
6, Orsóvá,' Jesselnicza és Ogradina környékének geológiai
viszonyairól.

Jelentés az 1890. évi részletes földtani felvételről.

Dr. Sghafarzik Ferencz-IőI.

A folyó 1890-dik évben a részletes geológiai felvételt az 1 : 25,000 
m éretű  xxvnTovat ÉNy (Orsóvá) és XxvifvAa ÉK (Ogradina) jelű tábor
kari lapokon folytathattam. Az előbb említett lapra eső területet, mely D 
felé a Dunáig és K felé a magyar-román határig terjed, egész kiterjedésében 
kartiroztam ; az utóbbi lapon pedig azon vidékeket jártam be, melyek nagy
jából azon vonaltól fekszenek É-ra, melyet Ogradinától a Kozilistye kúpra, 
onnét a nagy Goleczre és azontúl a Gyalu-Leszpedilorra húzhatunk. Nyu- 
goti határomat képezte a fővízválasztó vonala az utóbb említett gerinczkúp 
és a tőle É-ra fekvő Tilva-Fraszinuluj kúp között. Itt érintkezésbe jutottam 
azután egy körülbelől KÉK-i irányú és a lap felső széléig terjedő vonal 
mentén Böckh János igazgató úrnak régibb felvételével; végre északi hatá
romat az említett két lap É-i, illetőleg a két év előtti és tavalyi felvételem 
D-i széle képezte.

Mielőtt azonban ezen vad, erdős és belsejében lakatlan vidék geoló
giai vázolására áttérnék, kedves kötelességemnek ismerem Balázs P ál, 
kir. erdőmester úrnak Orsován ezen a helyen is legőszintébb köszönetemet 
kifejezni azon előzékeny szívességéért, a mellyel a majdnem két hónapig 
tartott sátorozásom idejére egy az illető vidékeken jártas erdőőrt bocsátott 
rendelkezésemre; úgy szintén meleg köszönettel tartozom H ollós F eeencz, 
m. kir. erdész úrnak Ogradinán, azon fáradhatatlan buzgóságáért, a mely- 
lyel a postai küldeményeket és élelmezési czikkeket sátorozásom helyére 
kiküldötte. A rengeteg erdőben az amúgy is fáradságos felvételt augusztus 
havában azonfelül még nagyobb mérvű erdőégések is zavarták.

Följegyzem továbbá, hogy a mrakonyai sátorozásom alatt dr. L őren- 
they Imre úr, jelenleg ásványtani és geológiai asszisztens Kolozsvárt, két 
héten át kirándulásaimon buzgó és kitartó kísérőm volt.

Végre pedig megemlítem, hogy az idén szerencsém volt felvételi terű-
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letemen Böckh János igazgató urat is üdvözölhetni, ki szeptember első 
napjaiban Semsey A ndor úrral erre vette útját haza felé. Ez alkalommal 
egy kiránduláson bemutathattam az Orsóvá melletti Allion hegycsoport 
középső csoportbelinek tartott kristályos palakornplexust a helyszínén is.

A fentebbiekben körvonalozott területem geológiai alkotásában a 
következő metamorf és üledékes képződmények és eruptív kőzetek vesz
nek részt:

1. A kristályos palák alsó
2. « « « középső csoportja.
3. « « « felső
4. Diaszverrucano.
5. Rét liaszi kvarczit-homokkövek.
6. Malm-mészkövek.
7. Felső-mediterrán korú lerakodások.
8. Szarmata korú lerakodások.
9. Diluviális és esetleg pliocén-kavics.

10. Alluvium.
Eruptív kőzetek:

1. Gránit.
2. Porfirok.
3. Piroxémtféle kőzetek.
4. Szerpentin.

A Tilva-Fraszinuluj fővízválasztójától egészen az orsovai öblöt kitöltő 
halomvidékig szakadatlanul kristályos palákon járunk; de ha hozzá vesz- 
szük, hogy ezen öböl E-ról a Bratina, K-ről pedig az Allion kristályos pala 
hegységei által határoltatik, akkor bátran állíthatjuk, hogy a kristályos 
palákból álló alaphegység ezen a vidéken csak a magyar-román határig 
is 25 kméternyi szélességben van feltárva.

A kristályos palák eme területe azonban korántsem áll egyforma 
kőzetekből, hanem különböző emeletekhez tartozik, melyek sűrűn egymás
sal váltakoznak. Azon határok, a melyek mentén az egyes zónák egymással 
érintkeznek, igen élesek, s vagy feltűnő petrografiai különbségeken, s evvel 
többnyire karöltve járó orografiai viszonyokon alapulnak, vagy pedig erup
tív kőzetek feltörése által jellemeztetnek. A határvonalak csapása, eltekintve 
a kanyarodásoktól és egyik-másik oldal felé irányuló kiöblösödésektől, álta
lában nagyjából DDNy— ÉÉK-i.

Nyugaton kezdve s K felé haladva a következő kristályos palavonula
tokat sikerűit kartiroznom.

Maga a Tilva-Fraszinuluj gerincze 25° alatt Ny-ra dűlő rét-liaszkorú 
kvarczitpadokból áll, alatta pedig szintén Ny vagy DNy télé (16h) 20— 40°
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alatt hajolva a diászverrucano vöi'ös konglomerátjai és palái foglalnak 
helyet. Ezek azok a kőzetek, melyek a pregeda-szviniczai D felé kiszélesedő 
vonulat K-i szélét képezik. Ezen vonulat K-i alján csakhamar megtaláljuk 
a kristályos palákat, melyek egészen a két Golecz-kúp szerpentin tömegéig 
tartanak s átalában Ny-i, vagy NyDNy-i, vagy pedig NyÉNy-i dűlést mutat
nak 40— 60, sőt 80° alatt is. Ezen kristályos palák kőzeteiben főszerepet 
játszik mint elegyrész az amfibol, a mennyiben legsűrűbben közép- vagy 
öregszemű amflbolitokat. és amfibolgneiszokat találunk; ezeken kívül ural
kodnak még biotit és biotit-muszkovitgneiszok, muszkovitgneiszok, olykor 
gránitos szövettel. Fehér csillámpala, tele mogyoró nagyságú gránátokkal, 
alárendelve és kizárólag csak mint a Kraku-Raduluj-on található kvarcz- 
porfirok kísérői lépnek fel. A felsoroltak olyan kőzetek, melyek csakis az 
alsó emeletben szoktak előfordulni.

Területileg elfoglalja ezen alsó csoportbeli zóna a Riu-nyamczu ÉNy-i 
forrásvizének környékét, a Soblán-patak felső részének mellékeit, továbbá 
a Raduluj, Szkaunu-Jeremie és Leszpedilor, és végre a kis Cseuluj-patakok 
egész területét egészen a nagy Gseuluj-patak medréig.

Keleti geológiai határát a Golecz kúpok szerpentin vonulata képezi, 
mely a nagy Golecztől É-ra körülbelől félkilométer szélességben húzódik É-i 
irányban egészen a Mrakonya-patak völgyéig; ezentúl a balparton megkes- 
kenyedve eleinte ÉÉK-i irányban húzódik át e szerpentin-szalag a Soblán- 
patak szurdokvölgyébe, a melyben megszakad ugyan, de nem sokára újból 
ÉK-i irányban folytatódva a Soblán gerinczére felmegy, onnét pedig a felső 
Riu-nyamczuba leereszkedik, hol egyszersmind végét is éri. Eme szerpentin- 
szalagtól Ny-ra mindenütt az alsó csoport említett kőzeteit gyűjthetjük, 
keletre tőle pedig már a felső, vagyis legfiatalabb csoport paláit pillantjuk 
meg. A mint a szerpentint elhagyjuk, azonnal biliteket, chloritos palákat, 
zöldpalákat, vékony palás tömör amflbolitokat, zöldgneiszokat és kivált az 
Ogasu-alunulujban öregszemű zöld amfibol-gneiszokat szedhetünk; közben 
pedig néha fehér kristályos mészkőpadokat is pillantunk meg. E palák igen 
meredeken dűlnek, rendesen 60-— 70— 80, sőt 85° alatt is és pedig majd
nem kivétel nélkül Ny-ra, helyenként azonban csekély eltéréseket is tapasz
talhatunk É vagy D felé.

Az imént említett szerpentin-szalag É-i végződésén túl a szóban álló 
alsó és felső csoportok már közvetlenül lépnek egymással érintkezésbe; 
határuk kígyódzva ÉÉK felé a Corbu-patak szűk völgyárkában végződő 
keleti krassó-szörénymegyei gránitvonulat K-i szélének tart, sőt abba bele 
is olvad oly módon, hogy míg az első csoport kőzetei a gránittömeg déli 
határán megszűnnek, addig a fillitvonulat ezentúl közvetlenül a gránit K-i 
széléhez simulva húzódik ÉÉK-i irányban tovább a Prediel-kúpra, közel a 
lap északi határához.
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A fillitek eme vonulata, melyet az előtt mindig csak mint keskeny 
szalagot ismertem, s mely még lapom É i szélén is, a Prediel-kúptól vala
mivel északra, szélességben alig haladja meg a félkilométert, D felé teteme
sen kiszélesedik úgy, hogy a Golecztől kissé ÉK-re már két kilométernél 
nagyobb szélességben találjuk. A Riu-nyamczu felső része, a Soblán alsó 
és a Mrakonya közép folyása majdnem derékszög alatt harántolják e zónát 
úgy, hogy bennök mint igazi haránt völgyekben pompás feltárásokat 
kapunk.

Ezen Aliit körülbelül egy évtized előtt színhelye volt némi érezbányá
szatnak, s még most is láthatók a Mrakonya sziklás völgyfalain a beomlott 
tárnák nyílásai és valamivel lejebb az egyik völgytágulatban, valamivel a 
Soblán-patak beömlése fölött, az egykori zúzó- és egyéb épületek romjai; 
úgy szintén ráakadtam a Mrakonyától D-re fekvő Ogasu-Batimbregben is 
egy kis tárnára. A térképen mind a két pont «rézbányái)-ként van meg
jelölve, magam pedig csak a már nagyon átszemelt gorezokon található 
érczmorzsákból szerezhettem ez utóbbinak minősége felől némi tájékozó
dást. A Mrakonyában ugyanis galenit- és juní-szemeket, a Batimbreg- 
árokban pedig csak piritet találtam a gorezokon heverő kvarezitdara- 
bokban.

K-re ezen Allitvonulattól ismét az alsó kristályos palacsoport egy 
hatalmas zónájával találkozunk, mely nem egyéb, mint a már ismeretes 
mehádiai pojána-kaszapnluj-jardasticzai vonulatnak D-i folytatása. Parallel 
ÉÉK— DDNy-i határvonalak közé foglalva szélessége 7— 8 kilométert tesz 
ki. Nyugoti határa az imént említett fillitcsoport felé nagyjából a Riu- 
nyamczu alsó szakaszának irányát követi, de nem esik vele tökéletesen 
össze, a mennyiben a határ e két képződmény közölt a patak jobb oldalán 
a Soblán-gerincz idenyuló oldalkiágazásainak lejtőin húzódik DDNy felé. 
Keleti határa a térszín Aziognomiájában is nyer kifejezést, mivel a Moturgi- 
Scorusiu-Cornetu gerinczkúpok által jelzett keleti pereme mint egy bástyá
nak hatalmas sáncza 100— 200 méterrel is emelkedik ki a Jesselnicza vidéki 
harmadkori dombok, illetőleg a Zsupanektől ENy-ra található felső csoport 
alacsony gerinczei fölé. Eme domináló helyzete már messziről is észre
vehető.

Kőzetei itt is túlnyomóan amAbolitok, amAbolgneisz és gránitos 
gneiszok által képviseltetnek, s csak a szóban álló terület DK-i részében, 
tehát nagyjából a Barbusiu-kúptól D-re és K-re egészen a Dunáig, illetve a 
harmadkori öböl határáig találunk eddig még nem észlelt kőzetfajokat, 
még pedig olyanokat, melyek a granulitformatióra jellemzők. Ezen egész 
említettem területen, de főleg az uj-ogradinai Szuchodol völgyében Anorn 
szemű fehér, apró rózsaszínű gránátokat tartalmazó granulitokat találunk, 
melyek biotit-muszkovitpalákkal és gránitos gneisz-padokkal váltakoznak.
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E granulitok egymagukban véve semmiképen sem árulják el réteges-kőzet 
voltukat úgy, hogy főleg a közbetelepedő csillámpala-padok hiányában 
könnyen tömeges kőzetnek is vehetnők.

Ezen vonulatnak nyugoti részei elég meredeken dűlnek a felső cso
port fillitjei alá, dülésök iránya túlnyomókig Ny-i, vagy NyÉNy-i, foka pedig 
90— 80— 60— 50°-ig is változik; a vonulat K-i felében lévő granulit-padok 
pedig szintén NyÉNy felé irányulnak ugyan, de már sokkal csekélyebb fok 
alatt; legtöbbször ugyanis a klinometeren a 35, 30, 20 sőt a 15°-ot is olvas
hatjuk le. A vonulat K-i széle felé, legfeltűnőbben az uj-ogradinai Szuchodol- 
völgyben azonban már K, illetőleg DK-nek dűlnek a granulitpadok, ugyan
csak 15°— 35°-ig úgy, hogy a szóban forgó granulitos vonulatrész egy lapos 
rétegboltozatot képez. Ezen boltozat K-i szárnya a jesselnicza-orsovai öböl 
szélén egy vetődés síkja mentén szakad meg, de másrészt Ny felé sem 
találjuk rétegeit szoros kapcsolatban az alsó csoportunk többi nyugotibb 
rétegeivel.

Már a Carbunaria-kúptól Ny-ra ugyanis egy vékony, zöldpalákból álló 
szalagra akadunk, mely a jesselniczai patak jobb völgylejtőjén kezdődve 
húzódik DDNy-i irányban egészen a Jesselnicza- és a Mala-patakok vízválasz
tójára. Itt azután megszűnik s nyomát sem az utóbb említett völgyben, sem 
pedig a tőle jobbra (D-re) fekvő vízválasztón nem találjuk meg. A Vodna- 
patak völgyében azonban nyugotra a Barbusiu-kúpjától újból megkapjuk 
folytatását zöldpalák és szerpentines palák alakjában. Ezen itt is csak kes
keny, mindössze csak vagy 150— 200 méternyi vonulat szinklinális alakjá
ban van az alsó csoport gneiszai közé belegyűrve, miként ezt a Vodna- 
patak völgyében határozottan konstatálni lehetett. E kis vonulatot alig 
változó szélességben követhettem azután DDNy-i irányban a Kraku-szkurtu 
és a Valea-szatulujon át fel a Kraku-nyamczura, hol felvételemet az idénre 
meg kellett szakítanom. Ezen kis foszlánya a megint felső csoportbeli palák
nak, mely az alsó csoport széles övébe, annak csapásirányában egyik redő- 
jébe bele van gyűrve, annyiban érdemel kiváló figyelmet, mivel nagyjából 
a granulitok előfordulásának Ny-i határát jelzi. Egészen ezen vonal köze
lébe mindenütt megkapjuk a gránitos gneiszszal és csillámpala-padokkal 
váltakozó granulitot, azontúl Ny-ra pedig már hiába keresnők e kőzeteket. 
Legsűrűbben találjuk a granulitot a Szuchodol- és a Vodna-patakok völ
gyében, valamint a szomszédos gerinczéleken; megvan továbbá a Mala 
alsóbb szakaszában, ritkábban még a Fuconya-árokban is ; feljebb É-ra azon
ban, a Jesselnicza- és a Krivicza-patakok völgyében apróbb gránátszemek 
helylyel-közzel előfordulnak ugyan még a gránitos gneiszban, de igazi típu
sos granulitokra már csak elvétve akadunk. É felé tehát a granulit a vele 
váltakozó csillámpalával együtt gyérül, miáltal az alsó csoport lassacskán 
megint visszanyeri rendes külsejét.
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Mielőtt azonban ezen csoportot elhagynék, fel kell még említenem, 
hogy benne egy-két ponton valóságos kontakt képződményeket is konsta
tálhattam. A Kraku-reu tövében, vagyis azon a ponton, hol a jesselniczai 
réteken fölfelé menet belejutunk a hirtelen összeszűkülő jesselniczai patak 
völgyébe, a patak bal oldalán, az út melletti sziklában olyan szürkés, kris
tályos vagy 2/sm/ vastag mészkőréteget látunk, • melynek fekvőjét gránitos 
gneisz, fedőjét pedig zöldes és fehér kvarczit képezi. E rétegek dülése Ny 
felé irányul 25° alatt. E mészkőben ugyanis vaskos, világos piros gránát, 
sötétzöld epidot csomók és gránátpettyes kvarczlencsék vannak kiválva. 
Nyilván való, hogy az említett két mészszilikát kovasavas alumínium és 
vas oldatainak behatása folytán keletkezett a mészkőben.

Úgyszintén a Krivicza-árokban is bukkantam egy 1/a mj  vastag padra, 
mely granulit mint fedő és gránitos gneisz mint fekvő közé van zárva és 
epidot, gránát, kvarcz, chlorit és mészpát vaskos részleteinek keverékéből 
á ll; mészkövet azonban mint anyakőzetet ez utóbbi helyen már nem figyel
tem meg, s valószínű, hogy ez a metamorfismusnak már egészen áldozatul 
esett, a mennyiben az egész réteg kizárólag csak a felsorolt ásványok töme
géből áll. A rétegek dülése EK-i 30° alatti. Megjegyzem végre még, hogy 
mind a két esetben eruptív kőzetek a szóban forgó pontoktól csak igen távol 
fordulnak elő.

Az előbbiekben vázolt alsó csoporttól K-re s a már szintén említett 
neogén medenczétől É-ra azon felső kristályos palacsoport déli részét talál
juk, melyet tavalyi jelentésemben Toplecztől D-re egészen a Bratináig 
követtünk. Petrografiai szempontból uralkodó benne a zöldpala, zöldgneisz 
és az aplitos gneisz, s csak mintegy kivételesen akadunk az Ogasu-Puscariu 
környékén fehér kvarczdűs muszkovitgneiszra és csillámpalára, melyek 
azonban majdnem mindenütt darává hullanak széjjel. Ezen előjövet nagyon 
emlékeztet a börzai völgyben található középső csoport hasonképű fosz
lányaira.

Kelet felé előnyomul a felső csoport eme vonulata egészen a Cserna 
völgyéig, a bal parton pedig a Koramnik keleti szélén lévő árok tájáig, hol 
azután a Drenek első csoportbeli muszkovitgneisz és pegmatitgneisz zóná
jának idáig érő csücske által felváltatik. Azon gneiszsziklák, melyek Tuffir 
és Koramnik közt az éles ívben kanyarodó vasútat folyton sziklaomlásokkal 
fenyegetik, ezen csoport déli végét jelzik.

A Drenektől DK-re egy szélesebb depressziót pillantunk meg, mely 
azonban inkább geológiai, mint orografiai szempontból érdemli meg ezen 
elnevezést. DNy-on a Cserna völgye felé 27%, széles, ÉK-en a romániai hatá
ron pedig 2‘5 kilométerre tágul ki.

Ezen neogén területen túl DK felé újból a kristályos palákból álló 
alaphegység bukkan elő a 300 métert meghaladó Allion-Csóka hegycsoport
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alakjában, mely Magyarország DK-i sarkát képezve egyrészt egészen a 
Dunáig, másrészt pedig a Bachna által jelzett magyar-román határig ter
jed ki. Ezen csoportban az igazi típusos csillámpala, többnyire bőséges 
gránát- és sztaurolit-tartalommal olyannyira uralkodó, hogy az alárendelten 
előforduló kisebb mállott aplitos vagy zöldes gneiszfoltok ezen palák máso
dik csoportbelieknek való megítélésénél úgyszólván tekintetbe sem jöhetnek. 
B öckh János igazgató úr, ki a krassó-szörénymegyei hegységben mint első 
tanított meg bennünket a kristályos paláknak csoportokra való szétválasz
tására, kalauzolásom mellett szíves volt ezen hegycsoportot meglátogatni, 
a mikor is megokoltnak nyilvánította e palák osztályozását illető felfogáso
mat. Ez annyival is inkább szolgált megnyugtatásomra, mivel a helylyel- 
közzel, — így pl. azon a hegylejtő tövében, mely Adakaleh-sziget felső végé
vel fekszik szemközt, —  előforduló mállott zöldes gneisz, vagy pedig a 
Bachna alsó szakaszának jobb partján látható mangános impregnácziók 
inkább a felső csoportot juttatnák eszünkbe. Ilyen sajátos kifejlődésével 
csoportunk nem annyira az Almástól D-re előforduló típusos és tiszta 
kőzetű középső csoporthoz hasonlítható, hanem inkább azon előforduláshoz, 
mely Lapusnik-től ÉNy-ra fordul elő. (Böckh, Felv. jel. 1883-ről.)

A mi ezen csoport telepedési viszonyait illeti, úgy eltekintve egyes 
kivételektől, mégis uralkodó benne a DNy— EK-i csapás; dülése ellenben 
ÉNy-i, majd pedig DK-i, miből az tűnnék ki, hogy ismételt ránczvetéssel 
van dolgunk.

Eruptív kőzetek. Míg az Allion középső csoportjában, a Drenek 
alsó és a tőle Ny ra fekvő Bratina felső kristályos palacsoportja területén 
még nyomát sem találjuk az eruptív kőzeteknek, addig az ogradinai és a 
Kraku-Raduluj (Tilva-Fraszinuluj és a Golecz szerpentinje közt) alsó, vala
mint az általuk közbefoglalt felső csoportokban lépten-nyomon akadunk az 
igen változatos minőségű tömeges kőzetek feltöréseire.

Ezeknek feldolgozását azonban külön alkalomra tartom fenn magam
nak, s e helyen csak a makroszkopos megfigyelések alapján akarom őket 
felsorolni.

Mindenekelőtt megemlítem a gránitot, mely mint a Kerbelecz vonu
latának déli folytatása ez idei területemre is belenyúlik, de egyszersmind 
a Korbu-patakban végét is éri. Többnyire csak fekete csillámot láttam benne, 
úgy hogy petrografiai szempontból gránititnak volna nevezendő.

A szerpentin, mely valószínűleg itt is gabbróból változott át, határo
zottan az eruptív tömzs, illetve telér jellemét viseli magán. A mennyiben a 
Golecztől É-ra csak nyomozhattam, mindig az alsó és a felső kristályos 
palacsoport határán lép fel, az e két formáczió közti hasadékot kitöltve. 
Ezen dyke-on kívül még néhány izolált sziget alakjában is rábukkantam a
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szerpentinre, még pedig a szerpentintelér É-i végétől ÉÉNy-ra és DDK-re; 
előbbi kis folt az alsó csoport kristályos paláit töri át, utóbbi pedig a bili
teket. Az Obirsia-Stremetiun, a nagy Golecztől Ny-ra, a szerpentin szintén 
az alsó csoporton tört fe l; közvetlenül felette pedig már a verrucano kon- 
glomerátjai fekszenek.

A szerpentin kora tehát a kristályos palák felső csoportjánál kétség
kívül batalabb.

A porflrok közül háromfélét különböztethettem meg, még pedig a 
gneisz és a bilit padjai közt előforduló ortoklasz-kvarczporfir padokat, 
melyek rendszerint nem nagy kiterjedésűek és legbiztosabban csakis a leg
jobb patak-feltárások mentén észlelhetők, a milyen helyek pl. a Riu- 
nyamczu, a Mala stb.

Igen bőségesen fordul elő továbbá a violaszinű porfirit ujjnyi vastag 
telérkéktől kezdve egészen a fél átmérőjű feltörésekig. Előbbiek tömöt
tek és jól csakis az egyes plagioklasz-léczeket engedik megkülönböztetni; 
a nagyobb feltörések, —  melyek valószínűleg az egykori vulkánoknak csa
torna kitöltései, — igen durva szeműek, s a violás alapanyagon kívül majd
nem kizárólag földpátból állók, mire legjobb példák a Sztrenyacu és a 
Karbunaria kúpok öregszemű kőzetei.

Végül harmadszor egy biotitos, földpát nélküli piroxénit; alapanyaga 
szintén tömött, violás színű és porbrosan más ásványt nem látunk belőle 
kiválva, mint a többnyire centiméternyi üde biotit hexagonjait. Ogasu- 
Porimbilo alsó vége s vele szemközt a Riunyamczu jobb partja, valamint 
feljebb É-ra az egykori barakk romjaitól Ny-ra, képezik főbb lelőhelyeit; 
előbbi két ponton az alsó csoport gneiszain, utóbbin pedig a felső csoport 
fillitjein tört át.

Piroxénit-féle kőzetet még két helyen találtam, még pedig az Ogasu- 
Gseiuluj-máréban, a nagy Golecztől NyENy-ra, valamint azon a gerincz- 
úton a nagy Golecztől Ny-ra, mely az Obirsia Stremetiu felé vezet. Kivált 
az előbbi pont ig^n tanulságos, a mennyiben a Ny felé (pontosabban 19h) 
65° alatt dűlő gneiszpadok között egy 3 vastag és az érintkezés lapjaira 
függélyes oszlopokra elvállalt dyke-ot pillantunk meg, melynek anyaga zöl
des feketés és bazaltosan tömött piroxénit. Fent a gerinczúton ezen, külön
ben külsőleg hasonló kőzet két telérkéjének dyke természete az erdő hu- 
musa és lombja miatt nem annyira világos, de itt megint egy másik saját
ságáról, t. i. héjjas-gömbös mállásáról szerezhetünk tudomást. Ezen előfor
dulás daczára annak, hogy mind a két kis telérke az útban fekszik, oly ke
véssé feltűnő, hogy csak a legnagyobb figyelem mellett található meg.

Látjuk, hogy a felsorolt eruptív kőzetek nem csak a gneiszokon, 
hanem a felső csoport fillitjein is áttörnek, van azonban arra is eset, hogy 
egymáson is törtek át, így pl. megfigyelhettem a Prediel kúpjától DDNy-ra,

9A m. kir. földtani intézet évi jelentése. 1890.
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a gránitterület K-i határa felé, hogy a gránititot 2— 3 ™j vastag dyke-okban 
nem csak biotitos piroxénit, hanem kvarczporfir is áttörte.

( « )

A z  ü l e d é k e s  le ő z e te h  során a régibb paleozoos és mezozoos 
képződményekről csak igen keveset mondhatok. Területem Nv-i szélén a 
Tilva-Fraszinuluj-tól D-re a diasz verrucano konglomerátjai és vörös palái 
mindinkább nagyobb tért hóditanak maguknak, a mennyiben a fent alig 
O ^ ö ^ -n y i vonulat a Vurfu-Lespedilor és az Obirsia-Stremetiu között már

szélességű. Feltárásai igen kedvezőtlenek s csak néhány ponton mér
hettem NyDNy-i (16h) dőlést 20— 40° alatt. A legömbölyödött, vörös 
színű talajjal takart kúpok és gerinczek egyhangúsága csak fent azon 
a gerincz-élen szűnik meg, mely a berzászkai és ogradinai vizeket választja 
el egymástól. Itt már a rhét-liasz korú, konglomerátos kvarczitokat látjuk 
éles tarajokat képezve, a melyeknek vastag rétegpadjai pl. a Gyalu-Lespe- 
dilor tetején 45° alatt Ny felé dőlnek. Ebben az irányban azonban egyelőre 
nem folytathattam a felvételt.

Ez utóbbi liaszkvarczitok meg vannak továbbá egy vékony kis vonu
latban a zsupaneki Bratina hegység felső kristályos palacsoport területén 
is, még pedig Zsupanektől NyÉNy-ra a Dupa-piátra nevű dombon. Ezen 
kvarczithomokkő és egy keskeny, a felső csoport zöldgnájszai közé bele
gyűrt E— D-i vonulatnak fekvő rétegeit képezik, mig fölötte a Dupa-piátra 
és a Fontana-hoezuluj közt két vékony parallel csíkban a valószínűleg itt is 
maim korúaknak vehető világos szürke vagy halvány vereses kalciteres 
mészkövek fordulnak elő. E mészköveknek egy felettébb szakadozott vonu
lata innét E-ra az Ogasu-Puskariuban is konstatálható.

Sokkal fontosabb szerep jutott területünkön a neogén és a diluviális 
lerakódásoknak. Említettem már, hogy Orsóvá körül egy öbölszerű depresz- 
szió fordul elő, mely köröskörül a kristályos alaphegység hegyei által 
van körülfogva, és mely jelenleg nagyjából a Zsupaneknél hirtelen meg
szakadt felső csoport lesűlyedt déli folytatásának megfelelő területet foglalja 
el. Egykori partjai Ó-Zsupanektől Ny-ra a Dupa-piátrára húzhatók, onnét 
pedig DDNy-i irányban az uj-ogradinai Moturgi granulit-gerinczvég keleti 
tövéig. Déli határát a szerb hegyek képezték, a melyeket azonban nein 
vizsgáltam m eg; ÉK-i irányban pedig elhagyva a Duna kanyarodását az 
Allion mögé húzódnak a fiatal medenczerétegek, az Allion és a Drenek közt 
egy átlag 2 ^  széles csatornát jelentve, mely a magyar-román határon túl 
is EK-i irányban szemmel még jó darabig követhető.

Nem találtam azonban e lerakódásokat az ogradinai granulithegység 
lejtőin —  (a Kazánról ez idén még nem szólhatok) —  de mi még feltűnőbb, 
az Allion D-i oldalán, tehát a mostani Duna völgyében sem. Úgyszintén
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teljesen ismeretlenek a neogén lerakódások a Cserna Tuffir fölötti szaka
szában is.

Magában az öbölben e lerakódások valaha egy összefüggő területet 
képezhettek, ma azonban a Cserna széles alluviumja által két részre 
vannak osztva. A DNy-i öbölrészben a 295"/-rés Meje, az ÉK-i csatornában 
pedig a 314"/ magas Pojana-máre képezi a legnagyobb emelkedéseket. 
Legjellemzőbb ezen dombvidékre a kavics; bár merre is forduljunk, min
denütt agyagos, homokos kavicscsal találkozunk a felszínen, s csak az 
árkok mélyében akadunk imitt-amott a mélyebb neogén emeletekre is.

A legmélyebb emeletet Zsupanektől Ny-ra a Vernicz árokban talál
tam meg, a melynek elágazásaiban jó  magasan felnyúlik, sőt ráakadtam 
még a nyugoti alacsony vízválasztón túl is, a Dobres árok elágazásaiban. 
Kékesszürke agyagrétegek ezek, melyek az utóbb említett helyen D-i 50, 
30— 20° alatt, a Vernicz árokban pedig átalában DDK— DK felé 20— 30° 
alatt dőlnek. Ez utóbbi árok jobb partján a Kraku-biszerika É-i oldalán 
vele konkordánsan egy hatalmas homok és kavicsos homoklerakódást 
látunk, a melyben egyes szürke tályag betelepedések is fordulnak elő. Ez 
utóbbiakban rossz megtartású levéllenyomatokon kívül hasonlóképen egy 
meghatározásra alkalmatlan gasteropoda néhány példányát találtam. Sok
kal biztosabb eredményre vezetett ellenben az e homok komplexus fekvő
jében található kékes szürke, foraminiferákban is gazdag tályag átku
tatása.

Ennek rétegeiből ugyanis a következő fajokat, gyűjtöttem és hatá
roztam meg; még pedig a zsupaneki Vernicz árokban :

Rákolló ... _.......... ___ ... ...................  ... 1 példányban
Conus ( Lithoconus)  Mercati, Brocc. .... _ 1 «
—  (Leptoconus) Dujardini, Desh. ...........  ... 5 «
Ancillaria glandiformis, Lám. ... ... ... 1 «
Mitra (  Costellaria) rectecosia, Bell.__ ... _ 1 «
Ringicula buccinea, Desh. ... ... ... ... 6 «
Columbella f Anachis)  cf. Haneri, R. Horn et 

A uing....  ...  ........... ...  ...  ... ... ... 22 ((
—  ( Mitrella)  fállax, R. Horn et A uing. 1 ((
Cassidaria echinophora, Lám. ... _ ... _ 1 «
Murex spinicosta, Bronn. . . .  .................. . 1 «
—  ( Chicoreus)  Romi, M. Hörnes ... ... ... 1 ((
Pyrula (  Ficula)  cingulata, Bronn................... 1 ((
•— (Spirállá) cf. Hörnesi, Stur._ __ _ __ 1 <(
Fusus Valenciennesi, Grat. ... ... ... ... 1 «
Pleurotoma rotata, Brocc. .. . ............................ . 8 «

9 *
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Pleurotoma subcoronata, Münst. .... . . .  ...
—• ( Dolichotoma)  cataphrada, Brocc. .. . . . .
—  ( Pseudotoma) brevis, Bell. . . .  . . .  __
Turritella subangulata, Brocc:. .. . .... __ —
Natica helicina, Brocc. .. . .. . ...   ...
Dentalium badense, Partsch. . . .  . . .  .. . . . .
-— pseudo-entalis, Lám.................... . ...  ...
VagmeUa austriaca, Kittl................... ...................
Corbula gibba, O livi. __ ... .. . __ __
Cardium fragile, Brocc. . . .  .. . .. . .. . __
Cardita rudista, Lám. ... ...........  ...  ...
—  PartscM, Goldf. . . .  .. . .. . __ .. . __
Arca Turonica, Duj. ... ... ... ... ...
Pectunculus pilosus, Linné............. ... ... __
Pecten duodecim-lamellatus, Bronn. . . .  ...
Heterostegina costata, d’Orb.
Lithothamnium ramosissimum, Rss.

1 példányban
1 «
1 «
3 «

10
9 «
t «
4 «
6 «
2 a
2 «
1 «
1 «
6 «
1 «

A jesselniczai Dobres árok É-i ágában pedig ugyancsak egy hasonló 
kékes foraminiferadus tályagban:

Pucámon cf. Toulai, Auinger ... 1 példányban
Pleurotoma cf. rőtedet, Brocc.... ... ... ... 1 «
Natica helicina, Brocc.................._ ... 1 «
VagmeUa austriaca, Kittl. ... ... ... ... 10 ((
Pecten duodecim-lamellatus, Bronn. ... ... ... 1 fl
Schizaster, apró faj összenyomott héjatlan 

magjai ... ... ... ... ... ... ... ... 6 fl

Kitetszik tehát ezekből, hogy itt a mediterrán emelet felső osztályzatá
val, még pedig az u. n. badeni tályaggal van dolgunk. F oetterle szintén 
tesz erről a tályagról említést, a nélkül azonban, hogy a benne előforduló 
kövületeket felsorolta volna.

Valamivel magasabb nívót képvisel továbbá a felső-mediterrán 
emeleten belül a lajtamész, mely két kis foltban található a medencze 
szélén közvetlenül Ó-Zsupanek mellett. Ezen foltok nagyobbikán kőbánya 
létezik, a melyben alul 3 m]  vastagságban 14° alatt 13h felé dűlő sárgás, 
likacsos lajtameszet látunk s benne csak elvétve egy-egy kisebb kavics 
zárványt a kristályos palákból. Fölötte azután ugyanolyan dűlési viszonyok 
mellett összesen 3 mj  vastagságban 3 vastag mészkőpad következik, a mely 
tele van a kristályos pala fejnagyságu kavicsával, mely főleg a felső 
palacsoport képezte part közelségét hirdeti.
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E lajtamészben a következő kövületeket szedtem :

Conus ( Lithoconus) Mercati, Brocc. ... ...
— ( Lithoconus) Karreri, R. Horn et Auing.
Ancülaria glandiformis, Lám. ...........  ...  ...
Venus cf. plicata, Gmel (lenyomat) ... ... 
Cassis cf. mcimmülaris, Grat (kőmag) . _ ...
Arca cf. Turonica, Duj. (kőmag) ... _ ...
Pectunculus pilosus, Linné (kőmag) ... ... ...
—  cf. obtusatus, Partsch (kőmag)_ ... ...
Peden Sausalicus, Hilber ... ... ... ... _
Spondylus crassicosta, Lám. ... ... __ _
Ostrea sp. töredék ... ................. . ... ...
Ceratotrochus cf. cluodecim-costatus, Goldf.___
Heterostegina costata, d ’Orb. ... _ ... _
Lithothamnium ramosissimum, Rss.

1 példányban
1
3
1
1
1

«
<i
«

«
2
2

1 «
2 «
4 «
2 «

A lajtamész fekvőjében előforduló sárga márgában pedig:

Peden cristatus, Bronn........................ . ...........  4 példányban
Heterostegina costata, d’Orb ... ... ... ... 2 «

A felsorolt helyeken kívül másutt nem akadtam mediterrán lerakó
dásokra.

A szarmata emeletet szintén megtaláljuk, még pedig jó  távol a medi
terrántól egy kis folt alakjában az orsova-jesselniczai határvonalon fekvő 
Dalboka árok közepe táján, hol rétegei DDK felé ( l l h) 20° alatt dőlnek. 
A nagy 10— 12®y magas fal alapját kavicsos konglomerát képezi, fölötte 
azután kékesszürke tályagot látunk egy összetett levél maradványaival, 
melyek Dr. Staub M. tanár úr szíves megtekintése folytán egy Osmundia 
sp.-nek felelnének m eg; e fölött jön egy sárgás agyagpad Cerithium  
p ictu m -mai, azután egy vékonyabb kvarczitpad és végre legfölül homok. 

Az itt gyűjtött kövületek sorát a következőkben adom :

Cerithium pictum, Bast. ... ... ........... ... 10 példányban
Rissoa sp__  _ ... ... _ _ ... ... ... 1 «
—  inflcda, Andrz. ... ... ... _ ... ... 1 «
Cardium obsoletum, Eicmv. — ... ... ... 1 «
Ervilia podolica, Eicmv. ... ... ... ... 6 «
Mactra podolica, Eichw    ...   ... 1 «
B ryozo ák, foram  in iferák

Jobban vannak feltárva a szóban forgó rétegek az Altion és a Drenek 
közti csatornában, a hol a kavics alatt majnem minden árokban megtalál
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juk a sárgás-kékes, csillámos, homokos agyagot az ő típusos kövületeivel, 
Az Ogasu-Bukovecz nyugoti árkában gyűjtöttem ugyanis :

Bulla Lajonkaireana, Bast. ... ___ — ... 2 példányban
Cerithium pictum, Bast—  _ .. — 5 «
Cardium obsoletum, Eichw. ... ... ... ... 1 «
— cf. obsoletum, Eichw............. ... ... ... 8 «
Ervilia podolica, Eichw. ... ... .................. . 2 «
Martra podolica, Eichw__  ... ... ... _ 2 «
Modiola marginata, Eichw. ... __ ... ... 3 «

Az Ogasu-Jouno közepe táján pedig gyűjtöttem és meghatároztam 
a következő fajokat:

Paludina Partschi, Frauenfeld ... ... ... ... 4 példányban
Rissoa angulata, Eichw,... _ _     4 «
—  inflata, Andrz. ... ...       ... ... 2 «
Cardium ruthenicum, Hilber... ... ... ... 8 «
Ervilia podolica, Eichw. _ ... .... _ _ 6 «
Martra podolica, Eichw__  __ _ ... _ 3 «
Serpula sp. ... ......................... . ...  ...   1 «

Csak a Drenek alatti Szlaczenik árok rétegei okozhatnának nekünk 
némi fejtörést, a mennyiben zöldes, kövér agyaguk anyagra nézve inkább 
a zsupaneki badeni tályaghoz, mintsem az Ogasu-Jouno vagy Ogasu-Buko
vecz lazább homokosabb tályagához hasonlít. Daczára annak, hogy ezen 
árkot egész hosszában két ízben is átkutattam, még sem voltam képes 
benne egyes lignitesedett faágaknál egyéb szerves maradványokat találni; 
még a bőségesen magammal hozott agyagpróbák iszapolási maradványai 
sem eredményeztek homokszemeknél egyebet.

Ezen kétes korú, de helyzeténél fogva valószínűleg mégis felső-medi
terrán agyag DDK felé dől 25° alatt; a következő Jouno árokban a már 
típusos szarmata rétegek még mindig DK-i irányban, de már csak 10° 
alatt; az Allion csillámpalája szélén 248m/  magasságban előforduló szar
mata agyag és homokrészlet pedig már ellenkezőleg, t. i. ÉNy-ra dől 30° 
alatt úgy, hogy e csatornában a miocén rétegek egy valóságos kis teknőt 
képeznek, a melynek homoktengelye BNy— ÉK-i csapású.

Láttuk, hogy egyrészt a mediterrán rétegek (Kraku-biszerika), más
részt a szarmata rétegek (Dalboka) kavicsokkal lépnek összeköttetésbe, de 
előfordulnak az orsova-jesselniczai dombok közti árkokban mindenütt, 
egymással váltakozva kavics, kavicsoshomok és agyagos kavicslerakódások,
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a melyeknek korbizonyítására a legkisebb adat sem áll rendelkezésünkre. 
Egy része bizonyosan a mediterrán emelethez tartozik, másik része a 
szarmatához; ezek között azonban a határokat kijelölni az anyag egy
formaságánál fogva absolute lehetetlen, sőt meg vagyok győződve arról is, 
hogy ezen öbölmedenczének feltöltése a szarmata-kor végével korántsem 
szűnt meg, hanem hogy az a pliocén koron át még tovább is tartott. De 
ezen kavics is csak olyan, mint a megelőző emeletek-é és szintén nélkü
lözi, —  eddig legalább —  a biztos paleontologiai támpontokat.

Egyet azonban mégis konstatálhatunk, ami nézetem szerint a régibb 
kavicsot a diluviálistól megkülönbözteti és az az, hogy az árkokban és a 
meredek völgyfalakon feltárt régibb kavicsban főleg csak a közeli kristá
lyos hegység, túlnyomóan pedig a jobban pusztított Bratina-hegységrész 
felső kristályos palacsoportjának törmelékeit találjuk. A dombok tete
jén lévő óriás kavicsot pedig egyenértékűnek tartom a Cserna-völgyet 
végig kisérő diluviális terrasszok kavicsával, a melyben úgy mint a Cserna- 
völgyben, a kristályos paladarabokon kívül főleg a rhét-liaszkorú kvarczit 
konglomerátok szolgáltatták a nagy tömböket. Ezen utóbbi kőzetnek anya
gát a mélyebb kavicsban hiába keressük, a mennyiben csakis a tetők 
kavicstakarójában fordul elő, mint maradványa azon kornak, mikor még 
a folyók és patakok magasabb nívóban folytak és ennek megfelelőleg az 
öbölben olyan törmelék-kúpokat raktak le, melyek a mai viszonyok mellett 
magasaknak tetszenek.

Az előbbi korszakban a kavicsanyagot főleg a közel környező hegyek 
árkai szolgáltatták, ahol a Dupa-piátra jelentéktelen kis előjövetelétől 
eltekintve, rhét-liasz kvarczitok nem fordulnak elő; a diluvinmban ellenben 
már nagyobb távolságból is érkezett a törmelék, még pedig főleg a Cserna- 
völgy vadvizei segítségével.

Az említett diluviális kavicsok és a Cserna-völgy mostani kavics
medre közt a vertikális különbség maximumban vagy 250’Y-re becsülhető.

Ezidei területemen a Cserna-völgyén kívül még egyéb alluviális 
területeket is találunk, úgy mint a Jesselnicza-patak alsó szakasza men
tén, valamint a jesselniczai és ogradinai Dunaparton, a mely utóbbin kavi
csos homok fölött másodlagos löszt pillantunk meg. Ugyancsak jelenkori 
képződményeknek tekintendők Adakaleh és az Ogradinai sziget talajai, a 
melyek a Duna kavicsából és homokjából állanak. Utóbbin a laza homok
talaj a filloxera ellen immunus szőllőtalajt is szolgáltathatna.

*
Ipari szempontból fontosabb kőzetek. Eltekintve a Mra- 

konyában előforduló érczektől, melyekről a bányák mostani elhanyagolt 
állapota miatt biztos Ítéletet nem szerezhettünk, a bejárt vidéken ipari 
szempontból csakis egyes kőzetfajokra lehetünk tekintettel.
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Egyike ezeknek az aprószemű s egyenletes szövetű granulit, melynek 
padjait az új-ogradinai Valea Suchodol-kőbányában tényleg fejtik is. 
E kőzetet részint útépítésre, részint Orsován házalapozásokra szokták hasz
nálni. Az orsovai Dunapart kőfala is ebből a kőzetből épült.

A zsupaneki lajtamészkő jó  minőségű alsó része felhasználtatik tető
lapok, lépcsők, oszlopok és egyéb faragott kövek előállítására s csak azt az 
egyet kell sajnálnunk, hogy ezen előfordulás nem jelentékenyebb. A kőzet 
különben nagy darabokban fejthető; a bánya fekvése az orsovai ország
úitól alig a dunagőzhajó állomástól pedig 3'Kfm.

Felemlítem végre a zsupaneki Verniczu árok felső mediterrán agyag
ját, mint olyan agyagot, melyet előnyösen lehetne jó  minőségű téglák elő
állítására felhasználni.


