, de szintén erősen repedezett, zöldesszürke, külsőleg 
rozsdabarna, palás homokkővel váltakozik; aztán ismét sötétszürke, csillámos- 
homokos palásagyag stb. következik. A rétegek finom erecskékben és pon
tocskákban, valamint vékony kéregben piritet is tartalmaznak. Hosszabb 
keresés után sikerült nekem itt a sötétszürke, fehér csillámpikkelykés palás
agyagban a lycopodiaceák családjába tartozó Walchiapiniformis, S ch loth . sp. 
maradványát lelni, mely növény ugyan már a produktív kőszénformáczió 
felső osztályában is —  bár csak nagy ritkán —  fellép, de mely tudvalevőleg
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a diasz alsó osztályában vagy Geinitz alsó «Rothliegend»-jében otthonos, 
hol csaknem mindenütt találtatik.

Az említett templommal szemközt Ny felé felhuzódó mellékárokban 
márgás betelepülések szintén mutatkoznak. A palás homokkőpadok külsőleg 
néha bizonyos III. csoportbeli kristályos palákhoz hasonlítanak.

A templom közelében (kálvária alatt) elvonuló alsó utón, mely a 
községbe levezet, világosszürkés- és tiszta méz-sárga, vékonyróteges (leve
les), itt-ott kissé márgás, finom csillámos-homokos palásagyagban valamivel 
sűrűbben jelentkező növénymaradványokra akadtam, melyek közül:

Walchia piniformis, Schloth. sp.,
— filiciformis, Schloth. sp. és

Odontopteris obtusiloba, Naum.-í határozhattam meg.
Walchia filiciformis Geinitz * szerint ritkábban találkozik, mint a 

W. piniformis, ez utóbbit azonban sok helyt kiséri, a hol a diasz alsó osz
tálya feltárva van.

Csiklovabányán, azon utcza bejáratánál, melyen az «Ogasu de la krucse 
albe» mentén az út Oraviezára vezet, a diaszpala-rétegek erősen hajlottak, a 
«Lobkowitz herczeg»-altárna közelében azonban ismét túlnyomóan NyÉNy- 
nak dőlnek. E tárna a völgylejtőn ezekben a rétegekben hajtatott be, azután 
a szomszédos juramészkőbe jutván, majd egy trachitteléren is hatoltak át.

Lerakodásunk É-i folytatásában a rendesen zöldesszürke és erősen re
pedezett homokkő a finom-homokos, világos- és sötétszürke, vagy sárga és 
vöröses színt is felöltő palásagyagban betelepüléseket képez, kemény padjai 
a gyakran erősen mállott és szétmorzsoló, egészen vékonypalás palásagyag 
közt kiállanak. A fakereszt közelében, melynél a gyalogút a «Vadarna»- 
kocsiúttal egyesül, a palásagyag és homokkő az azon áttört trachyt-dyke 
érintkezésén kemény, világos kékesszürke kőzet, mely az átváltoztatott, meg- 
kovásodott juramészkőre emlékeztet, mely utóbbitól azonban — eltekintve a 
nagyító alatt kivehető picziny csillámpikkelykéktől —  vékonypalássága által 
is különböztethető meg. Erre ismét normális kinézésű homokkő és sötét
szürke, csillámos-homokos palásagyag következik, mely kőzeteken újra kes
keny trachyt-dyke tört fel. A vonulat E-i végéig aztán a kemény kvarcz- 
homokkő és palásagyag váltakozva folytatódik; a kőzet részben itt is —  mint 
az előbb említett —  igen kemény, világos kékesszürke, a palásagyag pedig 
helyenként csaknem feketének tűnik fel. A rétegek dőlési szögét egy helyt itt 
55 °-nak mértem.

Végre még Csiklovánál, a Gyalu-máre DNy-i nyúlványán fellépő jura- 
mészkőfoltok legészakiabbnak ENy-i szegélyén, valamint Oraviczánál, az 
oraviczai völgy és az Ogasu-máre közt a hegyen elterülő gyümölcsös kertek

* Dyas od. d. Zeclisteinfonn. u. d. Eothliegende.
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között, szintén picziny juramészkőíoltot (de ezt köröskörül) szegélyezve, finom 
és durvább (konglomerátos) homokkövet, az utóbbi ponton palásagyagot is 
konstatálhattam.

A felsorolt növények az alsó-diasz vagy alsó-«Bothliegend» vezető- 
növényei, tárgyalt lerakodásaink tehát a GEiNiTZ-féle alsá-Rothliegend-nek, 
vagy a hegységünkben K üD E R N A TSC H -tól * a «vörös homokkő#-komplexusban 
megkülönböztetett étage-ok alsóinak felelnek meg ép úgy, mint a tovább E-ra 
fellépő hasonnemű rétegek, melyeknek növényeivel Stur foglalkozott.**

II. Mezozoos képződmények.

Ezek közt területünkön mindenek előtt a C d llov ien -rétegekkel, 
még pedig azoknak a tavalyi jelentésemben (id. h.) vázolt Ny-i vonulata déli 
végével találkozunk, hol az a Conuna Ny-i lejtőjén hirtelen keskenyedvén, a 
Vurvu-Gyalu E-i lejtőjén kezdődő árokszerű területmélyedésben eltűnik. 
A rétegek itt a Conuna-Vurvu-Gyalu (K) és a 962 mf  -nyi kúp, valamint annak 
DNy-i folytatását képező, tűzőrző gunyhó jelölte kúp (Ny) közt, a világos 
sárgásszürke, tömött malmmészkő közé ékelődve jelennek meg; szarukövet 
(szürkét és feketét, de világos, fehéreset is) igen bőven tartalmazó bitumenes, 
finomszemű, sárgás- és sötétkékes-szürke márgás mészkőből állanak. Világos, 
likacsos szarukőben itt sugarasan bordás, de közelebbről meg nem határoz
ható pecten-ekét találtam.

K-re, a Szelestiucza-pataknak az Izvoru-Bakasdianulujjal való egyesü
lésétől G-nek, a lejtőkön ismét az ide tartozó lerakodásokra bukkanunk, me
lyek D-ről, B ö c k h  területéről jőve, a Padina-ursonie mentén —  maim- és 
krétamészkő között —  még egy darabig követhetők, hol a Poj.-ursonie-ről 
lehuzódó sziklavonulat lejtőin csakhamar véget érnek. A rétegek e része a 
tavalyi jelentésemben említett E-i vonulat déli folytatásának tekinthető.

Legelterjedtebbek területünkön a mdltvi-lerdTcocLdSok.
Ezek K felől —  a krétamészkő-traehit okozta félbeszakításokkal —  az 

illadia-oraviczai vonalban fellépő kristályos alaphegységig, illetve a diaszkorú 
rétegekig nyomozhatok, elszigetelt kis részekben pedig a kristályos palán 
rajtaülve találtatnak. Bétegei, melyek mészmárgával váltakozó mészkőből 
állanak, egész (K— Ny-i) elterjedésükben többszörösen — mint fenn emlí
tőm —  ránczosodottak, minek folytán rendesen meredeken, helyenként merő

* Geologie d. Banater Gebirgszuges.
** Beitráge z. Kenntn. d. Dyas- u. Steinkohlen-Form im Bánát. (Jb- d. k. k_ 

geol. R.-Anst. 1870.)
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legesen is, dőlnek. A trachit érintkezésén a mészkő vagy kristályos-szemcsés 
mészszé változtatott át, vagy pedig egészen megkovásodott.

Délen, a Kraku-Botusuluj— Facza-máre táján, a szaruköves vagy szaru
követ alig mutató, világosszürke, tömött mészkő, mely a Kraku-Botusuluj 
DNy-i lejtőjén halaványvöröses színt is felvesz, vékonyréteges, alárendelt 
márga-betelepülésekkel váltakozik. A rétegek 50— 70°, egy helyt, a Szeles- 
tiucza-barak közelében, csak 30°-nyi dőlést észlelteinek.

A «Yalea-márei) erdőőrháznál a völgy bal lejtőjén (árok mellett) D-re 
fel vivő líton jelentkező márgás mészkő és vékonyréteges mészmárga rossz 
ammonit-foszlányokat és hasonló megtartású pecteneket mutat. A mészkő 
itt-ott behintve kevés piritet és limonitot, szarukőgumókat is, de csak ritkán, 
tartalmaz; a rétegek közel 19h felé dőlnek. Fölebb az úton kis terebratulákat 
gyűjtöttem. Az úton fenn, mely a Kirsia-Sterpare közelében levő pojána déli 
végén K-re, a Yurvu-Gyalu Ny-i lejtője felé vezet, 25-—-30 mj  vastagságban 
sárgás és kekesszürke, vékonyréteges, erősen repedezett és hasadozott márga 
van feltárva, melyben pygmaeaszerű gryphaeák mellett rossz ammonit-foszlá- 
nyok is mutatkoznak. Ennek közvetlen fekvőjében, vastagabbpados márgás 
mészkőben, rósz kis terebratulák szintén fordulnak elő. Tovább a fekvőben, 
a mészkő közt mintegy 3 mj  vastag betelepedést képező márgában, Pecten 
aff. lens, Sow.-t leltem. Az ezután következő tömött, világosszürke mészkő 
rétegei átlag 50°, helyenként csak 30°, más helyt pedig ismét 70°-kal 
19-—2011 felé dőlnek. A Yurvu-Gyalu Ny-i lejtőjén aztán a mészkő- és márga- 
rétegek csapásában ismételt ránczosodás észlelhető; itt márgás mészkőben 
Perisphinctes sp.-t találtam.

A Valea-máre felső részében, hol e völgy, kezdetétől fogva egészen a 
«Yalea-máre»-erdőőrházig hosszvölgy, a mészkőrétegek 60— 70°-nyi dőlést 
mutatnak; egészen fenn a «Margana»-tájon, hol (Kulme és Batatura közt) 
több út vagy fasor találkozik, mészmárgában a Pecten cingulatus, P m L L .- t  

leltem. A nevezett erdőőrháztól Ny-ra aztán a völgy mint harántvölgy foly
tatja menetét, és itt az első mészkemenczénél, a 19h felé dűlő szaruköves 
mészkő fedőjében sárgásszürke, tömött, szarukövet kis gumókban csak ritkán 
tartalmazó és márgás közfekveteket észleltető mészkő települ, melyben picziny 
Ostrea sp., Plicatula sp. és cidaris-tüske mellett Ostrea ( Alectryonia) cf. 
rastellata, Schloth. =  O. colubrina, Lmk. gyűjthettem. A krétakorbeli le
rakodások mintegy 950 "f -nyi szélességben okozta félbeszakítás után a völgy 
mindkét lejtőjén újra a szépen rétegzett, világosszürke, tömött malmmészkő 
lép fel, melynek rétegei, 55-—60°-kal 20h felé dőlve, 60-— 75 cfm-es, de ennél 
vékonyabb padokban is jelenkeznek. A mészkő kis limonitgumőkat itt is 
mutat.

A Dimpu de la Groce 389 mj  A -jától K-re az úton, a krétakorú lera-
6A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1888-ról.
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kodások Ny-i határa közelében, ammonitoknak —  sajnos —  ismét csak rossz 
töredékeire akadtam, melyek egyikénél azonban konstatálható, hogy szintén 
perisphinctes-szel van dolgunk.

A tovább Ny-ra, Illadia felé, a Valea-máre jobb lejtőjén fellépő márga- 
rétegek a vízválasztón át a Valea-meskazsenybe vonulnak, hol az t. i. szintén 
bosszvölgyből harántvölgybe megy át. A rétegek kis exogyrák és gryphaeák, 
pederi és Terebratula sp. mellett Ostrea sp. ( aff. subserrata, MüNST.)-t tartal
maznak, egy nagy pinna töredékei is mutatkoztak.

A márgarétegek, melyek — mint rendesen -— vékonyrétegesek (leve
lesek), gyakran igen meredeken egyenesednek föl, minek folytán dőlésük a

f

csapásirányban többször változik (NyENy és KDK); nagyobb vastagságot is 
érnek el, és hol a völgybevágásokban -— mint az említett Valea-máre és 
Valea-meskazsenyben — jelennek meg, több helyt források naprakeriilósót 
okozzák. Ezen okból és, minthogy elmállásuk következtében jó talajt szol
gáltatnak, a földmivelésre nézve igen előnyösek, mely kedvező körülményt az 
illadiaiak tengeri termesztésére, szilvások ültetésére stb. bőven fel is hasz
nálják. Szép rétek is terülnek e márgatalajon el.

Az illadiai lakosok másrészt mészégetésben találnak keresetágat, még 
pedig ez főkeresetük. A Valea-márenak Illadia és az erdőőrház közötti haránt- 
völgy-részében a mészógető-kemenczék egész sora áll. Itt, mint a tisztábbat, 
főleg a krétakorú mészkövet égetik. A völgy E-i részében (hosszvölgyben) 
szintén egész sor mészkemencze található, melyek malmmészkövet dolgoztak 
fel, ezek azonban már fel vannak hagyva. Más helyeken is, mint pl. a Facza- 
máre táján, láttam a malmmészkő fedte területen mész-kemenczéket.E mészkő 
égetésre szintén alkalmas, minthogy szarukőtől csaknem ment, de oly tiszta 
fehér terményt, mint a világos színű krétamészkő, nem eredményez. Az 
illadiaiak szabadon fejthetik és használhatják a mészkövet, de azért a fát a 
földbirtokostól (osztr.-magy. államvasút-társaságtól) kell venniük.

A Kuka-máre, Kornet-máre, Gyalu-Kraját a Gisin-völgyig sötét-kékes- 
szürke, fehér kalciterektől bőven átjárt, sötétkék vagy feketés szarukövet, de 
nem gyakran, tartalmazó mészkő alkotja. Magukon e kúpokon a mészkő 
rétegzése tisztán nem vehető ki, de igenis az azt Ny-ról és K-ről határoló 
márgánál. Ny-ra a sötétszínű, bitumenes, szaruköves mészkő és márga az 
alaphegységre települ, K-re pedig a malmmészkő a «La Rolh> meredek szik
lákig tart. A Kornet 525 * /-rel jelölt kúp É-i lejtőjén, hol a mészmárga 
rétegei az úton megint merőlegesen fölegyenesedve láthatók, Pinna sp. töre
déke, az Ogasu-Szimi bal lejtőjén felvonuló úton pedig rossz növénymarad
vány is találkozott. A sötétszürke, bitumenes, többször palás mészkő és mész
márga a Gisin-völgyből, melynek talpát nagyrészt e kőzetek képezik, a 
Dilmán és a «Dreifaltigkeits»- hegy (La Vircsis)-en át a csiklovai völgybe 
húzódnak, hol a Dilma 445 nj , valamint a Dreifaltigkeits-hegy 578 mj  magas
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/ . . .  / 
kúpjainak ENy-i lejtőin, illetve az utóbbinak ÉN-i nyúlványa lejtőjén, a
szaruköves mészkő mutatkozik.

A Dilma lejtőjével szemközt (csiklovai völgy jobb lejtőjén) rétegeinket, 
a diaszkorbeli lerakodásokra telepedve, csak kis részben találjuk. Ez t. i. 
ama kis hegyorr, melyen fenn a rom. kath. búcsujáró-tempóm áll. A kőzet 
itt is sötétszürke, bitumenes, feketés szarukövet tartalmazó, kalciteres 
mészkő és vékonypalás bitumenes márga. A rétegek a templomhoz felvezető 
úton, kivált fölebb, a hol a vékonyabb padok is a betelepült vékonyréteges 
márgával láthatók, 65— 80° a. 7— 8h felé dőlnek. A sötétszürke (feketés) 
szarukő gumókban, fészkekben és szabálytalan szalagszerű betelepedésekben 
jelenkezik a mészkőben. A kis hegyorr D-i lejtőjén, az árok felé, a rétegek 
60— 650 a. NyENy, csaknem Ny-ra dőlnek, tehát nyerget képeznek, melyen 
a templom áll. Hosszabb keresés után úgy az árok oldalain, mint a felha
gyott mészkemencze melletti felhagyott kőbányában aptychusokat találtam, 
melyeknek elég jól megtartott egyike az Aptychus lamellosus, Münst. Két 
aptychus, valamint egy perisphinctes rossz töredéke a völgy túlsó (bal) lejtő
jén is (Dilma lejtője) mutatkozott.

Szaruköves mészkövünket — mint már említém — Csiklovánál a 
Gyalu-máre DNy-i folytatásán három kis foltban a kristályos palán rajtaülve, 
ismét látjuk. Itt ammonit és belemnit rossz töredéke, valamint pecten-fosz- 
lányok mellett Astarte sp. találkozott. Az oraviczai völgy bal lejtőjén, a 
gyümölcsös kertek között, a már szintén érintett picziny mészkőrész, diasz- 
korú lerakodásokon rajtaülve lép fel, a völgy jobb lejtőjén pedig a kristályos 
palákra nagyobb mészkőfolt települ rá. A kőzet itt is sötét kékesszürke, kal- 
cziteres és bitumenes, helyenként erősen repedezett mészkő, mely márgás is 
lesz és itt-ott vékony érczerecskéket vagy érczrészecskéket behintve tartalmaz. 
A gránátkőzet felé meglehetősen át van változtatva. A volt Gabel-aknában, 
melyet H oeváth Zs. úr aranytermelés czéljából —  szép sikerrel —  mélyesz- 
tett volt le, a mészkő alatt világos, finom és durvább, csillámos, arkózás 
homokkőre akadtak, mely a gorczon látható, és mely nagyon valószínű, hogy 
a diaszkorú homokkőnek felel meg. Ez alatt aztán a kristályos palák 
következnek.

A mint már fent említettem, a trachit főtömegének határai mentén a 
malmmészkő vagy fehér kristályos-szemcsés mészkővé változtatott át vagy 
pedig mint erősen megkovásodott kőzet lép elénk. Az előbbit, kis részekben 
a trachittól körülzárva, a trachittömegben is találjuk. A megkovásodott 
mészkő helyenként a trachit közvetlen érintkezésén is mutatkozik, rendesen 
azonban a kristályos-szemcsés mészkő választja el attól, egyes pontokon a 
megkovásodott mészkő a fehér, szemcsés mészkő közt is jelenkezik.

A Valea-Korkanu jobb lejtőjén (Csiklova K), hol a trachit Ny-i határán 
fellépő márgás mészkő részben szintén megkovásodott, kemény, világos szí

6 *
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nűvé lett, úgy a trachitban, mint a mészkőben kis szemekben kovand van 
behintve. Fölebb e völgyben (vagy már jobban árokban) a bal lejtőn, trackit- 
tól körülzárt fehér szemcsés mészkőrész jelenik meg. Úgy ez (a lejtőn), vala
mint a patak medrében látható kemény, szilárd trachit, a megmerevedett 
lávaár hű képét mutatja. A Dreifaltigkeits-hegy (La Yircsis) 578 ”f  magas 
kúpja táján, a kúptól NyENy-ra lévő árokig, valamint DDK-re a trachit hatá
ráig, az erősen megkovásodott mészkő található. Ez sósavval csak keveset 
vagy épen nem pezseg, színére nézve valamivel világosabb lett, többször éles 
tuskókban tűnik elő, egészen durva szálas lesz stb. Vele együtt alárendelteb
ben a finomszemü, jobban sötét kékesszürke, kevésbbé megváltozott mészkő 
is lép fel. A fehér, szemcsés mész, mely több ponton részben még világos- 
kékes, a trachit határán többször (mint pl. a Dreifaltigkeits-hegy E-i lejtőjén) 
egészen vékonytáblás és több ízben (mint pl. az «Üj-Roll» felé felvezető 
ösvényen) morzsalékos lesz és fehér mészhomokká hull szét.

A csiklovai völgy bal lejtőjén, a malom és faraktárral szemben, a fehér 
kristályos mészkőben felhagyott kőbánya van. A rétegek merőlegesen álla
nak, oldalról nézve orgona sípjaira emlékeztetnek. A mészkő éles, szögletes 
darabokban válik le, szürke, érczszemecskéket is tartalmazó mészerek jár
ják át, mely utóbbiak jóval keményebbek, mint az azokat körülzáró fehér 
mész. A fakeresztnél a mészkő szintén még fehér és világoskék, és fehéres 
szarukövet mutat. A rétegek itt 75°-kai NyENy-ra dőlnek és kompakt padok
ban jelenkeznek. Az első, Eckl-féle malomnál egészen a patak medrébe 
húzódnak le és itt is még fehér, szemcsés, fehér szaruköves mészkőből álla
nak. A rétegek a Semione —  szintén igen meredek —  szikláinak megfele
lően (NyENy-ra) dőlnek. A második malomnál aztán kékesszürke, finom
szemű, feketós szarukövet magába záró mészkő lép fel, a kalugyer-templom 
(monastiri) felé elágazó úton pedig a kékesszürke, tömött, normális mészkő,. 
45°-kai NyÉNy és KDE felé dőlve, következik.

A gyalogúton, mely a czigány-kolónia (Csiklova) E-i végén a czigány- 
árok bal lejtőjén a Semione felé felvisz, valamint az árokban lenn, a trachit 
határán mutatkozó kemény, finomszemű kék és világos kékes, megkováso
dott mészkő a La Vircsis-on fellépőhöz egészen hasonló; szintén éles dara - 
bókban válik le, kalapácsütésnél cseng; ez részben korálmészkő, mely külön
ben több ponton észlelhető. A fehér kristályos mészkő a czigány-árok jobb 
lejtőjén helyenként durvaszemcsés lesz; fölebb az árokban, a Kolelíe 
(600 mf  A ) DK-i lejtőjén, a NyENy-ra dűlő fehér szemcsés mészkövet kemény, 
kék, megkovásodott mészkőszalagok vonják át. A Kolelíe 600 mf-es kúp 
ENy-i lejtőjén, az Abrahám-kereszt és kút jelölte erdőtisztásra elvezető úton 
ott, a hol a trachit határán a megkovásodott mészkő és márga mutatkozik, 
az utóbbiban Pinna cf. radiata Münst. találkozott. A trachittömeg Ny-i 
határán, «Sandweg»-től E-ra fekvő 502 mj  magas kiípon és annak E-i, a
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trachit felé való folytatásában, a malmmészkő vagy fehér és világoskékes, 
finomszemű, vagy egészen kemény, kékes és vöröses, igen finomszemcsés. 
Ny-ra, a diasz-homokkő és pala felé, a szarukőtartalom eleintén egészen 
mintegy elmállottnak, megtámadott- és morzsalékosnak tűnik elő, azután 
pedig a mészkő megint a normális kinézésű kékesszürke, intakt szarukővel.

A hol a csiklovai völgy a kezdetétől fogva megtartott DNy-i irányát 
elhagyva, egyúttal hosszvölgy lenni megszűnt, a völgy bal lejtőjén, a Kalugra- 
árok torkolata s a felhagyott mészkemencze közelében, a malmmészkőben, 
mely itt szép padokban feltárva látható, rhynchonellák, terebratula és belem- 
nitek töredékeire akadtam. A rétegek meredeken (50— 75° a.) dőlnek, a jobb 
lejtőn (Semione 772 mj  A -tói D-re a lejtőn felhúzódó úton) 80°, a czigány- 
árok felé és ebben az árokban 60°-nyi dőlést észleltem. A Semione déli s 
illetve K-i lejtőjén elvonuló úton (902 m!  A -tói D-re) szintén belemnitek 
töredékeit, valamint egy picziny ancyloceras-1 találtam.

Efféle evolut ammonitos mellékalakokat mészmárgában a csiklovai 
völgy kezdete táján, annak bal lejtőjében, Poj.-Juli-erdőőrháztól NyDNy-ra, 
továbbá az Abrahám-kút és keresztnél (Semione 902 mj  A -tói Ny-ra, itt 
Perisphwctes sp.-sel), valamint kis ostrea és Pecten cingulatus, Phill. társa
ságában a «La Lup» DNy-i lejtőjén, t. i. az oraviczai völgy két kezdőárkának 
egyesülése közelében, gyűjthettem.Ezen ancylocerasokleginkább aQuENSTEDT- 
féle legfelső 8 barna jurából való ((Hamites bifurcati»-ra, még pedig azoknak 
a Qüenstedt «Jurá»-jában 55. t. 4. áb.-ban lerajzolt alakjára emlékeztetnek, 
csakhogy az én alakjaim bordái nincsenek két tüskével ékesítve.

Az Ogasu-mosu bal lejtőjén vonuló gyalogúton, 601 mj  A -tólE -ra, 
annak közelében (Semione 902 *^A-tól KDK-re), márgás mészkőben ismét 
a Pecten cingulatus, Phill., a «Padina la Korb»-on pedig, az említett 
601 ”/A -t ó l  K-re, mészmárgában rosszúl megtartott kis ammonitok 
mutatkoztak.

A Poj.-Juli-erdőőrház táján megint a világosszürke, tömött mészkő lép 
fel, mely aztán D s K felé uralkodik. Ez a czementútról felhúzódik a Tilva- 
Dknar-ra. A nevezett erdőőrháznál felépített czementkemenczék, melyekben 
az itt jelenkező márgabetelepedések anyagát értékesítették, már fel vannak 
hagyva, minthogy a czement előállítására alkalmasabb pont kínálkozott.

Az Abrahám-kereszt és -kútnál, valamint az E-i folytatásban, a régi, 
Marillára vezető úton, a sötét, kékesszürke, vékonyréteges (leveles) márgás 
mészkő és mészmárga rétegei folyton meredeken (DK és ENy-ra) dőlnek, 
függőlegesen, sőt áthajol tan is észlelhetők, s vastagabbpadú fekvetekkel is 
váltakoznak.

Az oraviczai völgy lejtőin, a trachittömeg K-i határán, mindenek előtt 
megint a fehér kristályos-szemcsés meszet találjuk, aztán a bal lejtőn a régi 
marillái útat követve, megkovásodott, de elmállott és széthulló, valamint
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teljesen megkovásodott kék, trachitos anyagtól is áthatott mészkő sziklákban 
jelenik meg, mely piritet kis pentagon-dodekaederekben tartalmaz. Erre 
fölebb az úton ismét a fehér, kristályos-szemcsés, itt-ott megkovásodott 
mészkőtől keskeny szalagocskákban átjárt és világos kékes, finomszemcsés 
mészkő következik, aztán pedig az eleintén még finomszemű, sötét kékes
szürke, fehér kalciteres és itt-ott szarukövet gumókban mutató mészkő lép 
fel, mely a tömött, kagylóstörésű, normálisba megy át. Ez utóbbiban (márgás 
mészkőben) fölebb az úton Hoplites sp. (?) töredéke s pygmseaszerű ostrea 
fordult elő.

A trachit behatását a szomszédos mészkőre a túlsó (jobb) lejtőn, az. 
oravicza-stájerlaki kocsiúton (Tilva-mik D-i lejtőjén) szinten szépen lehet 
követni; a kőzet itt részben azonban nagyon mállott.

A kemény, megkovásodott mészkő egészen a Tilva-miká-ra húzódik fel. 
E Tilva DK-i lejtőjén az árok mellett felvonuló úton, mely, a kocsiúttól el
ágazva, T.-mik és Calamata közt E-nak tart, a fehér és kékes kristályos,, 
azután kék mészkő után a kemény, megkovásodott, és jobban sötét kékes
szürke, palás mészkő jelenik meg, mely utóbbi vékonyréteges, morzsalékos 
márgával és homokos, csillámos palás agyaggal váltakozik. Már a palás 
mészkő is kis fehér csillámpikkelykéket vesz fel. E palás mészkőben az árok
ban perisphinctesek töredékeit leltem, melyeknek egyike a Perisph. virgula
tus, QuENST.-nek felelhet meg. Ezen ammonitokkal együtt Pecten aff. nona- 
ríus, Qüenst. is találkozott. Az árok melletti úton leorálok és Arca sp., a kissé 
homokos, vékonypalás agyagban pedig Hoplites sp. (?) foszlánya mutatkozott. 
Az árokban nehány nagyobb, heverő, meglehetősen tiszta limonit-tuskóra is 
akadtam. A Calamata 490 w!/-rel jelölt kis kúp (oraviczai és Eakovicza-völgy 
közti vízválasztó) DNyD-i lejtőjén, a palás mészkőben, szintén hiányos, a. 
perisphinctes és hoplites-nemhez tartozó ammonitokat gyűjthettem.

A «Calamata» déli lejtőjén, az említett oravicza-stájerlaki út mellett 
(fölött) három kőbánya van egymás mellett. Itt a mészkövet hidak és utak 
építésére fejtik, Oraviczán házak építésére és kövezetkőnek is használják; a 
hulladék a kocsiút kavicsolására szolgáltatja az anyagot, mely czélra különben 
az út mentén, valamint lenn az oraviczai völgyben a követ külön fejtik, vagy 
(a völgyben) az anyagot össze is hordják. A sötét kékesszúrke mészkő rétegei 
e kőbányákban 40— 50,° helyenként csak 30°-nyi dőlést észlelteinek; itt-ott 
kevés érez mutatkozik bennök, kövületeket itt nem leltem. Tovább az úton 
Marilla felé, hol a rétegek (mészkő és márga) mindenütt szépen feltárva lát
hatók, 60°, de 70° és 80°-nyi dőlés is figyelhető meg. Lenn az oraviczai 
völgy patakmedrében, az (alólról fölfelé számítva) feltűnő völgykanyarulat 
előtt, a malmmeszkő-retegek a csapásirányon belől, evvel szemközt a jobb 
lejtőben pedig, a dőlésirányban erősen hajlottak. Az utóbbi ponton (feltárás 
kavicsolási anyag nyerésére) a mészkő 20— 45 vastag padokat képez, a.
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rétegek 70— 80°-kal DDK-re dőlnek. Itt rossz aptychusok s rhynehonella 
mellett egy canaliculatos belemnitet — hosszú barázdával a liasoldalon —  
találtam.

A Tilva-máre 845 mj  -es csúcs DNy-i lejtőjén néhány brachiopodát 
( terebratula, ivaldheimia és rhynehonella)  üthettem a mészkőből ki, a neve
zett csúcstól KDK-re pedig, az óravicza-marillái kocsiúton, a mészmárga kis 
plitaculát, a Kraku-Gornn és Tilva-máre közti, 600 “y’-rel jelölt pojanán 
ugyan e kőzet Pecten sp. és Pinna sp.-t, a Kraku-Gornn és Lup közti árokban 
végre (oraviczai völgy E-i kezdőárka) e márga rossz ammonitok töredékeit 
( hoplites ?J eredményezte.

A Tilva-márét a Kosturral összekötő «Enger Pass»-on a szaruköves 
mészkő rétegei megint merőlegesen egyenesednek föl, és itt a vízválasztó 
hegygerincz pár lépésnyi szélességre zsugorodik össze; K-i lejtőjén már a 
világosszürke mészkő lép fel. A Tilva-máre 845 ^  A -tói Ny-raa lejtőn, hol 
a Majdan felé vonuló Rakovicza-völgy ered, régi felhagyott kőbánya van, 
mely ez idő szerint az oraviczai honvédeknek lövöldéül szolgál. A rétegek itt 
40— 45°-kal ÉNy-ra dőlnek.

A krétakörben lerakodások D-ről, B öckh területéről jőve, az
f

én területemen E-ra folytatódnak.
A K-i vonulatnál ez alkalommal csak a Poj.-ursoniétőlD-re eső kis össze

kötő résszel volt dolgom.
A Ny-i vonulat a Valea-máre erdőőrháztól Ny-ra a Valea-máre bal 

lejtőjéből (Glava, Kirsia sojma) a jobb lejtőre húzódik át, hol EEK-i irány
ban a Kirsia-Lupavanie, Iíirsia-Lázár, Gyalu-Baca, Culme, «Neue» és «Alté 
Roll)>-on* át folytatódik s az utóbbinál véget ér. A Kirsia-Lupavanie— Culme - 
vonalban e hegygerincz mindinkább magasabbra emelkedő csúcsainak köz
vetlen K-i lejtője képezi a vonulat K-i határát, a Ny-i határt -— D-ről E-ra —  
a 274 A (Valea-máre), 472 mj  A (Kirsia-Lázár Ny), 529 mj  A (Gy.-Baca 
Ny-i nyúlványa), 628 mf  A (Pláj) és a «La Roll»-nak a Ny-i lapos dombvidék
ről már messziről feltűnő feltornyosodó sziklafalai jelölik. A «Neue Roll»-tól 
E-ra a vonulat hirtelen keskenyedik és az «Alte Roll# 916 ™/ magas csúcsának 
lejtőin végkép eltűnik.

E vonulat déli részét —  a Kirsia-Lázár Ny-i lejtőjéig —  világos sárgás
szürke, valamint fehéres, vöröses és sárgás mészkő betelepedett márga- 
fekvetekkel képezi. A mészkő nagyító alatt oolithos szerkezetűnek tűnik fel, 
lithothamniumokat, íoraminiferák átmetszeteit észlelteti, requieniákat, ostrea 
töredékeit, brachiopodákat ( Phynchonella orbicularis l)  és gasteropodákat

* A iiKolbi név onnan van, mert a sziklái közt mutatkozó hasadékokat a fa 
lecsúsztatására használták és használják.
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mutat a felületen kimállva, de —  mint rendesen —  igen hiányos megtartási 
állapotban úgy, hogy a kőzetből valami hasznavehető alig kapható ki.

A vonulat Ny-i határán (Dimpu de la Groce és Yalea-máre 274 mí A, 
erdőőrháztól Ny-ra az első malomnál, a bal lejtőn) a p atellin a - tártál mú 
márga és márgás mészkő jelenik meg. E patellina-rétegek E-ra a vonulat 
Ny-i határa mentén egészen a 424 mf  A -ig  (attól EK-re) nyomozhatok.

A rétegek a Yalea-máreban két ponton, t. i. a malmmészkő közvetlen 
fedőjében és tovább a fedőben (márgás fekvetek) a malmmészkővel meg
egyezően (19h felé) dőlnek. Hasonló dőlést a Iiirsia-Lázár NyDNy-i lejtőjén 
fellépő márgás mészkő is mutat. A Kulmén és annak ÉNy-i lejtőjén az ellen
kező (KDK-i) dőlést konstatálhattam, de e pár esetet kivéve, a rétegzés nem 
vehető ki világosan, minthogy a kőzet vagy szabálytalan rögökben hever a 
felületen, vagy összekuszált sziklákban áll ki. A malmmészkő ellenben, még 
ha tömeges sziklákban is jelenkezik, a pados rétegzést rendesen szépen 
tünteti föl.

A Kirsia-Lázár DNy-i lejtőjén mutatkozó, túlnyomóan világosszürke, 
finomszemű, márgás mészkőben szerves maradványok bőven, de szintén 
nagyon hiányos megtartásban, fordulnak elő. Itt az említetteket, több pél
dányban kivált requieniákat, aztán brachiopodákat, köztük a Terebratula 
biplicata, Sow. széles alakját, tehát a valódi T. biplicata modifikáczióját 
gyűjtöttem.

A Kirsia-Lázár Ny-i lejtőjétől kezdve, a vonulat E-i végéig aztán, szürke 
(világos és sötétebbszürke), finomszemű mészkő uralkodik, mely helyenként 
azonban csaknem egészen tömött is. Ez utóbbi a malmmészkőliez igen 
hasonlít. A finomszemű mészkő, különösen ha márgás, a nevezett kövülete
ket gyakran, de mindig rosszul megtartva, mutatja (a «La Boll» szikláiban 
requieniák mellett koralokat is találtam), a kőzet nagyító alatt rendesen 
oolithosnak (összetömörűlt kerek és elliptikus, koncentrikus golyócskákban) 
bizonyúl. A mészkő helyenként dolomitos is lesz, s ekkor erősen repedezett 
és szétdarabolt.

Az adott jellemzés szerint az imént tárgyalt vonulat kőzetei a.krassó- 
szörényi krétakorú lerakodásaink középső csoportjához tartoznak, és mint
hogy e krétamészkő-vonulat -— mint az a mondottakból kiderül —  konkor- 
dáns betelepülésben a malmmészkő közé beékelődve van, ennek összetolt rán- 
czában jelenik meg.

E vonulattól Ny-ra, a malmmészkő területén fellépő kis diaszkorú 
foltokkal társulva s picziny részekben elszórtan, szintén még ide tartozó 
lerakodásokra akadunk.

Egy efféle, a térképen alig kiválasztható picziny rész a Dimpu de la 
Groce 407 mf  -nyi kúptól DNy-ra a Csóka- Bozovits felé levezető úton mutat
kozik. Ez sárgás- és kékesszürke, finomszemű mészkő, mely a nagyító alatt



(15) FELVÉTELI JELENTÉS. 89

oolithos szerkezetűnek bizonyul, ostreabéj-töredéket zár magába és ho
mokos is lesz.

A második kis részt a Kornet-máre Ny-i lejtőjén, a 377 mf A -tói K-re 
eső kúpon s annak D-i és E-i lejtőjén találjuk. Ez sötétszürke, kalcziterektől 
átjárt, kissé homokos (kis kvarczszemecskéket tartalmazó) mészkő, mely 
némely darabban szerves maradványokat a felületen kimállva tömegesen, de 
igen rosszul megtartva, mutat. Ezek közt nerinea, turritella, ostrea, echinida 
és cidaris-tüskék, egy brachiopoda, valamint (igen valószínűen) patellinák 
vehetők ki.

A csiklovai völgy bal lejtőjén végre (Dilma Ny-i lejtője) három kis rész
ben e mészkő még egyszer található. Ez is sötétszürke, helyenként sárgás 
és vöröses, finom kalciterektől keresztül-kasúl átjárt kőzet, mely kvarcz
szemecskéket is zár magába, tehát szintén kissé homokos. Néha sejtes lesz, 
és vele együtt egészen szétdarabolt, világosszürke dolomit mutatkozik, mely 
finom darává vagy porrá is (dolomithamu) esik szét.

III. Trachit.

A trachit —  mint fent említém —  Csiklóva-Óraviczabánya környékén 
vagy összefüggő tömegben, vagy számos kis áttörésben lép fel. Az össze
függő főtömeg a malmmészkövön tört fel, melyet csak ENy-i vége felé, 
az oraviczai völgy jobb oldalán hagy el, hol t. i. hirtelen keskenyedve, a 
kristályos palák közt folytatódik. A sok kis áttörés legnagyobbrészt szintén 
a malmmészkő közt, alárendelten a diaszkorú lerakodásokban s a kristályos 
palákban mutatkozik; egy ponton a «Roll» krétamészkövei közt is konsta
tálhattam kis traehit-feltörést.

Az összefüggő trachittömeg Délen a Valea-Pisator bal lejtőjében 
kezdődik. E völgyből a Valea s illetve Ogasu-Korkanu-n át E-ra húzódva, a 
«La Yircsisi) 758 mj  -nyi kúpjától K-re vékony szalagocskára keskenyedik. 
Aztán ENy-ra fordulva, a «Dreifaltigkeits»-hegy (Yircsis) EK-i és E-i lejtőin 
(nyúlványain) a csiklovai völgybe vonúl, melynek bal lejtőjén 900 mj -nyi 
szélességben található. E völgy túlsó (jobb) lejtőjén, hol (Antoni-árok torko
lata—  faraktár) mintegy 800 “ /-nyi szélességben mutatkozik, É-ra folytató
dik; az oraviczai völgy felé («Sandweg»-en túl) ismét ENy-ra kanyarodva, e 
völgybe vonul, s a völgy jobb lejtőjén ugyanezt az irányt követve, mint 
említém, a kristályos palák közt hirtelen keskenyedik.

A trachitnak e főtömege tehát a réteges és palás kőzetek csapásirá
nyát hegyes és derék szög alatt harántolja. A kisebb áttörések —  a hol az 
konstatálható —  vagy ugyanezt észleltetik, vagy pedig mint teleptelérek 
lépnek fel.
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A kőzet, melyet —  mint ismeretes —- Cotta * bánátit névvel jelölt meg 
(a bányászok szienitnek nevezik), vagy dioritos, vagy andezites habitusú.

A dioritos habitust mutató trachit legnagyobbrészt a főtömeget alkotja, 
míg a kis dyke-ok andezites trachitból állanak. Ez utóbbi kis részekben azon
ban a főtömegben is jelenkezik. A főtömegben fellépő gránátos kőzetet a 
térképen nem választottam ki külön, hanem a trachittal egybefoglaltam, 
minthogy trachittól körülfogva ebben benne ül.

A trachit-főtömeg déli végén, a Yalea-Pisator és V.-Korkanu-ban, neve
zetesen e völgyek patakmedrében mutatkozó gránitos-szemcsés szövetű kőzet 
igen ép. Ez makroszkóposán a földpátok mellett kvarczot, amfibolt és bioti- 
tot (oszlopokban is) észleltet, a V.-Korkanu bal lejtőjében piritet is tartal
maz. A V.-Pisatorban a trachitot K-i határán kisérő fehér kristályos-szemcsés 
mészkőben mintegy 30 évvel ezelőtt kutató tárna hajtatott. A gorczon 

.kizárólag a fehér szemcsés mészkő darabjai hevernek; éreznek itt nyomát 
sem láttam.

A V.-Korkanu jobb lejtőjében (áléiról fölfelé menve) az 1. és 2. sekély 
vízmosásban feltárt trachit erősen mállott, a 3. kis vízmosásban mészszili- 
kátok közt nevezetesen vezuvián észlelhető; a trachit a patak medrében ép, 
kemény kőzet. A Dreiíaltigkeits-hegy 578 mj  magas kúpjától K-re, hol a 
trachit, mindkét oldalt fehér szemcsés mésztől kisérve, kis darabra vékony 
szalagocskára keskenyedik, úgy a trachittól körülzárt, mint a trachit érint
kezésén fellépő fehér kristályos mészkőben az említett ásvány (s gránát) 
mellett még chrysokolla es azurit stb. található. Itt régi kutató aknáknak 
egész sora látható; e kutató aknák —  mint mondják —  még Mária Terézia 
idejéből valók.

•Jobban K-re a fehér szemcsés mészkőtől körülfogott kis kúphoz érünk, 
mely a kemény, megkovásodott, kékes mészkőből áll. E kúp K-i lejtőjén
egy vékony trachit-dyke kezdődik, mely a kúp E-i lejtője körül húzódva,/ t t 
egyenes E-i irányban a csiklovai völgynek tart, melynek bal lejtőjében a ke
resztnél, hol a kalugyer-templomhoz vivő út elágazik, található. A völgy jobb 
lejtőjén, honnan e telért Cotta is (id. h. 22— 24. 1.) ismerte, a kis mésztufa
platónál ÉNy-ra folytatódik s a czigány-árok jobb lejtőjében, az Abrahám- 
kereszthez vezető felső út fölött, a trachit főtömegével egyesül.

A mészkő e keskeny trachittelér érintkezésén — mint azt Cotta 
kiemeli —  átváltoztatva nincsen, de ez csak egy darabig a völgylejtőtől föl
felé áll; ENy-i folytatásában, hol e telér a trachit főtömege felé jobban 
közeledik, a mészkő a fennebb érintett átváltoztatást ismét észlelteti.

A Dreifaltigkeits-hegy ENy-i lejtőjén mutatkozó árokszerű terület
mélyedésben nyolez gorcz ugyanannyi tárnával van egymás fölött. A tárnák,

* Erzlagerstátten im Bánát n. in Serbien.
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egynek kivételével, mely a szájnyílástól KÉK-i irányban hajtatott befelé, 
valamennyi már egészen beomlott. Az árokszerű mélyedés jobb lejtőjében 
trachit észlelhető, az érintkezésén fellépő fehér és kékesszürke szemcsés mészkő 
érczet és malachit-kivirágzásokat mutat, maga a trachit is kevés érczet 
tartalmaz.

A csiklovai völgy bal lejtőjén, a czigány-kolóniával szemben vonuló 
úton, a trachit nagyrészt mállott, de találkoznak ép részek is. Az utóbbi, a 
mállott-tól körülzárva, helyenként gömbölyödött, bombaszerű rögökben áll a 
mállottban ki, mit a völgy mindkét lejtőjén látni. A nevezett úton, a trachit 
közt es trachittól körülfogva, ismét a mészszilikátokat, nevezetesen vezu- 
viant, gránátot és wollastonitot (a wollastonitot gránáttal es kékes kalcittal 
társulva) találjuk; limonit-darabok szintén mutatkoznak. A kék kalcitos 
vvollastonit-gránát-kőzetet ■— a trachit és a fehér kristályos-szemcsés mészkő 
közvetlen érintkezésén —  szép példányokban a csiklovai völgy bal oldalán 
amaz árok jobb lejtőjén gyűjtöttem, mely a felhagyott vaskohó melletti farak
tárral szemben a völgybe torkol.

A trachit helyenként pados vagy egészen vékonytáblás elválást észleltet.
A «Vadarna» (csiklova-oraviczai)-kocsiút mindkét oldalán egy a főtö

megtől fehér szemcsés mészkő szalagocska elválasztotta kisebb trachitrész 
jelenik meg, melyből —  különösen Ny-ra —  kis apofizisek ágaznak az átvál
toztatott mészkő közé ki, hol azokat a «Floriana»-hegyoldalban véghezvitt 
kutatási munkálatok feltárták. A nevezett út Ny-i (Floriana) oldalán a 
«Három királya-tárnát a (iLobkovvitz herczega-tárna felé hajtották volt. Ez a 
bánya felső szintjét tárta fel, ez idő szerint azonban már alig járható.

Az imént említett kis trachit-kiágazásoktól valamivel jobban Ny-ra 
(a Yadarna 378 A-tói ENy-ra) ismét keskeny trachit-dyke-ot találunk, 
mely ketté ágazva s egy másik ággal majd újra egyesülve a diaszkorú lera
kodások, aztán pedig a kristályos palák közt ENy-ra az oraviczai völgyig 
folytatódik.

Trachitunk főtomegének tárgyalására térve vissza, a czigány-telep E-i 
vége fölött (temető közelében), a gránátkőzetben dezmin is mutatkozik kris
tályokban kiképződve. Az Antal-árok torkolata fölött, az utolsó házaknál, 
kaolinos anyag is eszlelhető egészen alárendelten a trachitban. A kőzet 
ebben az árokban ep, kemény kőzet, mely kévés érczet is tartalmaz. A Ny-i 
árokágban, már fölebb a «Sandweg» felé, régi, felhagyott tárna van, mely a 
trachit és megkovásodott mészkő érintkezésén az utóbbiba hajtva volt. Az 
Antal-árok felső részében csaknem túlnyomó a gránátkőzet. Ez az árkot 
K felől határoló kúpra is húzódik fel, de e kúp K-i lejtőjén, a mészkő felé, 
ismét a trachit jelenik meg, mely tehát a gránátkőzetet itt is körülfogja. 
A «Sandvveg»-en fenn a trachit már nagyon mállásnak indul s darává esik 
szét, s ettől származik ennek az útnak a neve.
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Azon árok K-i oldalán, mely az oraviczai vámházzal szemben, tehát a 
völgy bal oldalán, a felső nagy tótól DKD-i irányban felhúzódik, a Bibel-féle 
téglavető van. Itt kemény, tisztátlan agyagot, mely lényegesen a trachit mál- 
lási terménye, használnak a téglák készítésére fel; a homokot a finomabb 
trachitdara szolgáltatja. A téglák természetesen nem valami kitűnő minősé
gűek, de elég jók. A téglavetővel szemközt lévő ároklejtőn a legfelső fekvetet 
szintén a tisztátlan agyag képezi, alatta pedig az ujjak közt szétmorzsolható 
trachit mutatkozik.

Az oraviczai völgyben és annak lejtőin a (dioritos habitusú) trachitot
ismét ép állapotban találjuk. A vámház közelében, attól É-ra, hol a Tilva-

/  /

mik déli lejtőjén a két árok egyesül, régi kutató tárna van, mely ENyE-ra 
csaknem É-ra a trachit-komplexus gránát-kőzetében hajtatott befelé. A tárna 
a sok víz miatt már nem járható, szájnyílása előtt még nehány heverő ércz- 
darabot találtam.

A Tilva-mik DNyD-i lejtőjén, a kertek felső határán, szintén kutatások 
által látjuk a trachitot a gránátkőzettel együtt feltárva, és köröskörül az átvál
toztatott fehér és kékes mészkőtől határolva. Közel ide (ENy-ra) van az úgy
nevezett (iKieszecheu (külfejtés). Innen É-ra, a Tilva-mik Ny-i lejtőjén, szin
tén több ízben kitartással kutattak a megkovásodott mészkőben, miről a 
nagy gorczok is tanúskodnak.

A trachitnak itt röviden vázolt főtömegón és annak említett kiágazá
sain kívül számos ponton kis trachit-áttörések találhatók, melyek — kényte
len vagyok azt kimondani — jórészt csak igen pontos bejárásnál találhatók 
fel és a térképen néha alig választhatók ki.

Ilyenek észlelhetők: az Og.-Szimi-ban Csiklovától D-re (1— 2 mj  vastag 
telér, a kőzet jórészt mállott), a Yalea Gisin patakmedrében Gy.-Krajától 
ENy-ra (3*í25 mj -nyi szélességben, szintén mállott kőzet), a «La Vircsis» 
578 m/-es csúcsának közvetlen DNy-i lejtőjén és tovább DNy-ra az árokban, 
a Dilma É-i lejtőjén, a csiklovabányai kertek között, Gyalu-márétól K-re 
(diasz-pala és homokkő közt), az oraviczai völgy és Og.-máre közti gyümölcsös 
kertekben (kristályos palák közt és részben diaszkorú lerakodások határán), 
a «Neue Koll» 979 mj  A-tói NyDNy-ra, t. i. az 507 mf -es kúp É-i lejtőjén, 
továbbá a «Neue Roll» nevezett A-jától DNyD-ra (krétamészkő közt) és e 
A-tói K-re, a maim- és krétamészkő határán, a kalugyer-templom közelében, 
attól DK-re s DNy-ra, a Calugra-árok bal lejtőjében, az «Alté Roll» 916 m! 
magas kúpja Ny-i lejtőjén, a «Blidariu» D-i lejtőjén és annak É-i lejtőjén, a 
Poj.-Juli-erdőőrházfelé vezető úton (itt 6 ponton konstatálhattam kis trachit- 
áttöróseket, melyek részben teleptelérek).

A csiklovai völgy legfelső részében, t. i. az Og.-mosu torkolata közelé
ben szintén akadtam kis trachit-dyke-ra, a völgy jobb lejtőjén pedig (Semione 
déli és K-i oldalán) hét ponton találtam a trachitot. Mutatkozik az továbbá
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a Benzsesko-tájon (Semione 902 mj  A -tól ÉK-re), a Kolelíe 600 m] A -tól 
I)K-re, K-re s EK-re az úton (az utóbbi az «Abrahám» erdőtisztás közelében 
0'5 szélességben), az oraviczai völgy bal lejtőjén (régi marillái út) és
lenn a völgyben 3 ponton, azután a Tilva-mik DK-i és DNy-i lejtőjén, és 
vegre a Tilva-máre Ny-i lejtőjén, a Bakóvicza-völgy kezdete táján.

E picziny trachitrószek, kivéve azokat, hol azt külön kiemeltem, mind 
a malmmészkőben törtek fel, és különösen ezen, a trachit főtömegétől K-re 
elszórtan fellépők azok, a melyek az áttört kőzeten semminemű változást 
sem idéztek elő.

A csiklova-oraviczabányai trachit-főtömegen belől vagy annak határain 
a kontakt-képződményekben előforduló érczek és ásványok ismeretesek, C o tta  
is (id. h.) felsorolja; itt legfeljebb hozzátehetem még azt, hogy a bizmutin 
Csiklován is előfordul.

Kutatások — mint a mondottakból is kiderül —  főleg a trachittömeget 
kisérő átalakult mészkő zónájának, lehet mondani, egész kiterjedésében tör
téntek. A bányászat többiben itt is csak -— fűit! és kevés remény van újból 
való felvirágzására.

IV . A  m észtufa-képződések.

Nehány szóval még a mésztufa-képződésekről kell megemlékeznem. 
Ezek a tárgyalt területen picziny részekben több ponton mutatkoznak. Délen 
nevezetesen a Valea-máré-ban lépnek föl, hol az erdőörháztól kezdve Ny-ra 
a harántvölgyben, megszakítva, csaknem a mészkővonulatok Ny-i végéig 
nyomozhatok. A völgy felső részében (hosszvölgyben) e lerakodást csak egy 
helyen, t-i. a völgy jobb (Kirsia-Lázár Iv-i) lejtőjén találtam. A Y.-máre erdő- 
őrház tőszomszédságában a patak mentén lerakodott mésztufa kis platót 
kepez, melynek tövében három forrás bugyog ki. Ezeknek egyike ■— mint 
mindig —  kis patak erősségben jelenik meg. A mésztufa, megmérve, 20 
vastag; nádat, mohot, Garpinus betulus, Fraxinus excelsior, tilia, Corylus 
avellana, sőt Zea mais (tengeri) leveleit is, valamint helixek héjait (H . po- 
matia, H. fruticum stb.) zárja magába.

A «Boll» -sziklák tövében a Valea (vagy helyesebb en már Ogasu) Pisator
ban jelentkező mésztufa több óriási tuskóra szétrepedezve és leomolva lát
ható; vastagsága itt 25— 30 m/-re  tehető. Az itt megjelenő forrás csakhamar 
eltűnik és csak a völgyben lenn, a V.-Pisator és V.-Korkanu egyesülésénél, 
jut megint a felszínre.

A Dilmától DK-re, a V.-Gisinbe vonuló árokban is, találtam picziny 
mésztufa-részt, melyben Helix pomatia és H. fruticum mutatkozott.

A kalugyer-templom szintén mésztufán áll; a templom mellett álló
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kis házban éjjelező román papot több évvel ezelőtt egy leomló tufarög agyon
ütötte.

A legnagyobb mésztufa-részt a csiklovai völgy jobb lejtőjén (Semione 
déli lejtőjén) találjuk. Ez —  mint már említém —  kis platót képez, a 
második malomnál (fölfelé menve) Cydostoma elegans-i gyűjtöttem. Szintén 
patak erősségű forrás lép fölötte a malmmészkő-sziklákból ki.

A csiklovai völgy eredeténél fellépő mésztufát ottlétem alkalmával ház
építésre Marillán fejtették és szótfürészelték.

Az oraviczai völgyben mésztufát csak egy helyt, t. i. a völgy két eredő 
árkának egyesülésénél találtam.

E mésztufa-képződések —  mint az idézett zárványaiból kitűnik —  
alluviálisok.

*

Végül csak kedves kötelességet teljesítek, a midőn a szab. osztr.-magy. 
államvasút-társaság oraviczabányai főtiszttartóságának e helyen is őszinte 
köszönetemet kifejezem azon előzékenységért, melylyel a Valea-máre erdő- 
őrházat időleges tartózkodási helyül rendelkezésemre bocsátani szíveskedett.


