
4, Stájerlak-Anina közvetlen környéke,
Jelentés az 1890. évi részletes földtani felvételről. 

T. R oth Lájos-tól.

Minthogy a Stájerlak-Aninától úgy Ny-ra, mint K-re eső szomszédos 
hegységrészek térképezésével É-i irányban már az előbbi (1889. és 1887.) 
években jóval előrehaladtam volt, 1890. év nyarára mint legközelebbi 
természetszerű feladatom a közbeeső rész, t. i. Stájerlak és Anina közeli, 
még be nem járt környékének felvétele, adva volt.

A térképezett terület Ny-i határát e szerint a következő pontok: 
Minis-völgy bal (Tilva-Szina DDK-i) lejtője, Panur-akna, cseh kolónia, 
Hildegard-akna, oraviczai út a «Lup» -erdőőrházig, Tilva-Belitta, Fontina- 
Banie és F.-Paraszkiva, Zsittin-patak eredete és Zsittin-völgy jobb lejtője a 
v I r VTv ~ DK jelzésű lap É-i végéig jelölik. Az É-i határt az imént emlí

tett osztálylap É-i pereme a Bibel-féle kis kőbánya-vasútig adja, azután 
pedig e vasút É-i vége s majd az oravicza-aninai hegyi vaspálya odáig, 
hol ez utóbbi a lejtőn D-re (Anina felé) kanyarodik. Innen É-ra az Anina,- 
szoros bal lejtőjén a Cselnik mik-árok torkolatáig, ezen ároktól K-re pedig 
a Strázsa-hegyig folytatódik a határ. Az utóbbi hegytől D-re a -x̂ vizô y 
DNy jelzésű osztálylap É-i pereméig vonul, innen K-re pedig ugyancsak e 
lap É-i pereme a Pojána-Almasán-ig adja a határt. Ez utóbbi pojánától 
D-re —  az 1887-ki felvételemmel kapcsolatban —  a Kuptore, Bohuj-völgy 
bal lejtője, Álló- és Majális-hely, Stájerlak II. kolónia, Mühlkogl, Rainer- 
hegy, Panur-rét, Minis-völgy pontok jelölte vonal képezi a felvett terület 
K-i határát.

Ezzel a "xv’vf'ruv DNy és a x̂ Ya°^  DK jelzésű osztálylapok geoló
giai kartirozása be lett végezve, a xxvi°mv ÉNy, valamint a 
ÉK jelzésű lapokon pedig azoknak DNy-i s illetve DK-i csücskéin ábrázolt 
területet jártam be.

A körülirt terület centrumát ama paleozoos és régibb mezozoos le
rakódásokból álló vonulat foglalja el, mely Stájerlak-Anina közvetlen 
környékén a felületre jutott, és melynek liaszkorú rétegei az azokban
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rejtett kőszéntelepek folytán az egész vidékre nézve oly kiváló jelentő
ségűek lettek.

A krassó-szörénvi hegység e része átalános szerkezetének megfelelően, 
a stájerlak-aninai vonulat is, antiklin és szinklin redőzés mellett, EÉK-re 
csap, mely csapásirányt a NyÉNy és KDK felől működött oldalnyomás 
idézte elő.

A vonulat —  miként azt már Kddernatsch * az ő kivált Stájerlak- 
Anina közeli környékére nézve oly becses megfigyelései alapján kimon
dotta —  hosszúra nyúlt, E-ra keskenyedő ellipszis alakjában jelenik meg 
a felületen, és mindjárt hozzát.ehetem, miszerint az én ebbeli felvételem 
a Kddernatsch által 35 évvel ezelőtt szerkesztett térkép adataival lényegé
ben szépen megegyezik.

A vonulat hossza a Minis-völgy jobb lejtőjétől a Strázsa-hegy DNy-i 
lejtőjéig magvát, mint a képződmények legrégibb itt a felületig
felnyomódott tagját, a diaszkorú üledékek képezik. Ezen üledékeket a 
fiatalabb (liasz- és mélyebb barna-jura-)rétegek olyformán veszik körül, 
hogy azok délen (Minis-völgy jobb lejtőjén) a Tilva-Vas callovien-rétegei 
alatt hirtelen eltűnnek, míg É-ra a diasz alámerülése után ennek szerepét 
mint régibb tag, mely körül a fiatalabb tagok sorakoznak, egymásután a 
liasz-homokkő, liaszpala és a legmélyebb barna-jura-rétegek veszik át. 
Ez utóbbiak a cselniki völgyben is folytatódnak, sőt a Strázsa-hegy DNy-i 
lejtőjén vonuló árokban is kimutathatók.

Az egyes lerakódások kor szerinti tárgyalására térve át, mindenek 
előtt a diaszkorúakkal kell foglalkoznunk.

I. JPcileosoos (alsó diaszkorú) lerakódások.

A  stájerlaki diasz a két Ny-i (planeniczai és Natra-Dobrea) diasz- 
vonulattal párhuzamosan, de ezeknél jobban D-re tolva lép fel. É felé e 
lerakódások a Wetterköpfl 812 mf  magas kúp közvetlen Ny-i és annak K-i 
lejtőjéig követhetők, hol végkép eltűnnek, délen pedig a Bika-rétre vezető 
déli főárokban csaknem a vízválasztóig fel nyomozhatok. A vízválasztón 
túl (D-re) a Minis-völgybe torkolló árok Ny-i ágában kis vékony sávban 
mutatkoznak még, mire itt is véget érnek. Hosszkiterjedésük Stájerlaknál 
e szerint közel 5 5

A rétegek a Ny-i részben NyÉNy-ra, a K-i részben ellenkezően 
KDK-re dőlnek, tehát nyerget képeznek, mely nyeregképződés a Bika
réttől kezdve az e rét és a Panur-völgy közt fekvő hegygerinczen át a 
Panur-völgybe és a Bido-árkon, valamint ez és a Fuchsen-Thal közti

6 *

* Cíeologie d. Banater Gebirgszuges, 6. (42.) 1.
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vízválasztón át az utóbbi völgy É-i végéig nyomozható. E nyeregképződést 
már K ddernatsch is (id. h. 48. [84.] 1.) külön kiemeli.

E diaszrétegek anyaga —  mint azt már az 1887. és 1889. évről 
szóló felvételi jelentéseimben* említém —  főleg vörös homokos palás
agyaggal váltakozó vörös, és alárendeltebben szürke, esillámos homok
kőből áll. A homokkő, ha a felületen elmállva találjuk, mint az pl. a cseh 
kolóniától D-re a Panur-völgybe vezető gyalogúton észlelhető, finom vörös 
homokot, az elmállott palásagyag pedig vörös, finom-esillámos homokos 
agyagtalajt szolgáltat. Főkép az utóbbi jó  talaj, szép rétek terülnek rajta 
el, de e 600— 700’T' tengerszín fölötti magasságban burgonyán és zabon 
kívül más alig terem, több ponton azonban téglavetésre is használják.

A Bido-árokban az élénk vörösszínű homokkövei társulva az itt 
meglehetős porhanyó, szürke, esillámos homokkő is mutatkozik, mely 
azonban mindig vöröses kvarezszemeket is tartalmaz. A rétegek az árok 
jobb lejtőjében, mint már említém, NyÉNy— ÉNy-ra, a bal lejtőben, és már 
a patak medrében is KDK-re dőlnek. A Pmka-völgyben (Fuchsenthal-ban) 
mindkét lejtőjű mellékárkokban források bugyognak ki.

A Steinköpfl É-i lejtőjén, hol a téglavető közelében a kis fensík a 
Sigismund-kolónia felé lejteni kezd, leásások által a diasz- és liasz- 
homokkő közti határ élesen jelölve van. A diasz legfedőbb rétegeit képezve, 
vörhenyes-szürke, fmomszemű, kemény homokkő, és erre közvetlenül 
rátelepedve, vörös és világoskékes palásagyag van itt feltárva. A finom 
szemű kemény homokkő köszörűkőnek volna használható. A feltárásokban 
sárga kéreggel van bevonva. E sárga homokkő a iranszverszális palás- 
ságnak megfelelő táblásságot észleltet és erősen repedezett. A palásagyag, 
mely vörös és kék pettyes is, a felületen apró darabkákra hull szét, mi 
annál sajnosabb, minthogy ez az egész stájerlaki diaszvonulatban az egye
düli hely, hol szerves maradványok nyomaira (picziny kagylók kőmagvaira) 
akadtam. Igaz, hogy az, a mit láttam, még generikus meghatározásra sem 
volt alkalmas. A rétegek itt KDK, csaknem K-re 75°-kal, jobban D-re csak 
40— 50° a. dőlnek.

A Steinköpfl É-i lejtőjén (Steinköpfl és Wellerköpfl közt) van az 
osztr.-magy. államvasút-társaság téglavetője, mely az aninai építészeti hiva
talnak a szükségelt téglákat szolgáltatja. Itt a vörös agyagos homokkő és 
vörös homokos palásagyag, valamint a csillámban bővelkedő, vékony
réteges, leveles homokkő és fehér vagy sárgás, porhanyó homokkő van 
feltárva, mely utóbbi egészen kis kvarczszemcsékből áll. Legfelül 1— 2“ / 
vastag, finom-csillámos agyag (mállási termény) települ, mely az anyagot

s:- Stájerlak déli és Stájerlak-Anina keleti környéke es A krassó-szörényi hegység 
Ny i része Majdan, Lisava es Stájerlak környékén.
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a téglakészítésre szolgáltatja; a homokot a fakalapáesokkal összezúzott 
porhanyó homokkő adja. A rétegek 60— 70°-kal 7h felé dőlnek. Az itt 
előállított téglák, a mi a keménységet és szilárdságot illeti, az igényeknek 
egészen megfelelnek; e téglavetőhelyről viszik az aninai vasöntő-műhelybe 
is a mintázóanyagot.

A hol a téglavető felől jövő árok mentén és a kis, liaszhomokkő 
alkotta kúp körül vezető út, mely aztán a Sigismund-kolóniánál elvonuló 
kocsiúttal egyesül, ÉK-ről K-re fordul, a diasz és liasz közti határt meg
találjuk. Itt, az út fölött, a diasz legfedőbb rétegeiben (vörös és szürke 
agyaggal [agyagkővel] váltakozó homokkő) déli irányban ki nem ácsolt 
tárna hajtva volt. A rétegek (diasz és liasz) 75° a. 7h felé dőlnek. Az 
úttól kissé lefelé egy második, ez idő szerint már beomlott tárna volt, és 
még lejebb, az árok jobb lejtőjében, az András-tárnára akadunk, mely 
DNy és DDNy felé hajtva van. E tárnában tűzálló téglák gyártására a 
szürke agyagkövet fejtik. A kis kvarczszemcséket is tartalmazó agyagkő, 
mint a Panur-völgyben, úgy itt is, a diasz legfedőbbjét képezi; ő és a 
vörös agyag homokkővel váltakozva lép fel, és mint ott, a Spongillopsis- 
nemre emlékeztető alga-szerű növénymaradványokat itt is mutat. A vörös 
agyag tűzálló téglák előállítására nem alkalmas. A Kübek-akna 6-ik szint
jén (keresztvágaton) feltárt homokos agyagkő helyenként behintve piritet 
is tartalmaz. II.

I I . Mesosoos lerakódások.

1. Liaszkorú rétegek.

a) Liaszhomokkő. A liaszhomokkő, közvetlenül a diaszra rátele
pedve, azt két szárnyban, egy Ny-iban és egy K-iben, kiséri. E szárnyak a 
diasz-lerakódások déli végén egyesülvén, egy tömeggé olvadnak, és mint 
olyan hirtelen keskenyedve, a liaszpala s mélyebb barna-jura-rétegekkel 
együtt — mint már említém —  a Minis-völgy jobb lejtőjében véget érnek. 
A diaszvonulat É-i végén a Wellerköpfl liaszhomokköve nyelvalakúan 
tódul D-re a diaszrétegek közé. innen É-ra, a Breuner-völgy felé ereszkedő 
lejtőig aztán, hol a felületen eltűnik, a liaszhomokkő uralkodik.

E liaszhomokkő-zóna, a rétegek dőlésirányában mérve, a Weller
köpfl közvetlen É-i lejtőjén 950mj  szélességet ér el, a Terézia-völgy jobb 
lejtőjén 675*/-re, e völgyben lenn (jobb lejtő) pedig 575*/ szélességre 
zsugorodik össze.

Idáig a rétegek a normális, uralkodó ÉÉK-i csapásirányt mutatják. 
A Terézia-völgy bal lejtőjén aztán egészen megváltoztatják csapás- és 
dőlésirányukat, és ez tart a liaszhomokkő végéig, a meddig az t. i. a felü-
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Jeten még megjelenik. E rétegzavarodást, mely Aninán a gerlistyei vetődés 
néven ismeretes, már Kddernatsch kiemeli, idézett becses munkája 55. 
lapján mondván: «Diese . . . Störung heisst die Gerlistyeer Yerwerfung, 
und es stellt die heraufgeschobene Masse eine durch Thalbildungen, die 
dér dreifachen Spaltenbildung vollkommen entsprechen, abgeschlossene 
isolirte Kuppe dar, die den Namen «Gerlistyeer Berg» führt». Az említett 
három völgy a Terézia-, Breuner- és aninai (KuDERNATSCH-nál Porkar-) 
völgy; a «gerlistyei» hegyet nekem «Schwarzbeeren»-hegynek mondták.

Ezen a felszínen konstatálható fővetődésen kívül —  mint az aknák 
szelvényeiből kitűnik —  még több kisebb, de a bányászatra igen fontos 
vetődés létezik. Ezek a bányászatra nézve azért oly kiváló fontosságúak, 
mert általuk a széntelepek kontinuitása megszakadást szenvedett.

Ha a gyalogútat követjük, mely a stájerlaki Fuchsenthal-kolóniáról a 
Steinköpfl-en át a Sigismund-kolóniánál elvonuló stájerlak-aninai kocsi- 
útba vezet, e gyalogúttól 45 lépésnyire É-ra ott, a hol a Steinköpfl a 
Fuchsenthal felé lejteni kezd, elszigetelt picziny részben a diaszhomok- 
kövön rajtaülve, durva konglomerátszerű liaszhomokkövet találunk, mely
nek rétegei 60— 80° a. 22h felé dőlnek. Minthogy közel ide, mindjárt a 
gyalogút fölött, a liaszhomokkő rétegei az e K-i szárnyukban a diasz 
határán normális, a diaszszal megegyező KDIv-i dőlést mutatják (itt 8— 9h 
30®45°-kal), ezen kis liaszhomokkő-folt egy a főtömegtől elszakadt rész
letet jelöl. A diaszhomokkő határához közel itt a Steinköpfl D-i folytatásán 
régi akna és .gorcz van, a déli, stájerlaki főutcza felé ereszkedő lejtőn 
pedig két régi felhagyott tárnára és —  de nem használt —  forrásokra 
akadtam.

A liaszhomokkő legfekvőbb rétegei a diasz határán durva konglo
merátszerű homokkőből állanak, melynek fehér kvarczgörélyei borsó-, 
mogyoró- vagy diónagyságot érnek el. A fedőbb rétegekben finom, vékony
táblás és palás homokkő is lép fel.

A Steinköpfl 771*/ magas kúpja DDK-i lejtőjén, hol a gyalogút, 
fölött a liaszhomokkő fél van tárva, a fekvőbb rétegeket a finom, sárga és 
fehér, vékonytáblás és palás homokkő képezi. Erre durvább homokkő 
települ rá, mely rosszul megtartott s részben szenesedett növénymarad
ványokat —  hasonlóan mint az úton a Panur-völgyben —  tartalmaz. 
Fölebb, a Steinköpfl csúcsa K-i lejtőjén (A -tói DK-re) a rétegek szintén 
szépen vannak feltárva (a lejtőn lefelé több ízben kutattak). Itt a fekvőben 
a vékonyréteges, leveles, csillámos-agyagos, palás homokkő látható. Erre 
durvább homokkő települ rá, mely keményebb is, e fölött ismét a vékony
réteges homokkő, ennek fedőjében pedig (látható legfedőbb) megint dur
vább homokkő, azaz kemény konglomerát következik. E konglomerátos 
homokkő hömpölyei, mint mindig, egészen túlnyomóan fehér kvarczból
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állanak, itt-ott sötétszürke palás kvarczit-hömpölyök is mutatkoznak, és e 
hömpölyök itt sőt ökölnagyságúak. Itt tehát finom és durva anyag válta
kozik, a mint a csendesebb és rohamosabb vízáramlatnak megfelelően 
lerakodott. A rétegek 50°-kal KÉK-re csaknem K-re, a délibb feltárásban 
KDK-re 50— 60° a. dőlnek. A Steinköpfl É-i lejtőjén, hol az említett kis 
fensík a Sigismund-kolónia felé lejteni kezd, a vörös és kékes diasz-palás- 
agyagra közvetlenül rátelepedve itt is a durva liaszhomokkövet találjuk, 
mely közrétegként a vékonyréteges (leveles), csillámban bővelkedő, világos 
homokkövet mutatja. A vékonypalás homokkő fedőjét képező homokkő 
durvább, mint az a fekvőben, és jobban konglomerátszerű. A rétegek 
45— 70°-kal csaknem K-re dőlnek.

A téglavetőtől K-i irányban a Sigismund-kolónia (kocsiút) felé levo
nuló árokban a liaszhomokkő-rétegek 70— 85° a. KDK-re dőlnek. Ugyané 
dőlést (8h 70— 80° a.) mutatják a rétegek innen É-ra is az úton, mely a 
Sigismund-kolóniánál Kübek-aknától Ny-ra a kocsiútra visz. Ez úton 
lejebb, a kocsiúthoz közelebb aztán, hol a liaszhomokkő közt vékony 
betelepülést képezve szürke, jó  mérvben agyagos homokkő is mutatkozik, 
az ellenkező dőlést (20h 40— 60° a.) észleltetik.

így tehát szinklinálét képeznek, mely szinklinál-vonalat a liasz
homokkő e K-i szárnyában D-re egy darabig nyomozhattam, amennyiben 
a Colonie-aknától É-ra (Steinköpfl 771*/ A-jától DK-re) a kocsiúton elszi
geteltebben álló ház fölött emelkedő lejtőn, hol a homokkő között itt is az 
imént említett agyagos rétegek megjelennek, szintén NyÉNy-i dőlést kon
statálhattam. De a liaszhomokkő Ny-i szárnyán belől is, hol a NyÉNy-i 
dőlés uralkodik, két ponton az ellenkező KDK-it észleltem. Ezek különben 
alárendeltebb ránczképződések, amint azok a hegységben a vonulatok csa
pásán belől másutt is előjönnek.

A ház mellett, mely a stájerlak-aninai kocsiút Ny-i oldalán a Stein- 
köpíl felől jövő gyalogútnak a kocsiúttal való egyesülésétől É-ra fekszik, 
a Nepomuk-tárna volt NyDNy-i irányban a liaszbomokkőbe hajtva. A  réte
gek, amennyire kivehettem, igen meredeken Ny felé dőlnek; a tárnát ez 
idő szerint forrásnak (kútnak) használják. A hol —  innen É-ra —  a téglavető 
felől jövő árok a kocsíútat harántolva a völgybe levonul, az úton a liasz
homokkövet NyÉNy-ra 75— 80°, aztán merőlegesen és KDK-re dőlve 
látjuk feltárva. Az úton É felé aztán a világosszürke csillámos, vékony
táblás és palás homokkő, kemény, durvább, sárgás homokkővel váltakozva 
mutatkozik. A rétegek itt 40° a. 20h felé dőlnek. Erre sötétebbszürke, 
esillámos-homokos palásagyag (szénrészecskékkel is), porhanyó, világos- 
szürke csillámos homokkő, újra sötétszürke homokos palásagyag vagy 
agyagos, palás homokkő, ezután a talpban látható telepkibuvás (rnorzsa- 
lékos szén) következik, melyet szürke, meglehetősen-képlékeny agyag és
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sötétebb színű, csillámos-homokos palásagyag követ. E rétegek szintén 
NyÉNy-ra dőlnek. Azután ismét vékonytáblás, csillámos, világosszürke 
homokkő látható, mely szenesedett, rossz növénymaradványokat tartalmaz, 
és melynek rétegei 50°-kal 20h felé dőlnek. A fekvő, de illetve fedő felé 
ismét sötétebbszürke, csillámos-homokos palásagyagot betelepedett szén- 
telepecskével találunk, a mely széntelepre közvetlenül a sötét, bitumenes 
palásagyag következik. E szép a kocsiút szolgáltatta feltárástól É-ra a 
három út (oravicza-aninai, stájerlak-aninai és a Sigismund-kolónia felől 
jövő) egyesülése fölött emelkedő lejtőn (árok lejtőin) a homokkő rétegei 
70— 80° a. KDIv-re dőlnek, az előbb említett szinklinále itt tehát már 
véget ért.

A Wellerköpfl K-i lejtőjén az erdőben régen felhagyott tárnára 
akadtam, mely a diasz és liasz hatái'án az utóbbiba Ny-ra hajtva v o lt ; 
a mellette lévő gorczon álló fákból ítélve, e tárna körülbelül 30— 40 évvel 
ezelőtt hajtatott. A Wellerköpfl K-i és ÉK-i lejtőjén egyátalában számos 
régi kutatásra bukkantam.

Fenn, a Wellerköpfl csúcsán (812*/A ) kőbánya van, amelyben a 
kemény, durvább liaszhomokkövet az aninai nagyolvasztók alapzatára, 
valamint a csatornák boltozatára, melyre a salakot kiborítják, nagyban 
fejtették és fejtik.

A Wellerköpfl É-i lejtőjén, az oravicza-aninai kocsiút fölött, szintén 
kőbánya van. A liaszhomokkő rétegei itt —  a Wellerköpfl csúcsán fel
tártakkal megegyezően —  40— 50°-kai 20h felé dőlnek. A legfekvőbb 
feltártat konglomerát képezi, melynek kvarczhömpölyei —  mint rende
sen —  diónagyságúak, de az ökölnagyságot is elérik. A fedőben durvább 
és finomabb, csillámos, táblás homokkő települ, melyben egészen alá
rendelten csillámos-homokos, agyagos, palás közrétegek is mutatkoznak.

A liaszhomokkő a Stein- és Wellerköpfl-en gyakran hajnalpiros 
(sárgavörös), itt-ott kis részekben karminvörös is, míg a diaszhomokkő 
sötét karminszínű, az ibolyaszinűbe is játszó.

A Terézia-völgy bal, «Schwarzbeeren»- vagy «gerlistyei» hegy déli 
lejtőjén az említett gerlistyei vetődés következtében fel- és áttolt tömeg 
rétegei az uralkodó ÉÉK-i csapásiránytól egészen eltérő csapást észlel
teinek, A Gusztáv szellőztető-aknánál (kocsiút fölött) mutatkozó homokkő
padok ugyanis 2h felé 40°-kal dőlnek, e szellőztető-aknától fölebb, tehát ez 
és a Friedrich-akna között, a homokkő-rétegek a patak medrében, illetve 
a paták részben lerepesztett lejtőjében 24h, csekély eltéréssel l h és 23h felé, 
35— 50°-kal dőlnek. Itt a durvább homokkő között közrétegként csillámos- 
agyagos homokkő is mutatkozik, mely szenesedett növénymaradványokat 
és széndarabokat magába zár. Valamivel fölebb a lejtőn kőbánya van. Itt a 
rétegek (fedőbb) 24— 22h felé 40— 55° a. dőlnek. Durvább konglomerátos
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homokkő közt a vékonytáblás, csillámos, szürke, agyagos homokkő itt is 
mutatkozik és helyenként kis kiékülő szénrészletek is láthatók, csuszamlási 
lapok pedig ismételten észlelhetők.

A Schwarzbeeren-hegy É-i lejtőjén a homokkő és agyagos palás, 
széntelepet magába záró homokkő rétegei 50— 60° a. 24h felé dőlnek. Itt 
van a felszín alatt a Breuner-akna égési területe. A bányaégés 1834 ben 
annak folytán tört ki, hogy a fejtőhelyeken szenet hagytak vissza. Mikor a 
szén kigyuladt volt, az aknát vízzel árasztották el, de azért nem tudtak az 
égésen erőt venni, parázslik és izzik az ott manapság is, mit a felszínen 
(az említett hegy É-i lejtőjén) uralkodó hőség és a repedéseken felszálló 
égő kénes gázok bizonyítanak. E hegy Élí-i lejtőjén, a kocsiút fölött, 
a homokkő-rétegek 45°-kal ÉÉNy-nak, az erdőben a bánya-főmérnök 
lakásától NyÉNy-ra feltárt rétegek 25-— 35° a. 20— 21h felé dőlnek.

Az É-i lejtőn jobban le, a Breuner-aknaépület (most iskola) fölötti 
lejtőn álló házsor felé, a homokkő a felszínen eltűnik és a bitumenes 
palásagyag dominál.

Jobb megtarású növénymaradványokat legtöbbnyire a gorczokon 
gyűjthettem; sötétebbszürke, csillámos palás homokkőben fordulnak elő. 
így a Colonie-akna melletti gorczon a Zamites Schmieclelii Sternb. és a 
Beáéra taeniata Braun-í leltem. Az utóbbit Schenk* a rhát-ből, Ettings- 
hausen** Stájerlakról a főtelep fekvőjéből hozza fel. A Wellerköpfl K-i 
erdős lejtőjén hajtott, régen felhagyott tárna melletti gorczon szintén a 
Baiera taeniata Braun maradványát találtam.

A Friedrich-akna melletti beható tárna ÉK-i szájnyílásánál —  mely 
tárna a Terézia- és Breuner-völgy közti vízválasztó alatt hajtva van és a 
meddő kőzet szállítására szolgál ■—  a Breuner-völgyben lévő gorczon 
megint a Zamites Schmieclelii Sternb. szépen megtartott s a Friedrich- 
aknából kikerült lenyomatait gyűjtöttem

A Wellerköpfl ÉNy-i lejtőjén hajtott volt tárnánál a gorczon Tae- 
niopteris cf. vittata B rong., Taeniopteris sp.„ Pterophyllum sp. (margina- 
tum Ung. ?) és Equisetites sp. maradványait találtam, melyek igen való
színűen az 1. fekvőtelep fedőjéből, tehát ez és a főtelep közt települő 
homokkő-komplexusból valók.

Az Anina- (legújabb idő óta Ronna-) aknából, a fedő- és főtelep 8 ”j  
vastag közrétegéből való Zamites Schmieclelii Sternb. lenyomatait kaptam, 
mely növény, mint látszik, e közrétegben igen gyakori és túlnyomó, a 
Gusztáv-aknából pedig a fekvőtelep fedőjéből (fekvő és középső telep közti 
rétegből) a ritka szép megtartású Alethopteris (lentata Göpp. maradványait

* Foss. Flóra d. Grenzsebichten d. Keupers u, Lias Frankens.
* *  L. H antken  : Magy. korona országainak szénlelepei és szénbányászata, 65. 1.
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hozhattam magammal. Ez utóbbiak, melyek mellett a kőzeten Calamites 
sp. foszlánya is látható, a 7. szintről 349 7nj  és a 8. (fő) szintről 399mj  
mélységből kerültek a felszínre. A Ronna-aknából való növénylenyoma
tokat V odrázska Ferencz főfelőr, a Gusztáv-aknából valókat pedig R eltter 
A lfréd bányamérnök úr szívességének köszönöm.

b) Liaszpala. A bitumenes palásagyag, mely a liaszhomokkőre 
települ, azt Ny-ról és K-ről ismételten félbeszakított szalagocska alakjában 
kiséri. A Wellerköpfl Ny-i és a Steinköpfl E-i nyúlványának K-i lejtőjétől 
kezdve azonban a homokkő határán szakadatlanul folytatódik, a Schwarz- 
beeren-hegy E-i lejtőjén álló házsor fölött a pala Ny-i és K-i ága egyesül 
és mint összefüggő tömeg É-ra körülbelül az aninai templomig, illetve a 
II. Thinnfeld-aknánál kezdődő árokig követhető. Tovább E-ra a cselniki 
völgy több pontján s úgyszintén az útkaparó-háztól É felé vonuló árokban 
egy ponton mutathattam még a felszínen ki. A Schwarzbeeren-hegy DK-i 
oldalán egy szintén elvetődött palásagyag-rész ékelődik a homokkő közé.

A Terézia-völgy jobb lejtőjén (Hildegard-aknától E-ra) a liaszpalát jó 
darabra csak egy ponton konstatálhattam a felszínen. Itt erős terület- 
csuszamlások és tölcséralakú beomlások láthatók. Főleg az utóbbiakat 
a bányászat idézte elő, a mennyiben a Friedrich-aknától a völgyön föl 
Hiklegarcl-akna felé a bitumenes palásagyagot (olajpalát) fejtették. E fejtés 
omlasztóvájás (ú. n. malmok) által történt, de már egészen felhagytak vele. 
A felhagyott akna lenn a völgyben szellőztető-aknául szolgált. Tovább 
É-ra, a Wellerköpfl 8 12* /A-játóI Ny-ra, az oravicza-aninai kocsiúton alól 
a lejtőn ismét mutatkozik a liaszpala, honnan aztán É felé, mint említém, 
szakadatlanul nyomozható.

Keleten a liaszpala Stájerlakon a főutczán és az ú. n. Zsidó-koló- 
niá-ban az utolsó háznál, mielőtt a kocsiút É felé kanyarodik, mutat
kozik. Az itt jelenkező rétegek -— a liaszhomokkővel a fekvőben meg
egyezően —  KDK-nek dőlnek s így az antiklin helyezkedés itt is még 
megvan. Ugyané kolóniában a Golonie-aknánál az úton, a régi temető 
közelében D-re, egy ház mellett a kocsiúton (régi tárna), innen E-ra a 
vízlevezetésnek készült kis árokban a kocsiúton, a régi temetőnél Ny-ra, 
valamint a kocsiútról a ventilátorhoz felvezető gyalogúton konstatálhattam 
a liaszpala fellépését a felszínen. A régi temető Ny-i oldalán a rétegek 
szintén KDK-i dőlést mutatnak, különben egyátalán meredeken egyene
sednek föl, áthajolton és többszörösen ránczosodva láthatók.

A kocsiúton É-ra, hol azt a téglavető felől K-i irányban levonuló 
árok harántolja, a liaszpala újra lép a felszínre s innen É-ra aztán 
szakadatlanul folytatódik. A Terézia-völgy torkolatánál, a völgy jobb 
lejtőjén vezető kocsiúton, a Dulnig-főszállítótárna szájnyílásán felül a

(9)
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rétegek 75— 80° a. NyÉNy s KDK-nek dőlnek és —  mint rendesen •— 
hajolva és gyűrődve láthatók; szenet is tartalmaznak.

A túlsó lejtőn (Terézia-völgy bal, Schwarzbeeren-hegy DK-i lejtőjén) 
a homokkő közé ékelődött liaszpala-rétegek a kocsiúton szépen feltárva 
láthatók. Az úton K-ről Ny felé menve, a homokkőre tisztátlan (agyagos) 
szenet magába záró bitumenes palásagyag és szenes pala következik, mely 
50— 60° a. 19h felé dől. A rétegek ezután sok ízben hajlottak, össze- 
gyűrődöttek és szétromboltak. Aztán fekete, szenes és szürke, külsőleg 
kékes palásagyag látható, mely 50— 65° a. KÉK-, csaknem K-nek dől és 
majd S-alakúan hajlott. A rétegek ezután térdalakuan hajlottak, finoman 
ránczosodottak, összegyűrődöttek stb., s itt szénrészecskéket, valamint 
nagyobb gumókban limonitot zárnak magukba. Az ezután következő 
pala rétegei 50° a. KÉK-nek dőlnek, teknőalakúan és majd hullámosán 
hajlottak, azután 45° a. 20— 21h, 25° a. l h és 30— 40° a. 2— 3h vagy 
4h felé dőlnek. Azután szenes pala, telepkibúvás és (30° a. 4h felé dőlve) 
ismét szenes pala, erre pedig szürke és sárgás csillámos, vékonytáblás 
homokkő, ez alatt sötétebbszürke, leveles agyagos homokkő következik, 
mely szérmyomokat mutat és 30— 35° a. 4h felé dől. A fekvő felé ez 
csaknem fekete lesz és kis szénlencséket zár magába. Az ez alatt települő 
világosszürke és sárgás, csillámos homokkő vastagabban van kiképződve s 
rétegei (a hídig az útkanyarulatnál) 30° a. 3— 2h felé dőlnek. A palás
agyagban nagyobb gumókban, egy helyt telepszerűen is betelepedett 
vasércz (limonit, agyagos limonit és blakband) ismételten látható. A blak- 
band-ban néha kevés pirít is mutatkozik.

A vasércz a Hildegard- és Uterisch-aknában fejtésre méltó volt, de 
mindkét aknában, az előbbiben már régebben, legújabban •—  legalább 
egyelőre —  az utóbbiban is, az üzemet egyáltalában beszüntették.

A bánya-főmérnök lakóháza mellett elterülő bekerített kertjének 
DNy-i (kocsiút fölötti) végéről a liaszpala rétegei, T7h és 5h felé dőlve és 
csaknem merőlegesen fölegyenesedve, a kerítés felső határán vonuló útra 
húzódnak fel, hol É felé a homokkő közt csakhamar kiékülnek.

E-ra, a Schwarzbeeren-hegy É-i (Breutier-völgy jobb) lejtőjén, az 
ernlitett házsor fölött, hol a két palaág egyesül, a rétegek hasonló (NyDNy- 
és IvÉK-i) dőlést 50°-kal vagy pedig ÉÉK-i ( l h)-dőlést észleltetnek, tehát 
itt is még vetődöttek. A Breuner-völgyből e hegyen át a Friedrich-aknához 
vezető úton fölebb, a vízválasztó felé azonban, egészen normálisan, mint 
a fedőjükben, a dogger-rétegek 75° a. 19— 20h felé dőlnek, a vetődés a 
Breuner-völgyképződés kezdete táján tehát nem mutatható ki.

Az aninai-völgy bal lejtőjében Gusztáv-aknánál feltárt bitumenes 
palásagyag NyÉNy-nak meredeken dől, a rétegek függélyesen is felállítvák, 
ránczoltak és összegyűrődöttek, de itt is már a normális csapásirányt és
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ugyanazt a dőlést mint a Ny-i ágban mutatják, mely dőlés a két ág egyesü
lése után is a Breuner-völgytől É-ra tart; a liaszpala-zóna ezen É -i ré
szében télied a nyeregképződés nagyjában véve már nem érvényesül.

Az aninai vasúti állomás mögött az úton a bitumenes palásagyag, 
ránezot vetve, 70° a. K s Ny felé dől.

A Breuner-völgy bal lejtőjében, hol a kocsiút kanyarodik a palás
agyag, szintén ránezot vetve, NyÉNy- és KDK-re dől. Rétegei aztán e 
völgy bal lejtőjében Ny-ra a munkások kunyhói mögött (fölött), hol 
széntelep-kibuvás és agyagvaskő nagyobb gumókban is látható, tovább 
követhetők. A völgy jobb lejtőjében sárga agyagtól és görélyektől el 
vannak fedve, a Friedrich-akna ventilátorával szemközt azonban a rétegek 
újból megjelennek és a két árok egyesülésétől fölfelé még néhány (15) 
lépésnyire nyomozhatok. A rétegek itt szintén NyÉNy-nak, ellenkezően 
KDK-nek is, de túlnyomóan NyENy-nak meredeken (75° a.) dőlnek és 
áthajoltak is.

Ebből látható tehát, hogy itt már ci rendes csapásirány uralkodik 
és hogy a ugerlistyei vetődés» nem ér egészen a Breuner-völgyig le. 
E  szerint e völgyképződés nem esik a vető-érrel össze, s úgyszintén ■— 
mint a felhozott adatokból kitűnik — a vetődés nem terjed az aninai- 
völgyig.

A Breuner-völgy bal lejtőjében ottlétem alkalmával kifalazott tárnát 
hajtottak, mely a Friedrich-aknát az I. Thinnfeld-aknával összekötni 
hivatva van és melyen, ha élkészült, a szenet a Friedrich-aknáról az I. 
Thinnfeld-aknáig szállítani fogják. Ha e Friedrich-tárna kész lesz, akkor 
az ezidőszerint a Friedrich aknáról szénszállításra használt Michel Martin
tárna (a Terézia-völgy jobb lejtőjében, Gusztáv szellőztető-aknával szem
ben), valamint a BO^-re a Dulnig főszállító-tárnára mélyesztett fékes 
ereszke fölöslegessé válik.

Az új Friedrich-tárna kővel kifálazott ÉK-i szájnyílásánál, hol (a 
Kapellen-kolónia É-i lejtőjén) a kocsiút azelőtt vezetett, a ránezosodott 
liaszpala rétegei 50— 80° a. NyÉNy-nak, aztán ellenkezően KDK-nek 
és ismét NyÉNy-nak dőlnek; ez utóbbi dőlésirány aztán itt átalában 
uralkodik. A rétegek, mint rendesen, itt is hajlottak, teknő- és nyereg- 
alakúan ránczoltak, gyűrődöttek stb.

A liaszpala-zóna a Breuner-völgytől É-ra átlag 320mj  szélességben 
jelenik meg a felszínen, a templom felé keskenyedik és eltűnik. A II. 
Thinnfeld-aknánál (az aknától É-ra) az aninai-völgy felé levonuló árokban az 
aninai II. kolónia házainál elvezető út fölött a liaszpala rétegei, eltekintve 
az ezeknél rendes zavarodásoktól, NyÉNy-nak dőlnek. Fölebb az árokban, 
a közbeékelt nerera-agyagmárga után, DDK csaknem D-nek dőlnek és



(12) F E L V É T E L I  J E L E N T É S . 93

megint az uralkodó NyÉNy-i dőlésirányba térnek vissza; itt a rétegek 
tehát hurkot képezve, azoknak kis része még egyszer nyomódott fel.

Cselniken, a Mucsor felől ÉK-re levonuló ároknál É-ra álló első, 
legdélibb háznál, a neaera-rétegekkel felnyomult kis liaszpala-részlet is fel 
van tárva. Innen É-ra, a cselniki bányatelep É-i végétől É-ra, az útkaparó- 
ház felől levonuló árokban (völgyben), a neaera-rétegek közt, meredeken 
dőlve és szénsávokat magába zárva, a liaszpala két ponton szintén lép a 
felszínre. Itt kutattak is. Tovább É-ra, a Tilva-Vuk felől lehúzódó árokban, 
az erdő szélen és fölebb, a 4-ik felnyomódott, valamivel nagyobb liasz- 
pala-folt mutatkozik, mely vetődés folytán a gryphaea-márga közt jutott a 
felszínre. Még tovább É-ra végre, a cselniki útkaparó-ház tőszomszéd
ságában kezdődő, É felé vonuló árokban, t. i. a Ny-i kis kezdő-árokban, 
még egyszer a liasz-palásagyag látható, mely a főárok bal lejtőjében a 
legközelebbi É-i kis mellékárokig nyomozható, honnét a jobb ároklejtőbe 
áthúzódik és végkép eltűnik. Hajolt, redőzött és gyúródott rétegei 75° a. 
20h felé és ellenkezően dőlnek, e kis liaszpala-rész tehát ÉÉK-re csapva, a 
neaera-rétegek közé beékelve jelenik meg.

Szerves maradványok a bitumenes palásagyagban ritkán fordulnak 
elő. A Gusztáv szellőztető-akna melletti gorczon, a Terézia-völgyben (kocsiút 
fölött), egy körrajzában unió vagy cardiniá-ra emlékeztető kagyló lenyo
matát, valamint posidonomya vagy talán estheriá-tói eredő, fölötte finom, 
koncentrikusan vonalzott foszlányokat találtam. Növénymaradványokból 
pedig ama bizonyos gyümölcsféle képződéseket gyűjtöttem, melyeket 
A ndrae * Carpolithes liasinus-névvel jelölt meg, azonkívül Equisetües 
sp. és Zamites gracilis Kurr. maradványát gyűjthettem itt, mely utóbbit 
Q uenstedt is (Dér Jura) az s-liaszból idéz. A kocsiúton (Schwarzbeeren- 
hegy DK-i lejtőjén) feltárt rétegekben szintén Carpolithes liasinus A nd . és 
Equisetües sp. találkozott, a Schwarzbeeren-hegy ÉÉK-f lejtőjén pedig, a 
felső házsornál, heverő paladarabban növénymaradványt leltem, mely a 
Palissya Braunii ENDL.-hez legközelebb állónak látszik.

2. Barna jura.

a) JV 'eaera- v. o p a L in u m -ré teg eJ c .  Közvetlenül a liaszpalára a 
barna jura legmélyebb, túlnyomóan agyagmárgából álló rétegei telepednek 
rá. Ezek Stájerlak-Aninán szintén két szárnyban kisérik a liaszpalát vagy, 
a hol ez a felszínen nem jelentkezik, a liasz-homokkövet. A Ny-i szárny a 
Terézia-völgy jobb lejtőjétől (Hildegard-aknától É-ra), a K-i pedig a stájer
laki főutczától kezdve szakadatlanul É-ra nyomozható. Az aninai templom

* Beitráge z. Kennt. d. foss. Flóra Siehenbíirgens u. d. Banates.
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táján a két szárny egybeolvad és a rétegek ugyanazt a szélességet (320 mf)  
érik a felszínen el, mint a liaszpala-zóna. Az aninai völgy jobb lejtőjéből 
csaknem az Anina-Gselnik közti vízválasztóig fel követhetők. Itt eltűnnek, 
a cselniki völgyben azonban folytatódnak, hol É felé az árokban kb. 300”^- 
nyire az útkaparó-háztól D-re nyomoztam. E háztól É-ra levonuló árok
ban újra jelennek meg, és végre még —  mint már ernlítém —  a Strázsa- 
hegy DNy-i lejtőjén húzódó árokban mutathatók ki.

A Terézia-völgy felső végén, Hildegard-aknán alóli 2-ik (alsó) gorcz 
és az aninai kocsiút között, a hol ez erősen kanyarodik, a grypheea-tar- 
talmú mészmárga fekvőjében körülbelül 5mj  vastagságban szürke, homo- 
kos-csillámos, vékonyréteges (leveles) palás agyagmárga van feltárva, mely
nek rétegei 65° a. 20h felé dőlnek. A fedőbb részben e rétegek főleg a kis 
Nucula cf. lacryma Sow. kőmagvait, a fekvőbb részben ez és? Venulites 
sp. mellett a Modiola plicata Sow.-t tartalmazzák. E feltárás egy itt 
hajtott, de már bedőlt tárnának köszönhető, s a szóban álló rétegek csak 
jobban É-ra lépnek fel összefüggően.

A Friedrich-akna gépházánál rétegeink 60— 70° a. 19— 20h felé 
konkordánsan dőlnek a gryphsea-mészmárga alá. Itt sárga, homokos- 
csillámos, vékonypalás, lágy agyagmárgából állanak, melynek fekvőbb és 
legfekvőbb részében kis nuculák, cucullaea stb. mellett főleg a Neaera 
Kudernatschi Stür. fellép, míg a fedőbb és legfedőbb részben Nucula 
cucullaea stb. mellett leginkább egy kis ostreci jelenkezik. A nesera-rétegek 
alatt, NyÉNy-nak s ellenkezően (KDK-nek) dőlve, a feketés bitumenes 
liaszpala, ez alatt a liaszhomokkő következik. A beható tárna a nesera- 
rétegekben van hajtva, ez ÉK-i szájnyílásánál, a Breuner-völgy oldalán, a 
liaszpalát harántolja. A nesera-rétegek a Terézia- és Breuner-völgy közti 
vízválasztón át vonulnak s itt épúgy, mint az Uterisch-völgy felé és a 
Sigismund-kolóniánál, ők képezik a tulajdonképeni vízválasztót.

A stájerlaki főutczától É-ra a liaszpalát annak közvetlen fedőjében a 
sárga és világos szürke palás neaera-agyag kiséri. E sárga agyagon áll a 
Sigismund-kolónia legnagyobb része. Az agyagból, mely jól képlékeny, itt 
több helyt vályogot vetnek, melyeket csak a levegőn megszárítva építésre 
használnak.

E sárga, nem mésztartalmú agyagból a Sigismund-kolóniánál (Stein 
köpfl ÉK-i lejtőjén) elvonuló stájerlak-aninai kocsiútról hoztam némi 
anyagot magammal. Az anyag a földtani intézet laboratóriumában tűz- 
állóságra megvizsgáltatván, K alecsinszky Sándor, intézeti vegyész úr úgy 
találta, hogy ezen agyag csak a legmagasabb laboratóriumi hőfoknál (kb. 
1500° C.), ha hosszabb ideig a tűzben áll, felületén kissé megolvad.

A régi temető fölött a kocsiúton e palásagyagban, a bitumenes liasz
pala közvetlen fedőjében, Posidonomya opalina Quenst. találtam.
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A hol a liasz(olaj)-palából pároltatási folyam által a nyersolajat 
nyerték, mai napság azonban az <<Öhlfabriks-kolónia» áll, e kolóniával 
szemközt az oláh munkások nyomorult viskói fölött, tehát az aninai völgy 
jobb lejtőjében, a gryphcea-mészmárga mutatkozik. Ez alatt, lejebb a lejtőn 
és a patak medrében (viskóktól D-re), vékonypalás (leveles) és a felületen 
morzsolódó, kékes- és ibolyaszürke agyagmárga települ, mely alatt kékes
és sárgásszürke, tömöttebb, agyagmárga-gumókát is magába záró agyag
márga következik. Ez lefelé okkersárga és kompakt. Alatta jobban vastag
palás, sárgás- és kékesszürke agyagmárga következik. Ez a völgyön fölfelé 
keményebb, a levegőn kék kompakt padokban jelenik meg és ez, valamint 
a fedőbb leveles agyagmárga is, a kis kagylók (nucula, neaera, cucullaea, 
Posidonomya opalina Qu.) mellett ammonitesek összelapított töredékeit 
és foszlányait tartalmazza. Ezek megtartási állapotuknál fogva egészen 
biztos meghatározást nem engednek ugyan, de még sem vélek sokat 
tévedni, ha a Harpoceras opalinum R ein. sp., főleg pedig Q üenstedt 
Ammoniten cl. schwáb. Jura czímű munkájában az 55. t. 20— 21, ábrában 
lerajzolt Ammonites opalinus costosus QuENST.-re vonatkoztatom. E mellett 
két foszlányban az Ammon. ( Lytoceras)  torulosus S chübl. (?) is találkozott. 
A rétegek 50—65° a. KÉK-nek, csaknem K-nek dőlnek. A patakmeder bal 
lejtőjében, a gorczok alatt mutatkozó kompakt agyagmárgán, a víz bugyog 
ki s úgyszintén a jobb lejtőben is e márgán folyik a víz le. Innen E-ra 
aztán e rétegek az aninai völgy jobb lejtőjében is jó  darabig nyomozhatok.

A Gusztáv szellőztető-akna melletti gorczon a Terézia-völgyben (árok
ban) a kocsiút fölött, Friedrich-aknából való szürke, homokos és sötét
szürke, inkább már a liaszpalára emlékeztető palásagyagban a gyakori 
Neaera Kudernatséhi Stur mellett más neaera-fajt, Anomia s p O s t r e a  
aff. sandalina Goldf., Chemnitzia sp. (Phidias d ’Orb . és sicblineata d ’O rb. 
jellegű), valamint egy rák ( Glyphea? ) - faj ollóját gyűjtöttem.

A Brenner-völgy felső végén, hol a három árok egyesül, ezeknek 
középsőjében rétegeink a liaszpala közvetlen fedőjében jól feltárva lát
hatók. Itt szürke és sárga, homokos-csillámos, lágy, palás agyagmárgábói 
állanak, melyben kis ostreák, nucula stb. mellett limonitos gumók is talál
koznak. A szeleltető fölött a lejtőn, az ÉÉNy felé felhúzódó ároknál, az 
ú. n. Czigány-akna lett kb. 78mf  -nyíre lemélyesztve, melylyel a széntelepe
ken át akartak hatolni. Ezen akna ez idő szerint vízaknául szolgál; a vizet 
t. i. ivásra és a szivattyúk táplálására vascső által levezetik belőle.

Az úton, mely a Kapellen-kolóniáról a domb É-i lejtőjen az árokban 
levő forráshoz levezet, a liaszpalára, evvel konkordánsan 21h felé dőlve, a 
neaera-rétegek telepednek rá. Ezeknek fekvőbb része világos sárga és fehé
res, valamint szürke és barnás, vékonypalás, kissé homokos s itt nem 
mésztartalmú agyagból állanak, mely kemény, vastartalmú gun ókat is
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magába zár. Az utóbbiak kis kagylókkal telve vannak. A rétegek 30° a., a 
liaszpala a fekvőben 40° a. dől. Itt Neaera Kudernatschi S tur mellett. 
Astarte sp., Nucula sp. Ostrea sp. (fedő), Chernnitzia globosa d ’O rb. és 
Chemn. Phidias d ’Orb.(?) találtam. A most emlí'ett rétegek közvetlen fedő
jét a forráson alóli bal ároklejtőben hamuszürke vagy az ibolyaszinűbe 
játszó, vékonypalás, homokos-csillámos agyagmárga képezi, mely Cucullaea 
■sp., Nucula sp., Astarte sp. kőmagvai mellett a Mytilus sublaevis Sow. és 
Mocliola plicata Sow,-t tartalmazza. A rétegek 30° a. 20h felé dőlnek; a 
fedőben kompaktabbak lesznek, és jobban a fedőben sárgásszürke homo
kos agyagmárga következik, melyben kis ostreák és nuculák mutatkoznak. 
Erre aztán a gryphsea-mészmárga települ rá.

A szélesebb árokszerű területmélyedésben, mely a II. Thinnfeld- 
aknától DNy-ra a Kigyó- és Schwarzwurzen-hegy közt az utóbbi felé fel
húzódik, tartósabb esőzések folytán a gryphsea-mészmárga, de főkép a 
lágy nerera-agyagmárga a liaszpalán ismételten esuszamlott le.

A II. Thinnfeld-aknánál az út fölött (Kigyó-hegy DK-i lejtőjén) a 
homokos agvagmárgában kőbánya van. Az itt fejtett márgát siklón az I. 
Thinnfeld-aknához leszállítják, hol a bányát vele berakják. A kőbányában 
legfelül sárga és fehéres, kompakt, mállott, alatta a sárga, lágy, homokos- 
csillámos, rétegzett agyagmárga települ, melyben tömegesen előforduló 
kisebb, bordázott ostreák mellett Cucullaea inaequivalvis Goldf., Astarte 
Voltzii Goldf. var. és kis nuculák jelenkeznek. A sárga alatt kékesszürke, 
fínoman-homokos, keményebb agyagmárga következik, mely az imént 
említett ostreákat szintén tömegesen, mellettük Neaera sp., Nucula sp., 
Cucullaea inaequivalvis GoLDF.-t stb. tartalmazza, és melyben a kagyló
kon kívül növénymaradványok is előfordulnak. E növénymaradványok 
közül a következőket határozhattam meg : Zamites gracilis K u r r  =  ( Pte-  
rophyllum imbricatum Ett .), Zamites sp. (gracilis Ku r r ?) Pterophyllum 
rigidum A nd., PterophyUnm cf. Münsteri Göpp. A rétegek e kőbányában 
40° a. 21h felé dőlnek.

A II. Thinnfeld-akna melletti gorczon a kékesszürke agyagmárgában 
Neaera Kudernatschi Stur és egy másik nesera-fajt, Cytherea aff. lamel- 
losa Goldf. (e liaszbeli alakkal rokon, de jóval kisebb), Chernnitzia globosa 
d ’Orb., Chemn. sublineata d ’Orb, és Chemn. Phidias d’Orb . (?) gyűjtöt
tem, az ezen aknánál E-ra K-i irányban levonuló kis árokban pedig, 
közvetlenül a liaszpalára, (hol ez t. i. még egyszer felnyomódott) rátele
pedve, sötétszürke palásagyagban Neaera Kudernatschi Stur, Cucullaea 
sp. és Pullastra opalina Q uenst. (?) leltem.

Rétegeink É felé folytatódván, az aninai völgy jobb lejtőjében, a 
tiszttartó lakóházánál elvezető alsó úton, a sárga, kompakt agyaggal és 
palás agyagmárgával ismét találkozunk. A rétegek a tiszttartó lakóháza
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és a Ferdinand-kolónia közt Cselnik felé felhúzódó árokban lenn (tiszttartó 
kertjénél) 60° a. NyDNy, csaknem Ny-nak dőlnek. Reájuk az árokban 
fölebb a gryphaea-mészmárga következik. A Ferdinánd telep legfelső házai
nál elágazó úton, közel a vízválasztóhoz (ecselniki nyereg#-hez), rétegeink
ben a Pecten textorius torulosi Q d e n s t . töredékét találtam.

A Gselnik-telep É-i végén a kocsiúton álló erdőőrháznál D-re és É-ra 
a nefera-agyagmárga-rétegek 60° a. NyÉNy-nak dőlnek. Ugyanezt a dőlést 
(40—50°-kal) mutatják valamivel jobban É-ra a patak mentén, de itt 
függélyesen is felállítva láthatók. Az árkon jobban fel, az útkaparó-ház 
felé, területcsuszamlás mutatkozik, itt főleg a gryphaea-márga a neaera- 
márgán és liaszpalán csuszamlott a lejtőn le. Az erdőőrház közelében, vala
mint É-ra az árokban, a Neaera Kudernatschi Stur, Astarte sp. Nucula 
sp., az előbb említett ostrea, Pallastra opalina Q u e n s t . és a Cerithium cf. 
granulato-costatum  M ü n s t . mellett összenyomott ammonitesek töredékeire 
itt is akadtam, melyeket szintén csak Harpoceras opalinum R ein. sp., és a 
Harp. Murchisonae Sow. sp.-hez átmenetet képező Ammon. (H arp.) 
opalinus costosus Q u e n s t . -tő! eredőknek tarhatok. Ezeken kívül növény
maradványt is leltem, mely igen valószínűen a Pecopteris Murrayana 
ERONG.-nak felel meg.

A cselniki útkaparó-háztól É-ra levonuló árokban, a ház közelében 
a lejtőn, gryphaea-mészmáiga mutatkozik; ahol a két kis kezdő-árok egye
sül, a neeera-palásagyag és agyagmárga lép fel, mely aztán a főárokban 
folytatódik. Ennek rétegei fenn 75° a. KDK-nek a baloldali kis mellék
ároknál, hol a liaszpala a jobb ároklejtőbe áthúzódik, 75° a. 20h felé dől
nek. Lejebb az árokban agyagmárga és sárga agyag s majd a kemény 
kékesszürke, homokos agyagmárga következik, mely 75° a. 21h felé dől. 
Lejebb a jobboldalú mellékárokban ugyancsak ez utóbbi, NyÉNy- vagy 
KDK-nek dőlve és függélyesen is felállítva látható; a főárokban pedig e 
rétegek 50° a. megint 20h felé dőlnek. A sötétszürke palásagyag itt is főleg 
a Neaera Kudernatschi Stur.-t tartalmazza, a kékesszürke, kemény agyag- 
márgában nucula, astarte stb. mellett Cardium cf. intextum M üN S T .-t 

gyűjtöttem.

b) Gryphaea (MurchisonaeRétegek. E rétegek többé- 
kevésbbé keskeny, többször félbeszakított szalagocska alakjában szegélyezik 
Ny-ról s K-ről a régibb képződményeket, és a Minis-völgyből ÉÉK-i irány
ban egészen a Strázsa-hegy DNy-i lejtőjéig nyomozhatok. A Terézia-völgy 
jobb lejtőjétől kezdve nyugaton, és a stájerlaki főutczától kezdve keleten, 
a nesera-rétegek közvetlen fedőjében, e rétegeket kisérik a Strázsa-hegyig. 
A callovien-nel feltolt kis foltban a Pollom Ny-i lejtőjén (Pojána-mare

A  m .  k i r .  f ö l d t a n i  i n t é z e t  é v i  j e l e n t é s e .  J 8 9 0 .
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közelében) lépnek a gryphaea-rétegek —  a Zsittin-völgy eredeténél jelen- 
kezők É-i folytatását jelölve •— újra a felszínre.

A Porkar legdélibb kúpja K-i (Terézia-völgy bal) lejtőjén az aninai 
kocsiútról (Hildegard-aknánál) É-ra le ismét a kocsiútba vezető gyalog- 
úton — hasonlóan, mint a nesera-rétegek a fekvőben, NyÉNy-ra dőlve — 
kékesszürke, kissé homokos mészmárga van feltárva. E mészmárgában, 
mely itt a gryphsea-rétegek látható legfekvőbb része, számos Gryphaea 
calceola Q denst. mellett Harpoceras Murcliisonae Sow. sp.-t is gyűjtöttem.

É-ra, a Terézia-völgy bal lejtőjében (Kolovrat-aknánál) két patak
erősségű forrás bugyog a szarukőben bővelkedő, finomszemű (callovien)- 
mészkőből ki, még pedig a felső forrás sziklahasadékból, az alsó két irány 
leié benyúló barlangból. Az alsó forrás befolyásánál a patak menete felé 
picziny mésztufa-rész rakódott le. Az altalajt, a melyen a források a fel
színre kerülnek, a gryphaea-mészmárga képezi, mely a Kolovrat-aknánál a 
jobb Aölgylejtőben elvonuló gyalogúton egészen lenn látható s rövid félbe
szakítás után a Friedrich-aknától kezdve (egy ideig zeg-zúgosan) É-ra 
folytatódik.

A Friedrich-akna közelében, az akna és kocsiút fölött a lejtőn elvo
nuló gyalogúton a callovien tiszta szarukő-padjai alatt, ezekkel konkor- 
dánsan 19h felé 50°-kal dőlve, kemény, kékesszürke és barnás, szarukő- 
gumókat is tartalmazó finomszemű mészkő és márgás mészkő következik, 
mely valószínűen a callovien legfekvőbbje. Ez a fekvőben kompakt, vasta
gabb, kékesszürke, márgás mészkővel váltakozó vékonytáblás és leveles, 
Pederi cingulatus P h i l l . tartalmazó mészmárgába megy át, tovább a fek
vőben ugyanily színű, vékonyréteges s helyenként valamivel vastagabb- 
pados mészmárga következik, melyben Pecten cingulatus P h i l l ., más pecten- 
faj, Gryphaea calceola Q u e n s t ., pinna és belemnit-töredék stb. mellett 
Perisphindes sp. is mutatkozott. A völgyben lenn (aknánál) az említet
teken és más rossz ammonites-töredékeken kívül kis posidonomyákat is 
leltem.

A stájerlaki II. kolónia felső végén, hol az út a hegyen át az aninai 
kocsiútba visz, a gryphiea-márga-rétegek 60° a. KDK, csaknem K-nek 
dőlnek és a legfedőbb-ben posidonomyák, astarte, pinna, pecten s kis 
belemnitek mellett a Gryphaea calceola Qu,-t szintén mutatják. A Colo- 
nie-akna melletti nagy gorczon alól, a völgyecske jobb lejtőjében, az akna 
felé (Ny-ra) tárna van hajtva.

A Golonie-hegy (K) és Steinköpfl (Ny) közt nyereg van, mely Sigis- 
mund-Anina közt É felé és Stájerlak közt D felé a vízválasztót képezi. 
A Golonie-hegy É-i nyúlványának Ny-i lejtőjén (Sigisinund-telep K-i végén) 
húzódó szűk árokban a gryphsea-márgarétegek 50— 60° a. KDK, csaknem 
K-nek dőlnek, s a mint e rétegek megjelennek, nyomban mutatkoznak bő



(18) F E L V É T E L I  J E L E N T É S . 99

források is. Szép forrás lép a K-i (Drechsler-hegy Ny-i lejtőjén lehúzódó) 
árok E-i végén is a napra, hol e két árok egyesülvén, az aninai völgy 
kezdődik. A mészmárga és márgás mészkő itt szintén az imént említett 
dőlést észleltet!, és a rétegek fekvőbb részükben Gryphaea ccüceola Qu. 
mellett a Harpoc&ras Murchisonae Sow. sp. csoportjába tartozó ammonit- 
töredékeket is tartalmazzák. A völgy bal lejtőjén a rétegek a Kűbek- 
aknáig, a jobb lejtőn tovább É-ra nyomozhatok, jóllehet a felülről legurult 
sok szaruköves mészkő nem engedi szakadatlan konstatálásukat.

A Kracher-kolónia és az oláh munkások említett viskói között álló 
ház fölötti lejtőn az erdőben a szaruköves mészkőből forrás bugyog ki, 
melynek altalaját nyilván a gryphsea-mészmárga képezi. A forrást ivóvíznek 
elvezetik, naprakerülésénél kis platót képező mésztufa-rész rakódott le. 
Az innen E-ra következő (Breuner-völgygyel és az állomással szemközt 
levő) ároknál a gryphsea-mészmárga a lejtőn fölebb húzódik; rétegei, mint 
ezen éjszakiabb régióban a többiek is, szintén már NyÉNy-nak (70° a.) 
dőlnek. Valamivel fölebb a lejtőn, a két árok egyesülésénél, hol a vizet 
szintén elvezetik, kis mésztufa-platót itt is találunk. A Kracher-kolónia 
É-i folytatását képező Werk-kolónia közepe táján, a házak fölötti lejtőn, 
szintén forrásra akadtam, mely a grypheea-mészmárgán kibugyog. A márga 
itt az úton alól csaknem az alluviumig nyomozható, hol (egészen lenn) 
a lágy sárga netera-agyagmárga jelenkezik. A grypheea-mészmárgában a 
Iíarp. Murchisonae Sow. sp. csoportjából való, de igen hiányos megtartású 
ammonitok itt is mutatkoznak.

A túlsó (bal) lejtőn szintén mutatkoznak, de gyérebben és jóval 
gyengébb források. Források naprakerülésére az alatta települő kőzetekben 
a föltételek mindkét lejtőben megvannak, de eltekintve a bányászattól és 
attól, hogy az erdő a szükséghez mérten a bal lejtőn fölebb le lett vágva, a 
felszíni területalkotás is a jobb lejtőben a források megjelenésére nézve 
kedvezőbb, amennyiben itt több árok és árokszerű mélyedés mutatkozik.

Az erdő szélén elvonuló úton és az út alatt (II. Thinnfeld-aknától 
DNy-ra), hol az árok a Schwarze Wurzen-hegygerincz felé felhúzódik, 
a nesera-agvagmárgára települő gryphsea-mészmárga a fekvőbb részben 
gryphíeák mellett ammonitok töredékeit, a fedőbb-ben túlnyomóan gry- 
phseákat ( Gr. calceola Qu.) s itt-ott egy ammonites rossz töredékét is 
mutatja; a rétegek a fekvő és fedővel konkordáns (NyÉNy-i) dőlést észlel
teinek.

A Bahn-kolónia ÉNy-i végén, a vasútvonal fölött és a Ronna (Anina)- 
akna mellett, lágyabb sárga márga betelepült kemény kékes padokkal 
van feltárva, mely rétegek 50° a. 20]l felé dőlnek és az idézett gryphseák 
mellett Natica sp.-t tartalmaznak. A fedőbb-ben, az Anina-akna vas víz
tartójánál, kemény vastagabb padokban vékony betelepülésekkel, túl

7*
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nyomóan barnás és kékes mészmárga vagy márgás mészkő következik, 
mely itt-ott kissé megkovásodott is. E rétegek egy belemnit és posidono- 
mvák mellett rossz ammonit-töredéket és Pecten cingulatus PmLL.-t ered
ményeztek; fedőjükben a caliovien mélyebb részét képviselő tiszta szarukő- 
fekvetek és (a vasúti bevágásban), 40—50° a. szintén 20h felé dőlve, a 
szarukőben bővelkedő, finomszemű világos sárgás és kékesszürke mészkő 
következik. A völgy túlsó (jobb) lejtőjén a gryphaga-rétegek szintén vékony
réteges mészmárgával váltakozó vastagabb, kemény padokban jelennek 
meg, gryphseák mellett pectenek és ammonitesek töredékeit mutatják és 
30° a. 4h felé, aztán pedig 22h felé dőlnek, mely dőléssel még az árok 
torkolata (523* /A ) előtt a callovien-rétcgek rájuk telepednek. Egészen 
lenn a lejtőn, az aninai pataknál, a gryphsea-márgán szintén szép for
rás bugyog ki.

A eallovient kis foltban kisérve, a gryphsea-mészmárga fedőrészét a 
nagyolvasztók fúvóházánál is találjuk. A rétegek itt pecten (cingulatus 
is), pinna, posidonomya mellett belemnitesek és ammonitesek töredékeit 
tartalmazzák. A cselniki nyereg felé felhúzódó árokban és annak lejtőin a 
gryphmákat és naticát tartalmazó raészmárga és kemény mészkő 60— 70° 
alatt 20h felé, vagy ránczot vetve ellenkezően is dőlve, folytatódik.

A nyereg (599* /A )  túlsó É-i lejtőjén kezdődő cselniki árokban, hol 
forrás is napra kerül, a gryphrea-mészmárga, 30° a. NyÉNy-ra dőlve, újra 
kibukkan, s rétegei, helyenként ránczot is vetve, K és Ny felől a nesera- 
rétegeket s illetve a liaszpalát szegélyezik. A 6 66* /A  (Margitas-nyereg) 
ÉNy-i lejtőjén, Cselnik felé levonuló árok vízmentén kevés, egészen jelen
téktelen mésztufa van lerakódva, mely a házak fölött a réten is, de még alá
rendeltebben, észlelhető. Egészen alárendelt kis mésztufa-részlet az erdőőr- 
ház közelében (attól É-ra), a kocsiút kanyarulata fölött húzódó árokban is, 
mutatkozik. A Mucsor K-i lejtőjén, a cselniki völgybe lehúzódó mellék
árok fölött, szintén teiületcsuszamlás látható. A Cselnik-telep É-i végén a 
két (D-ről és É felől jövő) cselniki völgyecske egyesül, és Gselnik-máre- 
néven folytatódik Ny-ra —  eleintén völgy, azután árok jellemével —  az 
aninai szorosig, melybe torkol. E Cselnik-máre jobb lejtőjén a gryphaea- 
rétegek foltban, NyÉNy-nak dőlve, újra fellépnek s úgyszintén É-ra a Tilva- 
Vuk 6 80* /A -ja  felé felhúzódó hegygerincz egy ponlján kibukkannak a 
callovien-rétegek takarója alól, mi igen valószínűvé teszi, hogy a K-en 
(cselniki É-i völgyecske jobb lejtőjén) kibúvókkal a felszín alatt összefüg
gésben vannak s így szélesebb övét képeznek.

Szóban álló rétegeink az É-i cselniki árok (völgyecske) kezdetéig fel 
csaknem a vízválasztón álló utkaparó-házig nyomozhatok. Az innen É-ra 
levonuló árokban csakhamar újra jelenkeznek, 22h s aztán 50— 60° a. 
20h felé dőlvén. A Pojana-Jancsa felé felhúzódó árokban 75° a. DK-nek
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és ÉÉNy-nak dőlnek és, a callovien-rétegek közé beékelve, merőlegesen 
is egyenesednek föl, a kocsiúton Ny-ra azonban ismét a rendes (NyÉNy-i) 
dőlést 50°-kal mutatják és ugyanevvel a dőléssel folytatódnak az árokban 
ÉK-re, a Strázsa-hegy felé.

c) üallovien rétegek. E rétegek a tárgyalt régibb üledékeket 
Ny-ról és K-ről szegélyezvén, ÉEK felé szakadatlanul folytatódnak, hol 
eddig a Strázsa-hegyig (71 Tmj)  nyomoztam. Itt keskenyednek. A Predett- 
fensík Ny-i szélén — miként azt már múlt évi jelentésemben említém — 
újra jutnak a felszínre. É-ra, a Zsittin-patak eredete felé, keskenyednek és 
hasonló keskeny zónában húzódnak innen tovább É-ra, hol eddig a Pol- 
lom 821 magas csúcsától É-ra a Xx v l DK-jelzésű lap É-i végéig nyo
moztam.

Ha a Jammerthal-kolónia felől s illetve az Aninára vezető kocsiútról 
a Porkar felé felmászunk, ennek első, legdélibb kúpján világos sárgás
szürke, finomszemű, szarukőtől bőven átjárt mészkövet találunk, melynek 
rétegei NyÉNy, csaknem Ny-nak dőlnek. A szarukő itt túlnyomóan fehér, 
de vörös is, és likacsos. A legközelebbi, É felé következő, valamivel maga
sabb kúpon kékesszürke és barnás, valamint világos sárgásszürke, finom
szemű, sárga likacsos szarukövet tartalmazó márgás mészkő jelenkezik, 
mely vékonytáblás is. Ez, melyben kis posidonomyákat, rhynchonellát 
(Eh. Fürstenbergensis Qo. ?), rossz ammonites-töredékeket és belemnitet 
találtam, a callovien legfedőbb fekveteit képviseli; fedőjében a tömött, 
világos kékesszürke malmmészkő települ. Az említett szerves maradvá
nyokat mutató szaruköves márgás mészkő fekvőjében a szarukőben túl
ságosan bővelkedő rétegek települnek, ezek közvetlen fedőjében plicatula 
mutatkozott.

A kocsiúton, mely a Terézia-völgy bal lejtőjén (Friedrich-aknától 
Ny-ra) a Predettre felvisz, szintén a világos sárgásszürke, s fölebb a lejtőn 
(fedöbb-ben) sötétebb kékesszűrke és barnás, bitumenes, finomszemű 
mészkő van feltárva, mely szarukőtől erősen át van járva. Helyenként a 
fekvőben, Terézia-völgy felé, a rétegek legmélyebb részében, tiszta szarukő
padok mutatkoznak, melyekben Pecten cingulatus P hill. és Posiclonomya 
ornati Qu.-t gyűjtöttem. A rétegek, melyeknek fedőbb részében (mész- 
márgában) egy-két rossz ammonit-töredékre, nehány kis brachiopodára és 
egy kagyló (crassatella ?) töredékére akadtam, a grypheea-rétegekkel a fek
vőben megegyezően, NyÉNy-nak 55° a. dőlnek.

Ha a Kapellen-kolónia-domb É-i lejtőjén a hegyhát felé felhúzódó 
árkot követjük, mely árok az erdő szélén elvonuló úttól fölfelé már csak 
mint árokszerű területmélyedés tűnik elő, a lejtőn fenn, már közel a 
gerinczhez, a világos sárgásszürke, finomszemű, szarukőben bővelkedő,
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még a callovienhez tartozó mészkövet, NyÉNy-nak dőlve, találjuk. E mész
kőpadok egy helyt itt nem telepednek közvetlenül egymásra, hanem szét
repedtek és a dőlésirány felé keskeny, tátongó sziklahasadékot észlelteinek, 
mely —  bedobott kövekből Ítélve —  meglehetős mélyen lenyúlik. A foly
tatásban, hegyhát és az árok felé, egy helyt a hegytest szintén el van 
szakadva, megrepedve, és keskeny, még mélyebb hasadékot mutat. E repe
dések még kis darabra a gerincz felé föl követhetők, a facsusztatóúl hasz
nált árokszerű területmélyedés túlsó oldalán, egy kőből épült ház romjai 
.fölött tölcseralakú, dolinaszerű, kezdő terület-beomlás is mutatkozik. 
A hegyhát túlsó, Ny-i leitőjén nagy, szintén dolinaszerű mélyedés van, 
mely egy hosszabb árok kezdetét jelöli. Az említett úton az erdő szélén 
(ároknál), a callovien legfekvőbb részében, likacsos szarukőben pinna- 
töredék mellett Pederi cingulcitus Phill. és a Pentacrinus pentagonalis 
Goldf. szártagjait találtam.

Rétegeink a Kigyó-hegyen át folytatódnak; e hegycsúcs lejtőin az 
erdőből kilátszó kopár sziklái NyÉNy-nak dőlnek, a hegy K-i lejtőjén 
legurult és tömegesen ott heverő szaruköves mészkövet az utak kavicso
lására használják.

A callovien-rétegek K-i szárnya Slájerlaktól kezdve a II. kolónián, 
Kálvária- és Golonie-hegyen át É-ra húzódik, hol a Kolonovac-máre 818”)' 
magas csúcsát, valamint az ettől É-ra eső kis kúpot alkotja, mire tovább 
É-ra a Kolonovac-hegygerincz Ny-i lejtőjén folytatódik. Az aninai kohó
nál a finomszemű, világos sárgásszürke, szaruköves mészkő az aninai 
völgy jobb lejtőjéből a bal lejtőbe is húzódik át, hol rétegei, NyDNy-nak 
dőlve, a kokszkemenczéknél és azokon felül a vasércz-halomig és a pörkölő- 
kemenczékig feltárva vannak, s épúgy mutatkoznak a kohó melletti (alatti) 
Potok-kolóniá-ban a patak mindkét oldalán.

Ha a jobb lejtőn a kocsiút fölött (Kolonovac 692 ™f A  NyDNy-i 
lejtőjén) felhúzódó árkot követjük, az ÉK s DK-re felvonuló két árok 
egyesülésénél a szépen és szilárdan kifalazott Bohuj-tárna Ny-i száj
nyílására akadunk, mely tárna a Bohuj-patak vizét a nagyolvasztókhoz 
szolgáltatja. A tárna homlokfalán e felirat olvasható: «Bohuj-tárna, 
hossza 1280mj , megkezdetett 1886 augusztus 2-án, bevégeztetett 1889 
junius 9-én Ronna Antal igazgató alatt.» A tárna szája vasajtóval van 
elzárva, hallani a viz zúgását. Az itt szálban levő kőzet világosabb vagy 
sötétebb színű, kékesszürke és barnáskérgű, finomszemű, csaknem tömött 
és igen kemény mészkő, melyben a szarukő csak egyes gumókban mutat
kozik. A kékesszürke mészkő finom csillámpikkelyeket is észleltet, bitu
menes és mészpáteres, a világos mészkő márgás. A mészkő a kőzetből csak 
nagy nehezen kikapható belemniteket, valamint ostreákat is tartalmaz. 
Valamivel lejebb az árokban a szarukőben bővelkedő mészkő települ, lenn,
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mindjárt a kocsiút fölött, egészen alárendelt csekély mésztufa-lerakódás 
ott álló fák leveleivel és Helix pomatiá-v&l található, mely tufa-lerakó
dás ez idő szerint, hol víz az árokban már nem folyik, természetesen 
megszűnt. Fölebb a lejtőn jobban sötétszürke, bitumenes, már egészen 
tömött márgás mészkő, a hegyháton fenn pedig a galambszürke, tömött 
malmmészkő következik. A Bohuj-tárna szájánál jelenkező mészkő a cal- 
lovien legmagasabb rétegeit képviseli.

A cselniki nyeregnél (Cselnik és Anina közti vízválasztón) a callovien- 
rétegek két szárnya egybeolvad és a zóna (Mucsur-Kolonovac Ny-i lejtője) 
IX/,, és 125”/  szélességet ér el. Az anina-cselniki kocsiúton fmomszemű, 
kemény, kékesszürke és barnás, kérges feketés szarukövet tartalmazó és 
világos sárga kemény mészkő, valamint barnás, homokos mészmárga van 
feltárva. Az utóbbi vékonyréteges is, és posidonomyákat, valamint Pecten 
cingulatus PmLL.-t tartalmaz. E rétegekre a tiszta szarukő-fekvetek, a 
maim határa felé pedig ismét kemény, finomszemű, kékesszürke mészkő 
következik, mely majd márgás mészkőbe átmegy, s mely utóbbira aztán a 
normális, tömött, galambszürke malmmészkő rátelepül.

Ha az árkon felmászunk, mely a cselniki erdőőrház közelében (attól 
É-ra) a kocsiút kanyarulata fölött a Kolonovac-hegygerincz felé felhúzódik, 
a lejtőn fölebb, a jobb ároklejtőben feltárást találunk. A rétegek (tiszta 
szarukőpadok) 60° a. 20h felé dőlnek. A követ itt az út kavicsolására fej
tették. Fölebb, a két kezdő árok egyesülésénél, kékesszürke, finomszemű, 
fekete szarukövet magába záró mészkő mutatkozik, még magasabban aztán 
csaknem tömött márgás, valamint a rendes kinézésű malmmészkő kö
vetkezik.

A cselniki útkaparó-háztól É-ra, hol a K-ről jövő két árok egyesül és 
a kocsiút ÉNy felé kanyarodik, a sárga, szarukőben bővelkedő, márgás, 
valamint a világos sárgásszürke, fmomszemű mészkő DK-nek dől és csak
nem merőlegesen egyenesedik föl. Itt Pentacrinus pentagonalis Goldf. 
és egy összelapított echinida töredéke mutatkozott. A kocsiúton Ny ra, 
Pojana-Jancsánál, valamint a túlsó ároklejtőn, a gryphsea-márga fedőjében, 
a finomszemű, világos szaruköves (callovien)-mészkő, erre fehéres-sárga, 
márgás mészkő rossz ammonit-töredékkel, erre aztán szürke, homokos-csil- 
lámos mészkő és vékonyréteges márga következik, melyet végre a tömött, 
világosszürke malmmészkő fed. Az utóbbi vékonyabb padokat képez és 
szalagszerű szarukő-betelepüléseket mutat.

A Tilva-Vuk 680”/  magas kúpjától DDNy-ra a Posidonomya Parkin- 
soni Qu.-t, a Ny-i callovien-vonulatban pedig, a Pollom-hegygerinez 
7 63* /A-jától ÉK-re, hol az út É-ra kanyarodik, pecten mellett rossz 
ammonitesek töredékeit találtam.
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3. Maim.

A körülírt területen fellépő malm-lerakódások a délről jövőknek 
egyenes E-i folytatását képezik. Nyugaton az oravieza-aninai kocsiútnak 
Vörös-kereszt és Jammerthal-kolónia közti szakaszától kezdve szélesebb 
zónában vonulnak a két callovien-vonulat közt É-ra; a Ny-i (Pollom) cal- 
lovien-vonulatot a Zsittin-völgyig kísérik. Keleten, a közbetolt krétamészkő
vonulat folytán, két részre oszlanak. Ezeknek Ny-iabbja meglehetős kes
keny, É felé valamivel szélesebb zónában vonul É-ra, a keletiebb Álló 
hely-tői É-ra a Zajcza Gsóká-ig nyomozható, hol a krétamészkő közt eltű
nik, ÉK-re pedig a Bohuj-patakon át folytatódik.

A rétegek az uralkodó ÉÉK-i csapásirányon belől ismételt szinklin 
és antiklin ránczosodást észlelteinek, a Predett-fensíkon pedig (Bibel-féle 
kőbánya táján) megzavart települést mutatnak, amennyiben valóságos fél
körben sorakoznak, míg aztán megint a rendes csapásirányba áttérnek.

A Porkar 856mf  magas csúcsán, hol a fából készült új őrházacska 
áll, a tömött szürke mészkő szarukőtől meglehetős erősen át van járva, 
rétegei 50° a. 19-—90h felé dőlnek. A Porkar É-i folytatását képező, 
750”  ̂ magas kúptól ÉNy-ra, a Predetten át Aninára vezető út mellett, 
régi, már beomlott akna van. Az akna melletti gorczon világos kékesszürke, 
tömött, szarukövet gumókban magába záró mészkő hever, mely ez idő 
szerint az út kavicsolására használtatik. Ez (Gránzenstein-akna) azon 3 szel
lőztetőakna legkeletiebbje volt, melyeknek mélyesztése a lisavai völgy
ből Kolovrat-akna irányában hajtott tárnáig (István-tárnáig) annak idején 
tervezve volt. A Gránzenstein-akna 153*/-nyíre volt mélyesztve. Ettől 
NyÉNy-ra, az erdő szélén, a második régi, kiácsolt és csak részben bedőlt 
kettős aknát (Layer-aknát) találjuk. Ez 209”/ -nyíre volt mélyesztve; az 
akna melletti gorczon ugyancsak az említett szarukőgumós mészkő látható. 
A harmadik (legnyugotiabb) a Mihalovics légakna, mely 114”/ -nyire — 
szintén a malmmészkőben — mélyesztve volt.

A Sigismund-kolóniánál K-re emelkedő Drechsler-hegv DDNy-i lejtő
jén a malmmészkőben, a callovien határához közel, kőbánya van. A réte
gek itt KDK, csaknem K-nek 40—50J-kal, fölebb a csúcs felé (fedőbb) 
laposabban dőlnek; itt ammonit (perisphinctes) töredékét és belemni- 
tet leltem. Nem messze a kőbányától (attól DK-re) a kocsiút közelében 
65— 70° a. NyÉNy-i dőlés észlelhető.

A Kolonovac-máre (818^  A )-tól ÉK-re eső 678”/ A  közelében, hol 
a gyalogút Anináról át- és levezet és a két árokszerú mélyedés egyesül, a 
maim- és krétamészkő határán, az ú. n. Izvornica-forrás bugvog ki, mely
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nek altalaját alighanem a malmmárga képezi; e forrás vize a krétamészkő 
alkotta területen csakhamar elvész.

A világosszürke malmmészkő néha finomszemű is lesz és ilyenkor a 
hasonló kinézésű krétamészköhöz igen hasonlít, melytől azonban szarukő- 
tartalma és azáltal mindig megkülönböztethető, hogy — megnedvesítve —■ 
a nagyító alatt nem mutatja az itt fellépő krétamészkő oolithos szerkezetét.

A Kigyó-hegy É-i folytatásán a Predettre felvezető úton a finom
szemű, szarukőben bővelkedő és 20h felé dőlő (callovien) mészkő fedőjében, 
annak határától 150 lépésnyire (Gumpina É-i lejtőjén és Ronna (Anina)- 
aknától NyÉNy-ra), 45° a. konkordánsan (csaknem 20h felé) dőlve, vékony
pados, kékesszürke, homokos-márgás mészkő következik, melynek rétegei 
az út fölött és alatt kezdett kőbányák által feltárva vannak. E homokos- 
márgás mészkőben belemnitek, pecten és egyéb kagylók mellett részben 
elég jól megtartott ammonitokra akadtam, melyek közzétételét más alka
lomra tartom fenn magamnak. Csak annyit akarok itt megemlíteni, hogy 
jellegük oxfordra utal, mely emelet mellett településük is szól. Különben 
e lelethely közvetlen É-i folytatását képező rétegekből («Anina-akna és 
vasúti áthidalás közt») már Dr. U h l ig * idéz oxford-kövületeket.

Aninától ÉNy-ra, az első imént említett nagy vasúti áthidalásnál és 
az első alagút előtt a vasútvonaltól balra (Ny-ra) félköralakú nagy feltárás 
(kőbánya) nyílik. Ez a Gumpina felől jövő árok vagy árokszerű terület
mélyedés folytatása. Ha felülről (a Predett felől) jőve az árkot követjük, 
hirtelen örvény, azaz tátongó mélységbe leereszkedő, függőlegesen lefejtett 
sziklák —  a kőbánya — előtt állunk. A feltárt rétegek (kékesszürke, 
tömött, szarukőtől —  szabályos szalagszerű betelepedésekben is -— áthatott 
mészkő) 20h felé, fenn csak 20°-kal, lejebb, a mélyebb rétegekben 40— 50° 
alatt is dőlnek. A mészkövet itt olvasztási adaléknak az aninai nagy- 
olvasztók részére fejtik. A szarukövet elválasztják és kavicsolásra használ
ják, a tiszta mészkövet aztán zúzógép segélyével aprítják. A kőbánya leg
mélyebbjében napra kerülő forrás altalaját minden valószínűség szerint a 
szürke, homokos, márgás mészkő képezi.

A Margitas-nyereg ( 6 6 6 A)  közelében (attól É-ra) a galambszürke, 
tömött malmmészkő szintén kőbányában van feltárva. A rétegek itt 
NyÉNy-, csaknem Ny-nak 40— 75° a. dőlnek, de függélyesen fölegyene
sedve is láthatók. Innen É-ra, a Kolonovac gerinczén, a mészkő helyenként 
finomszemű, fehér és vörhenyes lesz. A  Iv-i lejtőn (Bohuj-patak felé) aztán 
túlnyomóan világossárgás, tömött mészkő mutatkozik, mely igen szép 
kőzet.

A Cselnik-máre-árokban a 15— 90° a. NyÉNy-nak dőlő callovien-

* "Verbandt. d. k. k. geolog. R. Anst. 1881. 52. 1.
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rétegekre finomszemű, kékesszürke, kemény, szarukőgumókat magába záró 
mészkő következik, mely 40° a. DNy-nak dől, A fedőben (Anina-szoros 
felé) márgás mészkő települ, mely fekete szarukő-gumókat tartalmaz és 
25— 30° a. megint NyÉNy- csaknem Ny-nak dől. Erre 20° a. NyÉNy-nak 
dőlő mészmárga következik, az ároknak az Anina-szorosba való torkolatá
nál pedig homokos márgás mészkő települ, melynek vékonypados, táblás 
rétegei 30° a. 20h felé dőlnek, és melyben szintén majd közzéteendő 
ammonitokat gyűjtöttem. Az érintett árkot D-ről és É-ról határoló Mucso- 
i'on és Tilva-Vukon a 20— 30° a. 19— 20h felé dőlő callovien-rétegekre 
szintén, mint az árokban, finomszemű, kékesszürke, szarukő-gumókat tar
talmazó, kemény mészkő, erre pedig a fedőben ismét a homo kos-márgás, 
vékonytáblás mészkő következik, melyben a Tilva-Vuk 701 A-jától 
EEK-re szintén meglehetősen jól megtartott ammonitokat gyűjtöttem. 
E.márgás mészkő fedőjében a tömött, világosszürke, szarukövet tartalmazó 
mészkő települ.

Ha a Gselnik-máre torkolatától az Anina-szorost D (Anina) felé 
követjük, a márgás s majd a kemény finomszemű, kékesszürke és barnás, 
valamint az egészen tömött mészkövet 25— 30° a. szintén 20h felé látjuk 
dőlni, s ugyanezt a dőlést mutatják az impozáns sziklák az Anina-patak 
bal lejtőjében. A tömött mészkő közt a szarukő szintén szalagszerűen 
mutatkozik; a kőzet különben, mint rendesen, vékonyabb padokban szépen 
rétegzett. A Szoros-telep-pel szemközt (nagy vasúti áthidalásnál), a vasút
vonal alatt kőbánya van, hol ez idő szerint az aninai épitőhivatal szükség
letére a követ fejtik; a vasút-vonal fölötti kőbányát az utóbbi időben 
abbanhagyták. Az Anina-szoros jobb lejtőjén, Szoros-telep mögött, régi 
kőbánya található, melyben annak idején a nagy vasúti áthidalás építésére 
szükséges követ fejtették. Itt mészmárga-padokkal váltakozó tömör, szilárd 
mészkő-padok vannak feltárva. A rétegek itt is 3u° a. 20h felé dőlnek.

Anináról jőve, a vasúti őrház melletti első rövid alagútnál, mely 
fölött egy távolról alagútra emlékeztető barlang van, a tömött, világos- 
szürke, szarukövet lencsék-, fészkek- és szalagokban mutató malmmészkő 
20° a. 19— 20h felé dől. A rétegek lapos dőlése előnyös volt az alagút 
kirepesztésénél. Tovább É-ra a vasút mentén a mészkő-rétegek 15— 25° a. 
ugyanazt a (NyÉNy-i) dőlést mutatják.

Ahol a nagy mellékárok jobbról a Gselnik-mik árokba (kezdetén fenn 
völgyecske) torkol, picziny mésztufa-részlet rakódott le. E mellékárokban 
kb. 100 lépésnyire torkolatától fölfelé jelenik a víz meg, fölebb az árok 
száraz. Az altalajt, melyen a víz napra kerül, a vékonyréteges, homokos 
mészmárga képezi. Ez az itt fellépő tömött, világossárgás, szarukőgumókat 
magába záró és 30° a. KDK-nek dőlő mészkő alatt lelepül és a Pojána- 
Jancsánál mutatkozó hasonnemű márgás mészkő ellenszárnyaként jelenik
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meg. Fölülről jőve, a víz a Cselnik-mik-ban hamar eltűnik és csak az 
említett jobboldalú mellékárok torkolata előtt lép ismét a napra, hol a 
mészmárga t. i. újból a felszínre jön. A folyamatban levő mésztufa-képző
dés egy darabra a Cselnik-mik-ban (mellékárok torkolatától lefelé) szintén 
észlelhető. A Cselnik-mik-nak Anina-patakba való torkolata felé a tömött, 
világossárgás, szarukövet tartalmazó mészkő 40° a. 20h felé dől. A Cselnik- 
mik vize újból eltűnik, hogy az Anina-patak medrében annak vizével egye
süljön. A sziklák mind összébb szorulnak s az Anina-patak igen szűk, vad 
szorosban csörgedez tova.

Ha a Cselnik-mik és Anina-szoros közli hegyháton lejövünk, hol a 
világos sárgás és galambszürke, tömött szaruköves malmmészkővel talál
kozunk, a mély szorosban lenn az Anina-patak f'eketés vizét, a bal lejtőn a 
35— 40° a. 19— 20h felé dőlő és függélyes falakban felérő malmmészkő- 
sziklákat látjuk, fenn pedig dolináktól megszaggatott s rétek borította 
fensík tárul elénk, mely fensik fölé a szintén rétek borította Mogila 
emelkedik.

Az Anina-szorost Cselnik-mik torkolatától D-re, Cselnik-máre felé 
követve, grotesk képek tárulnak: vár- és toronyszerűén féltornyosodott 
kopár sziklák, egy helyen valóságos katlan, a lejtőn fenn a vasút, a szoros
ban lenn, patak mentén, négy primitív kallózó malom, hogy a szorosban 
haladhassunk, sokszor a patak egyik partjáról a másikra kell átugranunk 
stb. Az egész útvonalon a galambszürke, tömött malmmészkő jelenkezik, 
melyben a szarukő lencsék-, vesék- vagy fészkekben, valamint szabályos 
vékony, szalagszerű betelepülésekben mutatkozik. A rétegek 30— 35° a. 
19— 20h felé dőlnek, s a kőzet padokban —  mint rendesen -— szépen 
rétegzett.

A Bibéi-féle kőbányában a Predett-fensíkon feltárt rétegek 10— 15° 
(20° a. is) 1-— 3h felé dőlnek. A legfelső rétegek, melyeket csak kb. 10™/ 
mélységig fejtik, vékony (10— 30%, vastag) padokból állanak, melyekből a 
kőzet e vastagságánál csaknem kizárólag lépcsőket és táblákat, de sír
szegélyeket is előállítanak. A mélyebb részekben a kőzet vastagabb 
(50%,— \mj  vastag) padokat képez, melyekből főleg koczkaköveket, aztán 
sarokköveket, egyáltalában köbös darabokat faragnak. A kőzet sárgás vagy 
kékesszürke, tömött vagy igen fmomszemű, sötétebb-pettyes mészkő, mely
ben egészen vékony (2— 4% ,-es) agyagos-márgás betelepülések mutatkoz
nak. Rendesen e vékony gumós, agyagos-márgás fekvetekben fordulnak 
az ammonitesek elő, melyek tehát nem nehezen, és nem ritkán, a kőzet
ből kikaphatok. Szarukövet a mészkő keveset tartalmaz, és ahol megvan, 
ott is csak kisebb gumókban és jobban elszórtan mutatkozik. A mészkő 
gyakrabban kisebb sötétszínű, bitumenes részleteket is észleltet, melyek 
a sötétebb, szürke pettyeket idézik benne elő.
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Ammonitesek mellett, melyek alapján Dr. Uhlig (id. h. 52. 1.) e mész
követ tithonkorúnak kimutatta, a Terebratula janitor P ict. (de jóval 
ritkábban, a kompakt mészkőben), valamint belemnitek és aptychusok is 
fordulnak ezen, Anina-szorostól Predettig fel kb. 170mj  vastag malin- 
mészkő-komplexus legfelső rétegeiben itt elő. Feltűnő, hogy a Terebratula 
diphya e kőbányában eddig nem találkozott.

A mészkőrétegek lapos települése kőbányaszerű lefejtésüket igen meg
könnyíti. A kőbánya tőszomszédságában a mészkő egyenletesen szürke 
vagy vörhenyes és szürke vagy sárga pettyes is, az agyagos-márgás tömegen 
belől gumós felületű, és ekkor petrografiailag egészen a vele egykorú 
mészkőhez hasonlít, mely Szvinyiczánál és a Greben-hegyen (Szerbiában) 
fellép.

A felszínen (kőbányánál) a mészkövet — nem mindenütt egyenle
tesen —  babérczet bőven tartalmazó, meglehetősen vékony agyaglerakódás 
fedi, mely agyag felülről a mészkő repedéseibe és a víztől kimosott és 
tágított hasadékaiba behatol és azokat kitölti. Ezen agyaglerakódás nyil
ván egészen fiatal korú (talán a plioc-éntől kezdve diluviumon át aligha
nem még a jelenkorba érő) és arra utal, hogy itt a fensikon a bemélvedett 
részekben a víz összegyűlt, állott és posványt képezett oly időben, amikor a 
legfelső mészkőrétegek még kompaktak és nem repedezettek, mint mai 
napság, voltak. E legfelső rétegeket agyagos-márgás voltuk tette kompak
takká és ők képezték a vízhatlan altalajt, a melyen posvány képződhetett. 
Kis, tartósabb esőzéskor vízzel telt kopolyák itt ott most is láthatók a 
különben hullámos felszíni fensikon, jeléül annak, hogy az altalaj némely 
helyen még jelenleg is vízáthatlan. A víz a kőbányánál feltárt rétegek 
vékony agyagos-márgás leplét kilúgozta, inig végre egyes helyeken rajta 
áttört, repedezetté és vízátbocsátóvá tette, mely repedezettséget a lég
beliek hatása (italában lényegesen elősegített.

A kőbánya környékén a fensíkot köröskörül kiemelkedő hegykúpok 
vagy gerinczek segélyezik, maga a kőbánya teknőaiakú mélyedésben 
fekszik. A mészkő köszörülésére a Wellerköpfl ről származó durvább és 
finomabb liaszhomokkövet használják.

A valamivel éjszakiabban (Gsóka-Lojkin) fekvő kőbányában, melyet 
Bibel annak idején a Szegeden szükségelt kőanyag előállítására mint 
kisegítő kőbányát nyitott, melyben ez idő szerint azonban nem dolgoznak, 
a rétegek 10° a. 1— 2h felé dőlnek. A kőzet itt tömött, világos sárgásszürke, 
kis kékes vagy vöröses pettyeket mutató mészkő, mely szarukövet gumók
ban ritkán tartalmaz és a mélyebb részben vastagabb padokat képez. Ez 
utóbbiak sötétszürke agyagos burkolatot mutatnak. Innen É-ra (Csóka- 
Lojkin és az ú. n. Vale felé) szép, tömött, halványsárga, vörhenyesbe is 
játszó mészkő -— a kőbányák mészköve fedőjében •— települ, melyben
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rhynchonella és belemnit töredékét találtam. E mészkő itt-ott világos 
kékesszürke- vagy vöröses-pettyes is és szarukövet nem tartalmaz.

Ahol az ösvény a Predett-fensíkról a Zsittin-patak eredetéhez levezet, 
fenn még a tithon gumós, márgás, szarukőgumókát tartalmazó mészkő- 
padok láthatók, melyekben rossz ammonitesek szintén előfordulnak, és 
melyek 25— 30° a. KÉIv-nek dőlnek. A mélyebb szürke mészkőpadok 
meredekebben (45° a.) dőlnek. Jobban lefelé sárgás és inkább sötétszürke, 
mészpáttól átjárt, tömeges mészkő hatalmas sziklákban jelenik meg. A  Pol- 
lom-hegygerincz legdélibb vége Ny i, meredek lejtőjén a tömött világos
sárga és galambszürke malmmészkövet és mészmárgát találjuk, mely 45° 
alatt és meredekebben KDK-, csaknem DK-nek dől.

A Predettről Pollom felé felmenve, a tithon-mészkövet meredekek
ben (40° a. is) dőlve találjuk, fekvőjében, a Pollom felé fel, finomszemű, 
sárgásszürke, 60° a. KDK-nek dőlő, tehát már a rendes csapásirányt 
mutató mészkő következik.

A Vale-ban, Buza-Lup-ra vezető út mellett, B ibel úr vagy nyolcz évvel 
ezelőtt szintén kisegítő kőbányát nyitott, mely a szegedi partvédő-épít
kezésekre szükséges kőanyagot részben szolgáltatta, és melyben kb. 5A évig 
dolgoztak. A kőzet itt is az imént említett tömött, világossárgás, kis vörö
ses vagy kékesszürke pettyeket mutató mészkő, melynek rétegei 10— 15° a. 
EENy-, csaknem E-nak dőlnek, tehát itt is még megzavarodott települést 
észlelteinek. E tömött sárga, kis rhynchonel'ákat tartalmazó mészkövet a 
634m/éV tól K-re nyomoztam.

Búza Lup-nál, ahol 1. i. a Bibel féle keskeny vágányú kőbánya-vasút 
az anina-oraviczai hegyi pályánál végét éri, a halványsárga, tömött mészkő 
40° a. NyÉNy-nak dől, a rétegek itt tehát már megint a rendes csapás
irányba tértek át. Közel ide (K-re), az aninai vasúti vonalon, kőbánya van, 
melyben vörösessárga és kékesszürke mészkő valamint márga feltárva van. 
Szarukő a mészkőben csak elszórtabb gumókban, a réteglapokon pedig 
sötétszürke agyagos burkolat is mutatkozik. A rétegek 35— 40° a. 20—  
21h felé dőlnek, kis rbynchonellákat, belemnitekct, ammonitesek töredékeit 
is tartalmazzák és teljesen megfelelnek a Bibel-féle buza-lupi út melletti 
kisegítő kőbányában feltártaknak. A 488. számú vasúti őrháznál a tithon 
mészkő 35° alatt 19h felé dől, mindjárt az őrház mögött (K-re), a fekvő
ben, sárgásszürke, kalciteres, szarukövet gumókban és szalagokban tartal
mazó malmmészkő következik, melynek rétegei szintén 35°, de 50° a. is, 
19— 20h felé dőlnek.

(2S)
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4. K ré ta m é s z k ő .

A krétamészkő-vonulat, melyet a stájerlaki Malom-patak felől 1887-ben 
É-ra a kocsiútig (Majális-hely közelében) keskeny zónában követtem, a 
múlt nyáron e kocsiúttól É-ra keskeny s majd tetemesen szélesedő övben 
a lap É-i végéig, azaz a Pojana Margitas-niik és Poj. Almasan-ig nyomoz
tam. A Zajcza-Gsóka körül foltban húzódik egy darabig D-re, aztán a 
Bohuj-patak jobb lejtőjére átlépve folytatódik. Onnan kezdve, ahol e 
patak vize (Kuptore 666”)/ A  Ny-ra) ismét a napra lép —  egy pontot 
kivéve, melyen a malmmészkő a völgyig lehúzódik —  a Bohuj-völgy mind
két lejtőjét —  amennyire eddig bejártam —  a krétamészkő képezi.

Majális-helytől E-ra a krétamészkő szürke, aztán fehér, vörös és 
rózsaszínű: K-re, a malmmészkő leié, ismét szürke és vörhenyes, és itt 
egy helyt NyÉNy-i dőlést észleltem. Kis brachiopodákat (terebratula, rhyn- 
chonella), a kőzetből ép állapotban ki nem kapható ostreákat és echinidá- 
kat tartalmaz, finomszemű, megnedvesítve oolithos szerkezetű, itt-ott fora- 
minifera-átmeszeteket valamint lithothamniumokat is mutat. K-i határa 
közelében (malmmészkő felé) egy helyt kis szarukőgumókat is észleltem 
benne.

A Bohuj-patak eltűnése és újra felszínre kerülése közt, körűlbelől e 
két pont közepe táján, van a Bohuj-barlang, melyen a patak vize átcsör
gedez. E barlangból emlős maradványok, Ursus spelaeus Blijm. stb. 
maradványai kerültek ki, de a csontokat már elczipelték mind, s ez idő 
szerint már nyomukat sem látni. Ahol aztán a Bohuj-patak, földalatti 
menetét elhagyva, újra felszínre bukkan, a Bohuj-tárna K-i szájnyílását 
találjuk. Itt ugyanoly (öntöttvas)-tábla ugyanavval a felirattal van elhe
lyezve, mint a Ny-i szájnyílásnál. A vizet kifalazott zsilip zárja el és a vas
rostélyos ajtóval elrekesztett tárnába folyik; kevés vizet azonban leeresz
tenek úgy, hogy a Bohuj-patak medre, még száraz időben is, mégis mindig 
kis vízzel van ellátva. É-ra, a Bohuj-patak jobb lejtőjében, 701 mf  magas 
kúptól NyDNy-ra, még egy másik kétkürtős, eseppköves barlangra akadtam 
a krétamészkőben.

Pojana Margitas-máré-től K-re, a hegyháton, mely 661®y-es, malm
mészkő alkotta kúptól É-ra a 666m]  magas kúpig húzódik, fehér, világos
sárgás és vöröses mészkő mutatkozik, melybe az utóbbi kúp felé márgás, 
vékony réteges, 55° a. DK-nek dőlő mészkő is van betelepedve. Ez utóbbi 
(666*y'-es) kúpon, valamint ettől D-re is, requieniákat és ostreákat ta
láltam.

E mészkővonulat hegységünkben a krétakorú lerakódásokon belől 
megkülönböztetett három csoport középsőjének felel meg.
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A Pojana Margitas-mikről oldalárok húzódik a Bohuj-patak (bal) 
lejtőjén le. Itt vörhenyes és sárgásbarna repedékes agyagra, babércz- 
részecskékre és kvarczgörélyekre bukkantam. E kvarczgörélyek az útig fel 
nyomozhatok, mely az erdőbe és Pojana Margitas-máre-ra vezet. Az úton 
(erdőszél közelében) kvarcbreccsia-darabok hevernek. E lerakódás (kvarcz
görélyek és babérczes agyag) diluviális lehet és a Bohuj-patak ezen anyagot 
oly időben hozhatta fel idáig, mielőtt még az utat É-ra elrekesztő mészkő
sziklákon át utat tört magának, a mikor t. i. a víz 50— 60mj -nyíre a patak 
mostani szintje fölé feltorlaszolva volt.

I I I . Eruptív-kőzetek.

A szóban levő területen kétféle eruptiv-kőzet lép fel, mely mindkettő 
már át van tanulmányozva.*

Az egyik csak a bányákból ismeretes, hol a liaszrétegeken tört fel. 
Ez H u s s a k  úrnak az Uterisch- és Gusztáv-aknából állott megvizsgálásra 
rendelkezésere és erre nézve (id. h. 1885.) oda nyilatkozik, hogy, ha kide
rülne, miszerint a kőzetben mutatkozó pszeudomorfozák valamely könnyen 
bomló augitos ásvány után keletkeztek, mit valószínűnek tart, az Uterisch- 
akna kőzetét kvarcztartalmú, a Gusztáv-aknából valót pedig kvareznélküli 
augitporfirit-nek kellene nevezni.

Én e kőzetet a Golonie-akna 4. nyilasáról hozlam, hol a II. fekvő
telepen tört át, a szenet az érintkezésen természetes kokszszá változtatván 
át. E kőzet az Uterisch-aknából valóval azonos, tehát —  feltételesen —- 
szintén kvarcztartalmú augitporfirit-nak mondható; a felszínen Anina- 
Stájerlak táján sehol sem találtam.

A második, fiatalabb eruptiv-kőzet a pikrit, melyet H ussak (id. h. 
1881.) az Anina-aknából kapott volt. E kőzetet a szóban levő területen 
négy ponton találtam a felszínen, még pedig a Margitas-nyereg (666™/ A j 
tói KDK-re, Bohuj-patak felé vonuló árokszerű mélyedés bal oldalán, 
továbbá a Pojana Margitas-máre-tól DK-re, 661 "J/A közelében, aztán a 
Kolonovac-mik 777”/  A -tól D-re eső kúpon a gerinczen, és végre a Pollom- 
liegygerincz legdélibb része Ny-i kezdő lejtőjén.

E négy előfordulási pont közül csak az a Kolonovac-mik gerinczén 
valamivel jelentékenyebb, a többiek oly picziny részekben jutnak a fel
színre (a legutóbb említett csak heverő darabokban található), hogy 
alig választhatók a térképen ki. A pikrit itt a malmmészkőben tört fel.

A kőzet, melynek vékonycsiszolatait Dr. Schafarzik F. úr szíves volt

* L. E. H ussak . Verhandl. d. k. k. geol. R. Anst. 1881. évf. 258. 1. és 1885. 
évf. 185. 1.
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górcső alatt megvizsgálni, szerinte teljesen megegyezik avval, melyet 1887-ki 
jelentésemben (f. id. h. 19. 1.) K-ről a Karas tájáról tárgyaltam úgy, hogy 
e helyt csak az ott közöltekre utalhatok.

*

Végül csak kedves kötelességet teljesítek, midőn a társasági tisztviselő 
uraknak Anina-Stájerlakon átalában az irántam tanúsított szívességért e 
helyen is köszönetét mondok. Különösen pedig lekötelezve érzem magamat 
B ibel János, építész és építési vállalkozó úr irányában Oraviczán, ki a 
predetti kcbánya-telepén való tartózkodásomat a legkészségesebben lehe
tővé tette.


