
4. A krassö-szörényi hegység nyugati része Csudanovecz, 
G-erlistye és Klokotics környékén.

Jelentés az 1891. évi részletes földtani felvételről.

T. llOTIT L ajosíóI.

A megelőző két évben végzett munkámmal kapcsolatosan 1891 nyarán 
geológiai felvételemet E-ra folytattam, hogy mindenekelőtt a jel
zésű osztálylapon feltüntetett és még be nem járt EK-i részt kartirozzam, 
minek megtörténte után a K felé szomszédos -lap ÉNy-i terület
részén dolgoztam. A térképezett terület Ny-i határát a - r ^ z” /aat ÉK-jelzésű 
eredeti felvételi lapon —  ennek déli szélétől E-i széléig (Vodniknál) —  a 
már korábban H alaváts úr bejárta kristályos palák képezik, E-ra a neve
zett s a K felé szomszédos ENy-i jelzésű lap E-i pereme adja a
határt odáig, hol Nermettől E-ra az út a hegygerinezen a Bucsit 620™/ 
pontja felé felvezet. Innen DNy-ra a Cerava-patak bal lejtője felé s majd a 
Nermet-patakig fordulva, a lap Ny-i széle jelöli a határt az árokig, mely a 
Gorenicza déli lejtőjén a 440™/ pont felé felhuzódik, D felé pedig az Anina 
(gerlistyei) patak adja a felvett terület K-i határát.

Az említett x^^g^ffijjelzésű osztálylap így tehát teljesen elkészült és 
kiadható.

A körülírt területen a D-ről jövő vonulatok folytatódnak akként, hogy 
a Ny-i (kristályos palákra telepedő) planeniczai, valamint a K-i (Natra- 
Dobrea) diaszvonulat E felé mindjobban szélesednek, míg Gerlistyénél a 
szélesség maximumát érik el. Az e két diaszvonulat közt fellépő, jurakorbeli 
lerakodások képezte vonulat Gerlistye felé, a Goroica-hegyen, hirtelen kes- 
kenyedik, sőt e hegy E-i folytatásán, a Kirsiliczán, egész keskeny szikla
háttá zsugorodik össze, mely Gerlistyénél, a völgy bal lejtőjében végét éri, 
úgy hogy e tájt a két diaszvonulat csaknem egyesül.

Gerlistyétől E-ra a diasz nagyobb vagy kisebb foltokban mutatkozik, 
a fiatal harmadkom és diluviális üledékek kitöltötte depresszión túl (E-ra) 
azonban, Klokoticsnál, szélesebb zónában —  K felöl, úgy mint Gerlistye



64 T. EÓTH LAJOS. (2)

környékén is, a karbon lerakodásoktól határolva és kisérve —  újra lép a 
felszínre.

A Pólóm callovien-vonulata közt s e rétegekkel együtt —  a Polom- 
hegygerincz E-i vége Ny-i lejtőjén —  kis részben még egyszer a stájerlak- 
aninai rétegek, t. i. a gryphaea-márgán kívül a neaera-rétegek, liasz-pala és 
homokkő, nyomódtak fel.

A Predett tithon-mészköve E felé még jó darabig folytatódik, e vonu
lattól Ny-ra e mészkövet még két helyt, t. i. a Mogila Ny-i lejtőjén (ger- 
listyei patakig s ezen át), valamint Csudánovecztől DK-re (Zsittin-patakon 
át) keskeny sávban konstatálhattam.

A Polom-alagút közelében (attól ENy-ra) krétamészkő jutott a fel
színre, mely keskeny szalag alakjában EEK-re a gerlistyei patak szorosán 
át Krassova felé húzódik. E krétamészkő-szalag déli vége közelében pedig 
(attól DNy-ra), a diasz és callovien határán, egy ponton melaíir tört fel.

A nagyjában vázolt vonulatok hegységünk e részének átalános szer
kezetének megfelelően kivétel nélkül ÉÉK felé csapnak, a rétegek túl
nyomóan meredeken dőlnek és ismételten ránczosodottak.

A bejártam területen egy ponton, t. í. a Kosta-filea nyelvalakú nyúl
ványa legnyugotiabb csücskéjén Gerlistyétől ÉÉNy-ra, hol a Nerrnet- és 
Gerlistve-patak a Ivarasba szakad, a kristályos palák mutatkoznak. Ezek 
chloritpala-, chloritgneisz • és fillitből állanak, tehát hegységiinkhen a kris
tályos palák felső (III.) csoportját képviselik; rétegei ENy-nak dőlnek és 
abba a vonalba esnek, mely a gorujai kristályos palákat a rafniki völgy 
bal lejtőjén (annak torkolata felé) fellépőkkel összeköti s így e vonalat a 
csapásirányban pontosabban jelölik.

Paleozoos lerakodások.

1. Karbon. Ha a gerlistyei Goroica-hegy K-i lejtőjétől kezdve, 
hol az alsó-diasz rétegei újra kibukkannak, az Ogasu-Lusi-n és Gyalu- 
Rosan-on át K-re a gerlistyei völgyig haladunk, akkor, minthogy a rétegek 
e tájt konkordánsan ENy-nak (20— 21 h) dőlnek, azokat a fekvő felé harán- 
toljuk. A fedőbb diaszrétegek homokkővel váltakozó palásagyagból állanak, 
a Gy.-Rosan gerincze felé a homokkő dominál, a pala-betelepedések alá
rendeltek. E homokkő a fekvő felé folytatódik és csak egészen alárendelten 
lépnek fel benne itt-ott pala-betelepedések. A gerlistyei völgy bal lejtőjén 
főleg e vékony palás közrétegekot szorgosan átkutatva, végre növénymarad
ványokra akadtam, melyek abbeli gyanításomat, hogy már a felső-karbon 
van előttem, megerősítették.

A nevezett völgy bal lejtőjén s illetve egyik bal lejtőjű oldalárkában 
ugyanis, onnan kezdve, hol a völgy D-re fordul, egészen a Gura Cup-
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torini-ig, hol a kereszt közelében a Valea-máre a gerlistyei völgybe torkol, 
világosabb és sötétszürke, csillámos homokos, homokkő közé települt, 
vékony palából, mely leveles is,

Calamites cannaeformis Schloth.
« Cisti Brong.
« sp.

Asterophylliles longifolius Sternb. sp. és vele együtt
Pinnularia capíllacea L in d l . et H utt.
Cyatheites arborescens Schloth. sp. =  ( Cyathocarpus arb. W eiss),
Noeggerathia palmaeformis Göpp. és

i( Beinertiana, Göpp. —  gyűjtöttem.
A gerlistyei völgy jobb lejtőjén vagy e lejtő oldalárkaiban, a malom 

és 1947  A-nál és a 360 A -tói DNy-ra a malomnál, szürke homokos palá
ban és agyagos palás homokkőben gyűjtött növénymaradványok közül a

Calamites Cisti Brong.
« sp. ( cannaeformis Schloth. ?)

Asterophylliles sp.
Annularia sphenophylloides Zene. sp.
Cyatheites arborescens S ch loth . sp.
Alethopteris Serlii Brong. (?)

« Pluckeneti Schloth. sp.
Nöggerathia Beinertiana Göpp. ■— határozhattam meg.
A legfedőbb homokos pala-betelepedés, a melyben karbon-növények 

maradványait —  Annularia sphenophylloides, Zene. sp. és Noeggerathia 
Beinertiana, Göpp. —• gyüjthettem, a gerlistyei völgy jobb lejtőjén, Gyálu- 
Stupilor 4 1 6 7 ^ -tó l  D-re (malom fölött) van, mielőtt a völgy, DK-i irányát 
elhagyva, D-re fordul.

Leggyakoriabbak e növények közt a Cyatheites arborescens, azután a 
calamitesek, asterophyllitesek és nöggerathiák maradványai.

Kitűnik tehát a mondottból, hogy Gerlistyénél a lerakodások egészen 
hasonló viszonyai közt a legmélyéid) alsó-diaszból észrevehetlenül a karbon 
legfiatalabb rétegeibe érünk, hogy itt tehát lassanként! átmenet létezik, 
mint az elvégre csak természetes, és mit már Stur * is gyanított. Iíuder- 
natsch állítása pedig,** mely szerint hegységünkben közvetlenül a diasz 
alatt a karbon sehol sem volna konstatálható, e szerint természetesen 
tárgytalanná válik.

A gerlistyei völgy bal lejtőjén (a völgy 1947  A -ja  táján) mutatkozó 
karbon homokkő gneisz és csillámpalának fejnagyságú s még nagyobb

* V ide: Beitráge z. Kenntn. d. Dyas 1 1. Steinkohlen-Form. i. Bánát.
** Geologie d. Banater Gebivges.

A  m. kir. földt. intézet évi jelentése 1891-röl. 5
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gördült darabjait zárja magába, tehát durva konglomeráttá lesz, melyet 
jobban D-re a Gy.-Eosan felé felhuzódó árokban (Gy.-Eosan 483™/A  EK-i 
lejtőjén) szintén találjuk. Itt csaknem kizárólag kristályos palák nagy 
görélyeiből á ll; közvetlen fedőjét vékonyabb pados, vágj' vékonypalás durva 
és finomabb, csillámos homokkő képezi, mely közé növénymaradványokat 
tartalmazó, szürke, csillámos leveles pala egészen vékonyan be van tele
pedve. E vékony növénytartalmú palabetelepedések sötétszürkék vagy 
feketések is és egy ponton (Gj'.-Eosan EK-i lejtőjén az úton, 194,yA -nál) 
1‘5— 2 c/m vastag szénsávocskát is észleltem.

A gerlistyei völgy jobb lejtőjén (malomnál) felhuzódó árokban, hol a 
völgy már a déli irányt követi, vastagabb, szürke, sárgás- és vörhenyes- 
szürke, lágy csillámos palapadok jelennek meg, melyek úgy, mint a fedőbb 
diaszrétegekben, betelepült vékonj'abb bomokkőpadokkal váltakoznak. 
A növénjunaradványokat is tartalmazó rétegek itt erősen gyürődöttek, 
egészben véve azonban szabályszerűen a vastagabb homokkő fekvőjébe, 
ÉNy-nak dőlnek; a fedőbb kemény homokkőben egy sigülarián&k látszó 
megkövesült nagy törzsöt is láttam.

Innen D-re, a 360"f magas kúp Ny-i és DNy-i lejtőjén, a 60° a. ENy-ra 
dűlő homokkő finom, de túlnyomóan durvaszemű, konglomerátos, mely 
azután oly durva konglomeráttá lesz, hogy a fejnagyságot meghaladó liöm- 
pölyöket magába zár. A gördült kőzetdarabok itt is csaknem kizárólag 
kristályos paláktól (egészen túlnyomóan gneisz és csillámpalától) erednek, 
de gránitdarabokat is találtam benne. A rétegek (vastag és vékonyabb- 
pados homokkő) aztán merőlegesen egyenesednek föl, mire DK-nek diilő 
sötétszürke, vékonyleveles pala és palás homokkő következik, melynek 
anyaga megkeményedett, fölötte finom csillámiszapként tűnik fel. A kon- 
glomerát, homokkő és palarétegek itt tehát legyezőszerű szerkezetet észlel
teinek.

Az elmálló konglomerát a kristályos palák gördült darabjait mint 
olyanokat szolgáltatja ismét, a mint azok a karbonkorban a víztől össze- 
hordattak és később konglomeráttá ragasztattak össze. E görélyek óriási 
halmazokban fedik a lejtőket.

A felső-karbon és annak közvetlen folytatását képező alsó-diasz anya
gára nézve valami nevezetes eltérés nem mutatkozik. Atalában véve a kar
bon-homokkő anyaga inkább vörhenyes-szürke és csillámosabb, az alsó- 
diasz határos homokköve jobban barnasárgás-szürke és csillámpala valamint 
kvarczszemek mellett mállott és fris földpátot tartalmaz; a karbonkonglo- 
merát ellenben a diasz konglomerátos homokkövétől a gördült kőzetdara
bok nagysága által különbözik, a mennyiben benne a fejnagyságot meg
haladó hömpölyök nem ritkák. A diaszkonglomerát görélyei kisebbek és így 
az főleg csak mint durvább (konglomerátos) homokkő van kifejlődve. A kar-
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bon-homokkő néha annyi csillámgneiszt zár magába, hogy csaknem a gneisz 
kinézését ölti fel.

A gerlistyei völgy jobb lejtőjén utunkat D-re folytatva, megint homok
kőre akadunk, melynek rétegei merőlegesek, azután térdalakúan hajolt 
sötét pala és palás homokkő mutatkozik. DK és ENy felé dőlve, ismét füg
gélyes homokkőpadokat, vékonyleveles homokos palát és palás homokkövet 
vékony padokban találunk stb.

Látjuk tehát, hogy fölötte csendes víznek az üledékei erősebb és roha
mos folyású vízéivel váltakozva rakódtak a karbonkor vége felé le.

A kereszttel szemközt lévő árokban sötétszürke, homokos pala és 
vékonypados, csaknem táblás, kemény palás homokkő van feltárva, mely
nek rétegei EENy-ra, fölebb ellenkezően (DDK-re) dőlnek. Abban az árok
ban, mely torkolata felé a határt a karbon és krétamészkő közt jelöli, e 
mészkő sötétszürke (feketés) homokos palára és tiszta palásagyagra települ 
rá, e palák pedig durva homokkő és konglomerát közt betelepedést képez
nek. A konglomerát hömpölyei (csillámpala, gneisz, chloritpala, gránit, 
kvarcz) itt az akós hordó nagyságát is érik el.

A hegyháton, mely a Gy.-Stupilor 416’T' magas kúpjától DDK-re 
a Í160™/-es kúpig és innen K s EK-re az árkon túl levő krétamészkő-vonulat 
felé húzódik, túlnyomóan konglomerátos homokkő észlelhető, a hol a terület 
aztán az imént említett árok felé lejt, fehéres és sárgás színű, laza, mállás
nak induló konglomerát jelenik meg, melynek hömpölyei egészen kristályos 
kőzetekből (gneisz, csillámpala és gránitból) erednek. E hömpölyök tisztán 
legördültek, de a hegyháton fenn helyenként kimállott szögletes, tehát 
breccsiaszerű csillámpala-, gneisz- és kvarczdarabok is mutatkoznak. A lej
tőn az árok (krétamészkövet határoló árok mellékárka) felé e fehéres és 
vörhenyes sárgás, laza, málló konglomerátra fölötte finom, csillámban 
bővelkedő, vékonyleveles, sárgás vagy világos- és sötétszürke pala, vöröses- 
sárga, csillámos homokkő vékony betelepedéseivel következik, erre megint 
konglomerát, homokkő, mint az előbbi, az árokban lenn konglomerát, sötét
szürke pala stb. jelenkezik.

A kristályos pala- és gránithegységből eredő darabok tehát, minthogy 
túlnyomóan nagyobb távolságból sodortattak össze, teljesen legördültek, a 
szögletes darabok alárendeltek.

Az imént említett vékony betelepedésekben Asterophyllites sp. (?) és 
Cardiocarpon sp.-1 találtam.

A Gyalu-Stupilor EK-i lejtőjén vonuló Og.-Szelestyóben a szilárd 
kristályos pala-konglomerát kemény, szilárd, mindig kissé durva, konglo
merátos homokkővel váltakozik, s csak helyenként mutatkozik alárendelten 
vékony betelepülésekben palás homokkő vagy sötétszürke homokos pala. 
Tovább fölfelé az árokban a sötét homokos palabetelepedések kissé vasta-

5*
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gabbak; a K-re vonuló árok felső vége felé aztán, Gorenicza-hegytől D-re, 
mindig konkordánsan ÉNy-nak dőlve és csak helyenként ránczosodottan, 
a krétamészkő határa felé szürke, agyagos-csillámos, lágy homokkő és a 
laza, mállásnak induló, durva konglomérát jelenik meg, melynek görélyei 
és hömpölyei szintén kristályos palákból és pegmatitból (nem ponyászkai 
pegmatit) állanak. A lejtőket és árkokat itt is a mállott konglomerátból 
eredő nagy hömpölyök borítják. Az ÉÉK-re vonuló oldalárokban (Gore- 
nicza déli lejtőjén) nagy gneisz-sziklatuskót láttam a konglomerátban.

E felé a Karasig (Krassova déli végétől Ny-ra) követtem a felső-karbon 
lerakodásait, E-on pedig a Gika nermetskán (Nermettől E-ra) újra lépnek 
az ÉÉK-i csapásirányban (alsó-diasz K-i határán) a felszínre, hol e lera
kodások konglomerátos homokkövét és konglomerátját a lap E-i széléig 
nyomoztam.

2. A lsó-d idS Z . A Ny-i diaszvonulat, mely D-ről a Kerpenis mik— 
Planenicza felől E-ra folytatódik, Csudanoveczen és a Eacza-mikán át, tehát 
ÉÉK-re, a gerlistvei völgyig húzódik. A K-i,Natra— Dobrea-vonulat a Zsittin- 
völgyön, Gy.-Babi és Gy.-Rosan-on át folytatódik (szintén ÉÉK felé) Ger- 
listyéig és a gerlistyei völgyig. Egy ponton (a gerlistyei Kirsilicza-h egyen) 
a két vonulat érintkezik. A gerlistyei völgy jobb partján az itt már egyesült 
két vonulat folytatását E felé a Gy.-Stupiloron, Kosta-morin, Tilva-Gerlis- 
tyén, Kosta-ideán találjuk, de az említett, itt már érvényesülő depressziói 
terület folytán csak nagyobb foltokban. A Nermet-patak völgyén túl a Jelen 
D-i és K-i lejtőjét képezik e rétegek, innen Ny-ra és K-re azonban csak kis 
foltokban mutatkoznak még. EÉK felé aztán Ivlokoticsnál lépnek szélesebb 
zónában újra a felszínre.

Ha Csiidanovecztől DDNy-ra, a Gyalu-Paulitól kiindulva, K-re a 
Gy.-Kerpenis felé haladunk, akkor a kristályos palák felső-csoportjából a 
diaszba, legközelebb homokkőbe érünk, melyre palával váltakozó homokkő 
következik. A homokkő eleintén vörhenyes vagy sárgás-szürke; ez vöröses 
és szürke csillámos palával váltakozik. A fedő felé homokkővel váltakozó 
világos vagy sötétebb szürke és sárga palásagyag, erre pedig egészen túlnyo
móan homokkő következik. Ez a hegyen jobban fölfelé világosabb szinti 
(világosszürke) lesz, s ebben a palásagyag és palás homokkő egészen alá
rendelten lép fel. A fedőbb felé meszes betelepedések észlelhetők, részben 
tiszta mészkő is mutatkozik, aztán vörös és barna homokkő, kis részekben 
alárendelten kivált vasérczczel is látható, mire a legfedőbb-ben kvarcz- és 
kvarczitszerű kemény homokkő települ.

A rétegek KDK, NyÉNy és megint KDK felé dőlnek, tehát ránczoso- 
dottak. E KDK-i dőlés azután egészen a jurakorú lerakodásokig tart. Az ez 
utóbbiak K-i oldalán ismét a felszínre lépő alsó-diaszkorú rétegek NyÉNy-
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nak dőlnek; a Ny-i és K-i diaszvonulat tehát teknőt képeznek, melyet a 
juralerakodások kitöltenek.

A Gy.-Kerpenis 500®/ magas kúp E-i lejtőjén vonuló árokban (Csu- 
danovecználD.) az imént említett szürke, finomszemü vagy tömött, kemény, 
kompakt és nehéz mészkő a homokkő közt szintén ki van képződve, és a 
mészkőtömegben sárga lágyabb homokkő is mutatkozik kisebb részben. 
A sötétszürke mészkő fedőjében barnássárga lazább kvarczhomokkő vastag 
padokban következik.

A csudanoveczi templommal szemközt (Zsittin-patak bal partján) levő 
malomnál a pala és palás homokkő rétegei helyenként merőlegesek, aztán 
megint 60° a. DK-nek dőlnek. A templom közelében (keresztnél) lévő kő- 
hidtól kezdve a Zsittin-patak mentén lefelé menve, a második malmon 
(Majdánra vezető úton) tériig a patak medrében folyton a diaszpala és 
homokkő mutatkozik. A rétegek 70°-kal DK-nek dőlnek vagy merőlegesek. 
A homokkő szürke, csillámos, palás vagy pedig egészen kompakt, kemény 
és szilárd, kvarczitos, vastagpados; a palásagyag túlnyomóan sötétszürke, 
bitumenes, vagy egészen vékonytáblás és finom csillámpikkelykéket mutat 
s ekkor a stájerlaki liaszj>alához hasonlít, többiben ő is egészen kompakt 
és kemény lesz. E homokkő és pala a patak medrében a falu Ny-i végéig 
követhető; rétegei itt erősen gyűrődöttek, ránczosodottak, 70° a. folyton 
9, aztán Sh felé dőlnek vagy meröleg'esen is láthatók.

A Gsudanovecztől E-ra húzódó Og.-Csudanoviczában, mindjárt a falu 
végén álló keresztnél és az itt jobbról-balról torkolló mellékárkok mentén 
a sötét- és világosszürke vagy sárga és vörös palásagyag rétegei térdalakúan, 
zegzúgban, kigyószerűen vagy félkör alakjában hajoltak, szóval, az uralko
dott hegynyomás minden tüneteit észleltetik.

Az árokban fölfelé folytonosan a sötétszürke, bitumenes, leveles, vagy 
szilárd és kompakt palásagyag látható; a rétegek NyDNy, aztán NyENy-nak 
dőlnek, a kompakt pala réteglapjai hullámszerűen hajlottak és merőlegesen 
is fölegyenesedtek. E sötétszürke (feketés) palát a helybeliek szénnek tar
tották.

A K-i diaszvonulat határát a Zsittin-völgyben (Csudanovecz DK) föl
keresve, közvetlenül a barna jurarétegek alatt, ezekkel konkordánsan 
20h felé 60° a. dőlve, mállott földpátot tartalmazó fehéres és vörhenyes 
homokkövet, valamint kékes és zöldes mállott palásagyagot és homokkövet 
találunk. A fekvőbb-ben vastag padokban sárgás, csillámos, sárgán pettye- 
zett homokkő, szürke, növénymaradványokat is mutató pala, szürke, igen 
kemény, finom kvarczhomokkő, valamint (az Og.-Babiban) palás homokkő 
és homokos jiala következik. A rétegek 19— 2 0  felé 60—80° a. dőlnek. 
A Gy.-Babi ENy-i lejtőjén vonuló árkokban (Og.-Babi) zöldesszürke és 
vörös, konkréciókat magába záró homokos-csillámos pala mellett sötét



70 T. ROTH LAJOS. (8)

szürke (feketés), bitumenes, leveles palásagyag is mutatkozik, többiben itt 
a homokkő dominál.

A Zsittin-völgy jobb lejtőjén (Og.-Izvar torkolata közelében D-re) a 
homokkő-rétegek 65— 80°-kal ENy-nak dőlnek; e homokkő alatt növény
maradványokat tartalmazó palásagyag települ, melynek rétegei szintén 
ENy-nak dőlnek, azután pedig hajoltak, gyürődöttek, függélyesen fölegye
nesedtek s megint ellenkezően DK-nek dűlők. Valamivel tovább D-re, a 
Gyalu-Izvar Ny-i lejtőjén, a homokkő közé települt sötétszürke, bitumenes, 
kompakt palásagyag 70— 80° a. szintén DK-nek dől. A pala- és homokkő
rétegek aztán ismét ENy felé dőlnek, és a patakon át a túlsó partra vo
nulva, újból a DK-i dőlésirányt veszik fel, mi mellett mindig meredeken 
dőlnek.

E sötétszürke pala finoman ránczolt réteglapjain gyakran kis kristály- 
kák mutatkoznak, melyek Dr. S chafabzik  F. közelebbi szives megvizsgálása 
szerint egy vastartalmú magnezit-féle ásvány picziny romboéderjeinek 
bizonyultak. E sötét palában itt nagyrészt jól megtartott növénymaradvá
nyokra akadtam.

Tovább D-re a Zsittin-völgyben, a Ii-i diaszvonulat K-i határán, hol 
e vonulat ismét a jura-rétegek alatt eltűnik, kvarczhomokkő, valamint a 
vörös és zöldesszürke, finoman csillámos-homokos palásagyag jelenik meg, 
melynek rétegei merőlegesek vagy DK-nek dőlnek. A vörös palát e vonulat 
K-i határán EEK-re egészen a gerlistyei völgyig (Gerlistyétől DK-re) nyo
moztam.

Az úton, mely Gerlistyéről a Grun-hegyen át DDNy-ra vezet, túlnyo
móan a NyÉNy-nak dűlő, vörös, homokos palásagyag és homokkő van fel
tárva ; a rétegek itt erősen mállottak és a mállott részek tarka szivárvány- 
szinekben tűnnek elő.

A Grun-hegy E-i lejtőjén, a házak (kovács műhely) mögött, az élénk 
vörös színű, vekonypalás, fehércsillámos homokkő és palásagyag jelen- 
kezik, melynek rétegei 50° alatt, a fedőbb-ben (Og.-cziganuluj) 70° alatt 
20— 21h felé dőlnek. A vörös homokkő és pala közé vastagabb padokban 
zöldesszürke konglomerátos homokkő van betelepülve és alárendelt vékony 
közrétegekben kalciterektől átjárt barna mészkő, valamint sárga márgás 
fekvetek is mutatkoznak. A meglehetős laza konglomerátos homokkő gö- 
rélyei gneisz, csillámpala és kvarczon kívül pegmatit és vörös földpátu gra- 
nititból állanak.

Ha a Gerlistyéről Grun— Goroica és Gyalu-Kosan közt felvonuló hosszú 
árkot (Ogasu-Lusi) fölülről lefelé követjük, a legfelső és erre következő 
jobboldalú mellékárok közt fél méternél vastagabb, sötétebbszürke, kalcit- 
eres mészkőpadot hosonlóan, mint a Maniel-alagútnál is, a zöldesszürke 
homokos palásagyagba betelepedve találunk. A fedőben a vörös palával
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váltakozó, lazább, gránitgörelyeket is magába záró, konglomerátos homokkő 
települ. Tömött, kemény, kissé meszes homokkőben itt szép feketeszénnek 
1— 2 ^ -n y i és 1 cfm vastagságot is elérő, de csakhamar kiékülő sávocskáját 
láttam. Úgy itt, mint a Kirsiliczán alól vonuló Og.-fontinában a gerlistyeiek 
kutattak, de eredménytelenül, kutatásra mind a két helyen a bitumenes, 
sötétszürke (feketés) palásagyag csábította őket.

A Lusi-árkon lefelé vörös, zöld és szürke pala, valamint homokkő 
következik, a rétegek mindig ENy-nak (20— 21h) 50■—70°-kal dőlnek, de 
merőlegesek is ; az anyag, úgy vékonypalás homokkő, mint a sötét pala, 
több ízben igen finom sztrátákban látható, bizonyítókául annak, hogy a 
finom agyagiszap és homok nagyon nyugodtan és zavartalanul ülepedett 
le. A Gy.-Bosan felé felhuzódó hosszabb (fölülről számítva 4-dik) oldal
árokban a sötét, bitumenes, szilárd, fölötte finoman stratifikált pala itt-ott 
mogyoró nagyságú szónfészecskéket zár körül. Az E-ra következő oldal
ároknál a sötétszürke, kemény, kompakt, de jól hasítható és a «riple 
marks» (hullámzás nyomait) mutató pala szépen feltárva látható; itt 
nagyobb vastagságban jelenik meg, fedőjét barnásszürke konglomerátos 
homokkő képezi.

A Gy.-Bosan E-i lejtőjén, Gerlistye K-i vége felé, a mállott kőzet
nek fölülről vízlehordta törmeléke 5— 6 rnf  vastagon látható.

A hol (Gerlistyétől DK-re) az Ogasu-la-geuri a Valea-máréba torkol, 
a homokkő-rétegek nagyon megzavart települést észlelteinek. Az Ogasu- 
máréban Gerlistyétől D-re, az árok jobb lejtőjében (467 mj  A -tói ENy-ra) 
a vékony palabetelepedéseket mutató homokkőben 8 cfm vastagságot is 
elérő, de rögtön kiékülő kis fészkek- és lencsékben vagy vékony szabály
talan sávocskákban szintén szenet észleltem, széntelep-képződés azonban a 
diaszban itt sehol sem konstatálható, és csak a Gorujától DK-re húzódó 
nagy árokban ismeretes telep, melyről már Kudeenatsch (id. h.) szól, de ez 
idő szerint a felszínen szénnek vagy bányászati munkálatnak nyoma sem 
látható. Körülbelül az Ogasu-máre közepén a víz a fölrepedt nyerget hasz
nálta lefolyására fel (jobb lejtőben a rétegek DK-nek, a bal lejtőn ENy- 
nak dőlnek). Az Ogasu-la-geuri-ban a vörös homokos-csillámos palás
agyag, mely részben inkább homokkőszerű lesz és ekkor mállott állapotban 
valóban laza csillámhalmazként tűnik elő, 80° a. 9— 10h felé dől, merő
legesen egyenesedik föl és aztán ismét ellenkezően ÉNy-nak d ő l; vele 
együtt sárga és világos szürke, lágy palásagyag is lép föl.

A klokoticsi templomtól DNy-ra, Ny-ra és ÉNy-ra alsó-diaszunk maga
sabb rétegei —  azaz vöröspala és homokkő, világos szürke és sárga, lágy, 
növénymaradványokat is tartalmazó palásagyag, valamint vörhenyes és 
sziirke homokkő —  újra lépnek fe l; a rétegek lenn a község melletti árok
ban 2211 felé, az úton fenn a hegyháton KDK-nek, itt csak 30°-kal dőlnek.
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A fekvőben (úttól Ny-ra) a pala és homokkő alatt földpátos konglomerátos 
homokkő következik.

A Gika-Klokoticsra vezető úton (408 mf  -es kúptól KEK-re) a fehér, 
sok földpátot tartalmazó homokkővel konglomerátos homokkő is jelenik 
meg, mely tojás-, sőt ökölnagyságot is elérő gneisz-, kvarcz- és pegmatit 
(nem ponyászkai) -görólyeket zár magába.

Növénylenyomatokat szóban levő rétegeinkben számos ponton talál
tam. A jobban megtartottak természetesen palásagyagban (világos színű, 
lágy vagy sötét színű keményben) fordulnak elő és ezek nagyrészt jól meg
határozhatók.

Az egész terület egyik legszebb lelethelye Csudanovecz községében 
van, hol a Gy.-Bozsün (Bojin) Facza-kostának nevezett lejtőjén (jobb völgy
lejtő), a házak mögött felliuzódó egyik vízmosásban, 65° a. 8h felé dűlő 
világos sárgás vagy vöröses szürke, lágy, leveles, finom csillámpikkelykés 
palásagyagban (Ny-i diasz vonulat mélyebb része) a következő maradvá
nyokat gyiijthettem:

Calamites sp.
Annularia longifolia B bong .
Sphenopteris sp. ( Naumanni Gutb. ?)
Schizopteris trichomanoides Göpp. (?)
Hymenophyllites semialatus Gein.
Neuropteris pteroides Göpp.
Odontopteris obtusiloba Naum.
Alethopteris gigas Gutb. (?)
Cordaüas vei Noeggerathia sp.
Walchia piniformis S ch loth . sp.

« filiciformis S chloth . sp.
« flaccida Göpp.

Annularia longifolia Göppert szerint (Foss. Flóra d. perm. Form.) a 
permben igen ritka, Braunaunál (Csehország) 1 példányban találtatott, 
Schwarzkosteletzről (Csehország) Beüss idézi, magam is csak egyetlen egy 
példányban gyűjtöttem, F eistmantel szerint (Steinkohl. u. Perm im NW. 
v. Prag) úgy a «Liegend-» (Carbon), mint a «Hangendflötzgruppe» (Perm) 
palájában fordul elő. E. W eiss szerint (Jiingste Steinkohlen-Form. u. Both- 
liegend im Saar-Bhein-Geb.) «e növény főelterjedése a legfelső karbonban 
van, de az alsó rothliegend (szénrothliegend-ben) is valószínűen megvan, 
minthogy régibb és fiatalabb rétegekben találtatott.*) A felsorolt növény
maradványok közt határozottan túlnyomó a Walchia piniformis, jóval rit
kább a W. filiciformis és még ritkább a W. flaccida; a többiek közül csak 
az Odontopteris obtusiloba valamivel gyakoriabb.

Csudanovecztől E-ra, az Og.-Csudanovicza legéjszakiabb bal lejtőjű
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nagy mellékárok torkolatával szemközt (kristályos palák határához közel), 
világos sárgásszürke, lágy, leveles palásagyagban :

Alethopteris conferta Stebnb. sp. (?)
Walchia piniformis Schloth. sp.

<i filiciformis Schloth. sp. —  találkozott.
A nevezett árok torkolata közelében (falu mellett) a keresztnél, 

hasonló palásagyagban : Odontopteris obtusiloba,, Naum. és Walchia pini
formis, Schl. sp. fordult elő. Ép oly anyagban Csudanovecztöl ÉK-re, 
fakereszttől a Tilvia-Kirsia felé felvezető úton Walchia piniformis mutat
kozott.

Gerlistyétől NyDNy-ra, Facza-mika 311 mj  A -tó i DNy-ra, a Goruja 
felől DK-re felhuzódó nagy árokban világosabb szürke palában Odontopte
ris obtusiloba, Naum. és Walchia piniformis, Schl. sp.-t gyűjtöttem. Ger
listyétől ÉNy-ra, Facza-mika 298 m]  A -tói K-re a lejtőn, világos sárgás
szürke lágy palásagyagban Walchia piniformist, és a helységtől Ny-ra, a 
Facza-mika K-i lejtőjén, árok mellett vezető úton, ugyanoly anyagban a 
Walchia piniformis mellett W. filiciformis-t is leltem.

Gerlistye ÉNy-i végén, hol az út Csudanovecz felé vezet, sötétebb- 
szürke, kemény palásagyagból Sphenopteris sp., fölebb az úton (270 mj  
A -tói É-ra) vöröses sárga, lágy, homokos palásagyagból pedig

Odontopteris obtusiloba Naum.
Alethopteris conferta Stebnb. sp.
Cyatheűes sp. és
Walchia piniformis Schl. sp. került elő.

Gerlistye és Csudanovecz közt, a Tilva-Kirsia 553 mj  A -tói EENyra 
(fakereszttől KÉIv-re) fellépő lágy pala

Schizopteris trichomanoides Göpp.
Odontopteris obtusiloba Naum.
Walchia piniformis Schl. sp. és

« filiciformis Schl. sp.-t, valamint walchiától eredő gyüm ölcs
pikkelyt eredményezett.

A K-i vonulat fedő rétegeiben Ogasu-Babinak a Zsittin-völgybe való 
torkolata közelében, Sphenopteris sp. és Cyatheűes sp., e rétegek csapásirá
nyában, a 398 ^ -e s  alacsony vízválasztó közelében, Walchia piniformis 
találkozott.

Jobban a fekvő felé, Og.-Izvar torkolata közelében (D-re), Zsittin- 
völgy jobb lejtőjén, világos és sötótebb szürke palában, valamint világos 
sárga és vöröses szürke homokos palában

Asterophyllites equisetiformis Bkong.
Sphenopteris sp.
Cyatheűes unitus B kong. sp.
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Walchia piniformis Schloth. sp. és
a Jlaccida Göpp., a lejtőn tovább D-re (305 mJ A -tói D-re) 

pedig sötétszürke, bitumenes, kemény palában :
Asterophyllites equisetiformis Bbong.
Sphenopteris cf. Decheni Weiss.
Sphenoptoris sp. ( Naumanni Gdtb. ?)
Odontopteris obtusiloba N a u m .

Cyatheites sp. ( Miltoni Artis sp. 9)
Walchia pimformis Schl. sp.

« filiciformis Schl. sp.
« flaccida Göpp. gyűjthettem.

Közel ide, a Zsittin-patak balpartján, szintén sötétszürke italában, 
Walchia pimformis és W. filiciformis-i, a völgy bal lejtőjén két árok közt 
a Planica felé felhuzódó keskeny gerinczen, ugyanoly palásagyagban, mint 
milyen a csudanoveczi Gy.-Bozsün-on mutatkozó, a Walchia piniformis-i 
leltem, a Gy.-Izvar DNy-i lejtőjén pedig sárgásszürke, lágy palásagyagból 
Schizopteris cf. Gümbeli, Göpp. és Walchia pimformis, Schl. sp. került a 
napfényre. Az Ogasu-íz varban, hol a két árok (483 mj -es kúptól ENy-ra) 
egyesül, sötétebb szürke kemény palában Alethopteris conferta, Stebnb. sp. 
és Walchia piniformis, Schl. sp. fordultak elő.

Az Ogasu-máre felső vége felé, Gy.-Babi és Gy.-Bosan közt, sötét- 
s ziirke palásagyagban Cyatheites arborescens, Schl. sp. =  Cyath. Schlot- 
h eimi, Göpp., ezen nagy árok jobb lejtőjű mellókárkában pedig (467 
A  -tói Ny-ra), homokkő közé települt sötétebb szürke palában, Alethopteris 

c onferta, Stebnb. sp. (?) és Aleth. pinnati/ida, Gutb. sp. (?) mutatkozott.
Az Ogasu-Lusi jobb lejtőjű mellékárkában, mely a Gy.-Bosan 483 m!  

magas kúpja felé fellmzódik, szürke kemény palában
Calamites sp.
Sphenopteris sp.
Hymenophyllites semialatus Gein.
Cyatheites arborescens Schloth. sp. =  Cyath. Schlotheimi Göpp. és
Cordaites vei Noeggerathia (levél) találkozott.
Hasonló palában az Og.-Lusi alsó részében, Gerlistyéhez közelebb, a 

Walchia piniformist, és ezen árok alsó vége felé, a faluhoz közel, hol a 
sötét pala nagyobb vastagságban megjelenik, Walchia piniformis mellett 
Alethopteris conferta, Stebnb. sp.-t gyűjtöttem.

Gerlistyén, a Gyalu-Stupilor Ny-i végén elvonuló út melletti (fölötti) 
vízmosásban feltárt sárgásszürke homokos pala Walchia piniformis-1 
szolgáltatott, a helységtől E-ra, Kosta-mori K-i s EK-i lejtőjén (Karas part
ján) sötétebb szürke, fmom-csillámos palából Walchia piniformis-1 és W. 
fíliciformis-t, a Kosta-filca 271 mj A -tói DK-re az árokban fellépő feketés
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palából (Brandsehiefer) Odontopteris obtusiloba, Naum. és Walchia pini- 
formist ütöttem ki.

A. Gerlistye és Klokotics közt fekvő Jelen-hegy K-i lejtőjén az úton 
Walchia piniformis-t, a klokoticsi templomtól EENy-ra a hegygerinczen 
vezető úton világos szürke és sárgás, lágy palásagyagban Odontopteris obtu
siloba, Naum., Walchia piniformis, Schl. sp. és Cardiocarpon (hracteákat) 
gyiijthettem, a falutól E-ra húzódó Ogasu-Kuslejkában, sötétehb palában, 
Walchia piniformis mutatkozott, a helység EEK-i vége felé (klokoticsi 
völgy hal lejtőjén), szintén sötétehb szinti, kemény, homokos palában 
Walchia piniformis és W. filiciformis, a Rastok-patak völgye torkolatánál 
(jobb lejtőn az utczában) végre világos sárga, csillámos, lágy palában, hol 
ennek megkeményedett finom csillámiszapként feltűnő rétegei ENy-nak 
dőlnek, szintén a Walchia piniformis találkozott.

A felsorolt 31 lelethely közül a Walchia piniformis 26 helyen, 
tehát csaknem mindegyiken fordul elő, Walchia filiciformis és Odontopte
ris obtusiloba 8 helyen, Alethopteris conferta 5 ponton, Walchia flac- 
cida 3, Ilymenophyllites semialatus és Cyatheites arborescens kót-két ponton 
találkozott, míg a többi növénymaradványok csak egy-egy helyen lépnek fel.

Valamennyi növény közt tehát a Walchia piniformis határozottan 
prsedominál, mellette még a Walchia filiciformis, Odontopteris obtusiloba 
és Alethopteris conferta gyakoriabbak; ezek pedig mind oly növények, 
melyek a «Rothliegend» -re jellemzők, és minthogy a Walchia piniformis 
átalában a diasz alsó osztálya mélyebb rétegeiben legközönségesebb, réte
geinket is az alsó-cliasz mélyebb részének tekinthetjük.

M ezozoos lerakodások.

1. L iasz és legmélyebb barna ju ra .  Már fenn érintém, 
miszerint a stájerlak-aninai rétegeket a szóban levő területen kis részben 
még egyszer konstatálhattam. Ha t. i. a Cornet Ny-i lejtőjén leereszke
dünk, onnan kezdve, hol a két kezdőárok egyesül és a forrásvizet a kras- 
sova-gerlistyei állomáshoz elvezetik, az árokban lefelé menve a gryphsea-, 
s tovább lefelé a nesera-márgára akadunk, melynek rétegei ENy s DK fele 
meredeken dőlnek. A gry p h a; a - m árgáb un itt kis kiékülő szénsávocskát 
észleltem.

Az árokban, mely a térképen DDK felé rajzolva van, tényleg pedig 
DDNy-ra húzódik (Pólóm 787 mf  magas kúptól ENy-ra), a neaera-márga 
alatt a bitumenes liasz-pala és a liasz-homokkő jelenik meg, mely utóbbi 
ezen kezdőárok felső végéig nyomozható. Ebben az árokban szénre is 
kutattak, a kutatással azonban csak a bitumenespalát, de széntelepet nem 
tártak fel.
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2. Gryphaea-rétegele. E rétegek a Kirsia-lunga— Tilva-Kirsia—  
Gorvica-pontok jelölte mészkővonulatot Ny-ról s K felől a diasz határán 
keskeny sávban, és pedig Ny-on félbeszakítva, K-en félbeszakítás nélkül 
kísérik.

A Ny-i oldalon e rétegeket a csudanoveczi Gy.-Kerpenis Ny-i lejtőjén 
találjuk. E felé a Kölnik Ny-i lejtőjén újra kibukkannak, és a Zsittin völ
gyön át, annak jobb lejtőjén föl még egy darabig nyomozhatok. A Tilva- 
Kirsia Ny-i lejtőjén megint a felszínre lépnek és e hegy körül húzódva, 
annak EK-i lejtőjén eltűnnek, hogy innen E-ra nemsokára újból fellépje
nek, honnét aztán szakadatlanul E-ra folytatódnak. A Goroica-hegy E-i 
lejtőjén a K-ről jövő sávval egyesülvén, nagyobb vastagságot érnek el, és a 
Kirsilicza keskeny szikla-hátat képezve, E-ra Gerlistyéig (a gerlistyei völ
gyig) folytatódnak.

A K-i diaszvonulat K-i határán a Tilva-Dobrea E-i lejtőjétől kezdve 
e rétegek a Zsittin-völgyön át EK felé követhetők, hol a Kulmea-negra 
Ny-i lejtőjén a vasútvonal alatt s aztán a vasút mentén (484. számú őrházon 
túl) folytatódnak. Innen K-re a Pollom-hegvgerincz Ny-i lejtőjén egyes kis 
foltocskákban találjuk e rétegeket, a legészakiabbat a krassova-gerlistyei 
állomás közelében, attól DK-re, hol azoknak márgás mészköve és mész- 
márgája a callovien-rétegekkel együtt a malrumészkő közt felnyomódott. 
A gryphasa-márga itt épen csak az úton van feltárva.

A csudanoveczi Gy.-Kerpenis Ny-i lejtőjén a diaszhomokkőre rátele
pülve, kvarezszemeket magába záró, homokos mészkő és ennek fedőjében 
márga jelenik meg. A homokos mészkő kis ostreák héjtöredékeit és gry- 
phíeákat, a márga belemniteket és grypheeákat tartalmaz. A Gy.-Kerpenis 
500 mj  magas kúpja E-i lejtőjén vonuló árokban a fennebb említett barnás
sárga kvarezhomokkő közvetlen fedőjében sárgásszürke, kalciteres márgás 
mészkő következik, melyben sok, de igen rosszul megtartott és a kőzetből 
nehezen kikapható kövület (gryphseák, lima stb.) fordulnak elő. E márgás 
mészkőre vékonyréteges homokos mészmárga települ rá, melynek rétegei a 
fekvőbbekkel konkordánsan 8h felé 60— 70° a. dőlnek és melyekben amrno- 
nitok rossz töredékei mellett hasonló megtartású növénymaradványt leltem.

A Kukuju vagy Kölnik nevű kis hegykúp E-i lejtőjén, Csudanovecz 
mellett D-re, a lazább sárga kvarezhomokkő fedőjében szürke és sárgás 
mészhomokkő következik, mely grypbaea-héjakat magába zár. Ez a fedő 
felé limonitkéreggel bevont vörhenyessárga és szürke, gumós és erősen 
repedezett márgás mészkőbe megy át, melyben gryphseák, modiola, lima, 
pecten, nagy bordás ostreák, pinna, belemnitek és ammonitok fordulnak 
elő. A kőzetből azonban alig kapható ki valami ép állapotban, a kimállott 
kövületek pedig a sok kőzettörmelék közt hosszú időn át heverve és hen
teregve, sokszor annyira megkoptak, hogy* alig ismerhetők fel és nagyrészt
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csak rossz kőmagvak. E márgás mészkőből a fedőben vékonyréteges (leve
les) mészmárga fejlődik ki.

A Planica K-i lejtőjén túlnyomóan a kvarczos mészkő vagy mész
homokkő vastag padjai láthatók, melyek közvetlen fekvőjében —  úgymint 
a teknő Ny-i szélén •— a lazább szerkezetű barnasárga kvarczhomokkő 
települ, míg fedőjük, t. i. a főleg kagylókőmagvakat tartalmazó vöröses- 
sárga vagy szürke márgás mészkő és ennek fedőjét képező vékony táblás 
(leveles) mészmárga itt csak helyenként jutnak a felszínre. A rétegek a 
Zsittin-völgyön át E-ra vonulnak; a völgy bal lejtőjén, ENy-nak dőlve, a 
márga látható, aztán (a jobb lejtőn (úton) jól feltárva), a vastag világos 
mészhomokkő gryphsea héjnyomaival, barna laza kvarczhomokkő kagylók 
rossz kőmagvaival és lenyomataival, igen kemény, kékes, meszes kvarcz- 
homokkő és (a legfekvőbb-ben) világos mészhomokkő következik, mely kis 
gryphaeákat szintén mutat. A mészhomokkő 50— 60°-kal 20h felé dől.

Innen ENy-ra, a Zsittin-völgy jobb lejtőjén, hol az térdalakuan meg
kanyarodik, picziny részben rétegeinket szintén találjuk; ezek KDE- vagy 
NyENy nak 60— 80° a. dőlnek és leveles, lágy, Gryphaea calceola, Qu. és 
ammonitok rossz töredékeit tartalmazó homokos-csillámos mészmárgából 
állanak.

A Tilva-Ivirsia 553 mj  magas csúcsa Ny-i lejtőjén mutatkozó árok
szerű mélyedésben homokos mészmárgából a Pecten biplex, Buv., és job 
ban E-ra, márgás mészkőből, az előbbi grypbaeát, pinna, bordás ostrea, 
Modiola plicata, Sow., belemnitek és ammonitok töredékeit gyűjtöttem. 
A Tilva-Kirsia E-i lejtőjén adiaszpalára és kemény kvarczhomokkőre barna 
és limonitos agyagos homokkő következik, melyben ecbinus mutatkozott, 
ennek fedőjében a lazább barna kvarczhomokkő és mészhomokkő, erre 
aztán a márgás mészkő az imént említett kövületekkel és posidonomya- 
tartalmu márga települ.

Az ú. n. Kirsiliczá-nál (kis sziklák) Gerlistyénél, Goroica 445 mj  
A -tói EEK-re, mészhomokkő és homokos mészkő Ny-ról és K-ről jövő két 
vonulata egyesül. A K-i, árokszerű, diaszszedimentek kitöltötte mélyedés 
által még elválasztott vonulatban a rétegek 21 — 22h felé, a szemközt fekvő 
kúpon (Ny-i vonulat vége) ellenkezően DK-nek dőlnek vagy merőlegesek 
is, e két kis, de meredeken kiálló és messziről feltűnő sziklakúp közt van 
tehát a szinklinál-vonal, melybe a fiatalabb homokos gryphsea-márgaréte- 
gek esnek. A hol a két vonulat találkozva, Ny felé kis hegyorrt előretolnak, 
a rétegek félköralakban kanyarodnak, s e domb tövében bugyog a diasz- 
piala-altalajon ki az a forrás, mely Gerlistye környékén a legjobb ivóvizet 
szolgáltatja. A rétegek a Kirsilicza E-i lejtőjén gryphaeákat, az említett 
durva bordás ostreákat, nagy, szintén erős bordás pectent, egyéb kagyló
kőmagvakat stb. tartalmaznak.
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A Zsittin-völgyben, hol a Gaura-Toni közelében rétegeink a Kulmea- 
negra Ny-i lejtőjén a vasútvonalhoz felhuzódnak, mindkét lejtőben már 
régebben kutattak. A gorczokon mészhomokkő, homokkő és bitumenes 
pala hever, a melyben itt-ott kis szénszálkák is mutatkoznak. Itt én fenn a 
vasútvonal mentén Modiola plicata, Sow., gryphasát, pectent, echinus- 
töredéket stb., növénymaradványt (Zamites sp.) és Harpoceras Murchi- 
sonae, Sow. sp. csoportjából való ammonitot gyűjtöttem.

3 . G a llo v ien .  E rétegek Nyugaton a csudanoveczi Gy.-Kerpenis 
500 m/-es kúpja E-i lejtőjén lépnek, a gryphsea-rétegekre rátelepedve, fel és 
a Rolnikon át a Zsittin-völgybe húzódnak. E völgy jobb lejtőjén EEK felé 
a Tilva-Kirsia Ny-i lejtőjén folytatódnak, eleintén a gryphíea-rétegekre, 
aztán a diaszra és megint a gryphsea-rétegekre telepedve. A Tilva-Kirsia 
E-i lejtőjén a K-i szárnynyal egybeolvadnak. Ez utóbbi, D felől jőve, 
keskeny szalagként húzódik a Planica K-i lejtőjén E-ra; a Zsittin-völgy felé 
hirtelen szélesedve, e völgyön és a Tilva-Kirsia kiemelkedő hegygerincz K-i 
oldalán át, mintaNy-ival egyesült vonulat, ismét keskenyedve, a Goroicára 
vonul, melynek E-i lejtőjén a Kirsiliczánál véget ér.

K felé rétegeinket még két vonulatban találjuk. Ezek nyugotiabbja a
Tilva-Dobrea E-i lejtőjéről a Zsittin-völgy szorosán át a Kulmea-negra Ny-i / /
lejtőjén vonul EEK-re. Ez a Polom-alagút Ny-i szájnyílása közelében ér 
véget; E-i folytatását kis foltocskában az Ogasu la geuri felső végén konsta
tálhattam. A keletiebb vonulat a Pólóm 787 mj  magas kúpja Ny-i lejtőjén foly
tatódik E-ra, az említett liasz- és alsó dogger-rétegeket körülfogva. A Kor- 
neten és a krassovai alagúton át a Mogilára vonul, melynek éjszakiabb 
684 m/-es kúpja Ny-i lejtőjén E felé még egy darabig nyomozható, mire 
eltűnik.

A Gy.-Kerpenis 500 m/-es kúp E-i lejtőjén felliuzódó árokban a 
gryphosa-mészmárgára sötét kékesszürke és barnás, finomszemű kovás 
mészkő települ, melyben a szarukőgumók bombanagyságban láthatók. 
E rétegek folytatásában, a Zsittin-völgy bal partján, Csudanovecz mellett, 
hol e kemény és bitumenes mészkőnek vékonytáblás márga is betelepülve 
van, a legfekvőbb-ben Pecten cingulatus, Phill., Pecten subspinosus, Goldf., 
Plicatula sp. Pentacrinus pentagonalis, Goldf. és Pterophyllum sp.-1 
gyűjtöttem. Valamivel fedőbben rák-olló, Pecten cingulatus és rossz belem- 
nit találkozott. A fedő felé e kemény mészkő és márgára tömött világos- 
szürke malmmészkő következik, mely szarukövet (eleintén feketéset, azután 
világosat) szintén még elég bőven tartalmaz, és melynek rétegei 30— 55° a. 
DDK-nek dőlnek.

A Zsittin-völgyben (Csudanovecz felől) K felé haladva, a K-i callovien- 
szárnyat érjük el. Itt a rétegek, a szinklinálénak megfelelően, 19h felé
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60° a., tovább K-re 70° a. DK-re s ismét ÉNy-ra dőlnek, tehát ránczoso- 
dottak, és itt szarukövet alig tartalmazó leveles, homokos-csillámos márga- 
betelepedéseket is mutatnak. A Zsittin-patak jobb partján (erős kanyarula
tánál), hol a rétegek (bitumenes márgás mészkő és vékonyréteges márga) 
60— 80°-kal KDK— DK-nek, Pedert, cingulatust, belemnitet és Zamites sp. 
foszlányát találtam. A Kulmea-negra DNy-i lejtőjén szintén Pecten cingu- 
latus és egy ammonit igen rossz töredéke mutatkozott.

A krassova-gerlistyei vasúti állomás közelében, attól KDK-re az 
úton, mely a Mogila D-i végén álló kereszthez felvezet, Pecten cingúlatus, 
Phill., Pecten cf. subspinosus, Goldf., Posidonomya ornati, Quenst. és 
Posidonomya Parkinsoni, Qu., a fekvőbb rétegekből pedig a Stephanoeeras 
macrocephalum, Schloth. sp.-t gyűjthettem.

Jf. Maim és tibhon. A malmmészkő a Kirsia-lungán, Kerpenis—  
Planica és Zsittin-völgyön át a Tilva-Kirsiára vonul. A Zsittin-völgyben 
Csudanovecznél lényegesen keskenyedik és Tilva-Kirsia 553 mj  A-jától 
E-ra kb. csak 30 mj  széles nyelvalaku folytatással a callovien közt végző
dik. Epoly keskeny kis sávban a Tilva-Kirsiától K-re (Goroica déli folytatá
sának Ny-i lejtőjén) mutatkozik a callovien-rétegek közt.

A Gy.-kerpenis 500 m/-es kúp déli oldalán a predettivel azonos 
tithon-mészliő lép fel, mely keskeny szalagban Zsittin-völgyön át a Tilva- 
Kirsia déli folytatása Ny-i oldalán még nyomozható, mire eltűnik.

A maim- és vele a tithon-mészkő, mint itt képviselt legfiatalabb hegy
képző tag, az említett teknőt, laposan (20— 30° a.) dőlve, legfelől töltik ki.

Keleten a malmlerakodások széles s csak az előbb említett Pólóm—  
Mogila callovien-vonulata által félbeszakítva folytatódnak E-ra, hol az 
Anina (gerlistyei) sziklavölgy jobb lejtőjéig nyomoztam.

A Predett-fensik felől a tithon-mészkő, E- felé keskenyedve folytató
dik, míg a Mogila 684 mj  -es kúptól EK-re véget ér. Rétegei itt úgy, mint 
Csudánovecznál, a mélyebb maimmal együtt teknőt képeznek, melyet —  
mint fent fekvők —  kitöltenek. A Mogila Ny-i lejtőjén, a callovien-rétegek- 
kel párhuzamosan vonulva és azokhoz igen közel tolva, keskeny sávban a 
tithon-mészkő újra lép fe l; ezt E-ra a gerlistyei sziklavölgyig nyomoztam.

Szintén keskeny sávban a Vidra-völgy jobb lejtőjén mutatkozik a 
malmmészkő, mely aztán az Ogasu la geuri jobb lejtőjén végződik, és 
végre, a kristályos palák (III. csop.) közé szorítva, valamint a diasz és kris
tályos palák közt, Gorujától D-re, egy-egy kis malmmészkő-sávot találtam, 
melyeknek előbbije E-ra a Gyalu-olbis déli lejtőjéig (Gorujától K-re) nyo
mozható, és melynek EEK-i folytatását, kristályos palák és diasz közt, a 
Costa-filca Ny-i csücskéjén konstatálhattam. Ez világos szürke, fehér kalcit- 
eres és a réteglapokon sötét, bitumenes agyagos kérget mutató mészkő,
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mely vékonyréteges is lesz, és melyet én annál inkább malmmészkő- 
nek tartok, minthogy ehhez egészen hasonló a Vidra-völgy (helyesebben 
árok) jobb lejtőjén E felé, valamint D-re a vasútvonal mentén is mu
tatkozik.

A krassova-gerlistyei vasúti állomástól D-re emelkedő Korneten, vala
mint a 700 mj  hosszú krassovai alagút fölött (állomástól K-re) felállított 
keresztnél, a világos sárgásszürke, kalciteres és szarukövet kis gumókban és 
fészkekben tartalmazó malmmészkő a callovien-rétegek felé éles határt jelöl, 
rétegei falként állván ki. Színre nézve a határos maim- és callovien-mészkő 
hasonló, az utóbbi azonban finomszemű, a malmmészkő tömött. Az állo
mástól Ny-ra (korcsma közelében) a malmmészkő és márga kékesszürke. 
A kékes és sárgás mészmárgában Pederi cingidatus és egy ammonittöredék 
mutatkozott.

A sárgás és kékesszürke vékony mészmárga-betelepedésekkel válta
kozó mészkőre a vasút mentén (485. sz. őrháztól D-re) világossárga, vöröseres 
és majd fehér mészkő következik. E világossárga, vöröseres mészkövet a volt 
Bibel-féle kőbányában a Pólóm E-i vége Ny-i lejtőjén ismét találjuk. Ezen 
kőbányát B xbel úr kezdte, az osztr.-magy. állam vasút-társaság folytatta, de 
ez idő szerint elhagyottan áll. Innen EK-re, nem messze, koriilbelől egye
nesen a Polom-alagút fölött, van a nevezett társaság kőbányája. Itt világos 
sárgásszürke, helyenként kékesszürkén pettyezett, tömött, szarukőtől csak
nem ment mészkő van feltárva.

A Pojana-máre E-i végén a szarukövet is tartalmazó galambszürke 
mészkőben dicerast és kis pectent találtam.

A csudanoveczi Gy.-Kerpenis kúp Ny-i lejtőjén a malmmészkő szaru- 
kőgumókat tartalmaz, rétegei 60— 70° a. KDK-nek dőlnek, a kúpon fenn 
megjelenő világos sárgás- vagy galambszürke, kalciteres mészkő csak itt-ott 
mutat szarukőgumókat. A Kirsia-lunga E-i végének K-i lejtőjén a mész
kőbe betelepült mészmárga lép fe l; az e dolinaszerű mélyedések némelyi
kében a forrásvíznek naprakerülését okozza, minek következtében a pász
torok júhnyájaikkal itt tartózkodhatnak,

Az említett tithonmészkő, mely a Gy.-Iverpenis felől a Zsittin-patak szo
rosán át a Tilva-Kirsia felé húzódik, világos szürke és vöröses, vékonypados, 
gumós márgás mészkő, mely ugyanazon ammonitokat, mint a Predetten, de 
rendesen meglehetős rossz állapotban tartalmazza; azonkívül aptychusok 
és belemnit-töredék mutatkoztak benne. Az alatta települő, 45— 50° a. 
dűlő szürke, szaruköves malmmészkő kissé homokos és finomszemű is 
lesz, és helyenként egészen vékony, laza homokkő-betelepedéseket észlel
tet, melyek belemniteket gyakrabban, rossz ammonit-töredékeket is ma
gukba zárnak.
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5. Krétam észkő . A Kulmea-negra 588 mj-es kúptól EEK-re, hol a 
terület a Pólóm felöl lehuzódó hosszú árok (Og.-Izvar) felé lejt, világos (fehér, 
sárgásfehér, sárga és vöröseres, szürkés, valamint vörhenyes és rózsaszínű) 
mészkő lép fel. Ez, melyet K-ről a malmmészkő, Ny-ról a diasz, maim, 
megint a diasz és végre a gerlistyei völgyön túl (E-ra) a karbon határol, az 
említett lerakodások közt keskeny s csak helyenként kissé szélesedő szalag
ban vonul ÉÉK felé.

E mészkő megnedvesítve, a nagyító alatt oolitos szerkezetet, vala
mint foraminiferák átmetszeteit mutatja, a krassova-gerlistyei állomáshoz 
felvezető úton pieziny gasteropodákat, szürkés mészkőben braehiopodát és 
ostrea-liéjtöredékeket (vastag csomós bordákkal díszített nagy ostrea töre
dékét is) észleltem, a keskeny vonulat déli végén (Og.-Izvar, Polom-alagút 
EK-i szájnyílásán alól) pedig egy requienia töredékét ütöttem a kőzetből 
ki. A gerlistyei (Anina) patak sziklaszorosa Ny-i vége közelében és tovább 
K-re a kőzet requieniákat helyenként tömegesen tartalmaz, de azok —  
mint rendesen —  nehezen kaphatók a kőzetből ki. A malmmárga határán 
Pterocerci sp.-t leltem. A sziklavölgyben fölfelé haladva, a maim- és tithon- 
mészkövet érjük el. Pittoresk, festői részek tárulnak a sziklaszorosban, a 
malmmészkő rétegei a bal lejtőben a sziklafal egész magasságában merő
legesen állanak stb.

A tárgyalt világos mészkő szerves zárványai folytán tehát krétakorú, 
és pedig hegységünk krétakorú lerakodásainak középső csoportjába tartozik.

E  krétamészkő-szalag, mely E-ra Krassova felé folytatódik, az azt 
Ny-ról egy darabig kisérő kis malmmészkő-sávval együtt a diasz s illetve 
karbon határán lesülyedt.

Ezen vetődési hasadéit déli folytatásán, t. i. a Kulmea-negra 588 m]-es 
kúp E-i lejtőjén, a diasz és callovien közti határon, eruptivkőzet  tódult 
fel. Ez 50 lépésnyire a vasútvonaltól Ny-ra lefelé, fel sem tűnő, erdős kis 
kúpon található, hol tuskói tömegesen hevernek. A kőzet, melyet külső 
kinézése és fellépési módja folytán pikritnek tartottam volna, l)r. Scha- 
f a r z i k  F e r e n c z , tisztelt kollegám szerint, ki a vékonycsiszolatot mikroszkóp 
alatt megvizsgálni szíves volt, sok plagioklast tartalmaz s így nem pikrit
nek, hanem valódi melafirnak bizonyult.

ügy a hegységünk Ny-i részében több ponton fellépő és előbbi jelen
téseimben vázolt pikrit, mint ezen melafir, különben körülbelől ugyan
abban az időben törtek fel, még pedig az erupciók —  mint a pikritre nézve 
már régebben, most pedig a melafirra is felhozott adatokból kitűnik —  
az urgo-aptien (pikrit), illetve gault lerakodása előtt (melafir) nem 
történhettek.

A m. Mr. földi, intézet évi jelentése 1891 -ről. 6
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Pontusi rétegek, diluvium és mésztufa.
Gerlistyétől E-ra a terület mindinkább ellaposodik, az ős (paleozoos) 

képződmények mindjobban eltűnnek, és csak Klokoticsnál lépnek ismét 
összefüggő zónában a felszínre, hol a terület megint magasabban kiemel
kedik. Ezen területmélyedést egészen fiatal (pontusi korú és diluviális) 
rétegek töltik Isi, melyek lerakodásakor •—- Klokoticstól kezdve D-re a ger- 
listyei temetőig, de nem a gerlistyei völgyig —  e területet víz borította, 
melynek tükréből a Tilva-Gerlistye és Kosta-filca kis szigetként emelkedtek 
ki legnagyobb részt.

A pontusi rétegek, leginkább Rafnik és Vodnik táján vannak elter
jedve, Klokoticsnál főleg csak az árkokban és lejtőkön lépnek a felszínre, a 
Nermet-völgy bal partján a Tilva-Gerlistye felé felhuzódó két hosszabb árok
ban, a Karas-völgyben pedig a völgy jobb lejtőjén kis darabon konstatálhat
tam e rétegeket. Azok anyaga világos (zöldes) szürke, barnássárga vagy élénk 
sárgaszinű plastikus agyag, homokos agyag, agyagos homok, homok és 
kavicsból á ll; egészen alárendelten laza konglomerátpad, valamint (gyakrab
ban) tisztátlan limonit-konkrétiók is észlelhetők, mélyebb nívóban a kék for
málható agyag agyagos homok-betelepülésekkel mutatkozik. Ivlokotics DNy-i 
végén, a völgy jobb lejtőjén felhuzódó árokban a kemény, kompakt, barnás 
sárga, felületén repedékes, kissé homokos agyagban nagy triangularis-forma 
congeriára akadtam, melynek héját azonban megmenteni nem sikerült, mit 
annál inkább sajnálok, minthogy más kövületet e rétegekben nem találtam.

A pontusi rétegeket jórészt a d ilic v iiu n  fedi. Ennek mélyebb 
része sárga, helyenként vörös babórczes agyag, melylyel társulva egyes 
pontokon túlnyomóan homokkő-, alárendelten kvarcz- vagy gneisz-göré- 
lyekből álló kavics fellép; a magasabb diluviumot homokos agyag képvi
seli, melybe rendesen fehér kvarczkavics kis darabkái beágyazva vannak. 
A babérczes agyag Klokoticsnál több helyt a pontusi rétegeken átnyúlva, 
közvetlenül a diasz-alaphegységen települ. A vodniki völgy torkolatánál, 
a resiczai úton álló keresztnél, hol a lejtőn egy darabig fel szintén a babér
czes agyag jelenkezik, az apró babércz-szemekkel együtt tiszta limonit 
nagyobb konkréciói is láthatók.

Az úton, mely Gerlistyénél a Gy.-Stupilor és Kosta-mori közti nyergen 
(temető melletti keresztnél) E felé a Karas-völgybe levezet, a barnássárga 
vagy szürkés és vörhenyes diluviális homokos agyag szépen feltárva látható; 
vastagságát itt a Karas-alluviumáig le kb. 20 nnf -re becsülöm. A Karas- 
völgy felé ellaposodó alacsony dombokon e homokos agyag, mely jó szántó
földet szolgáltat, megmivelés folytán a felszínen csaknem lösz kinézésű.
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A Kosta-filca Ny-i nyelvalaku nyúlványának kis kúpján, 50 mj  ma
gasságban a Karas völgye fölött, durva diluviális kavics ül a diaszlerako- 
dásokon. E kavics anyaga kvarcz-, diasz-kvarczitos komokkő- és pala-, 
konglomei'át-, gneisz- és csillámpalából áll. A gneisz- és csillámpala-höm- 
pölyök valószínűen a durva karbon-konglomerátból erednek. E kavics 
barnás homokos agyaggal és durva homokkal társulva lép fel és helyenként 
részben megint egész konglomeráttá van összeragasztva. Sok közte a nagy 
liömpöly, nevezetesen egy óriási nagy tuskót láttam, mely kb. a 10 altos 
hordó nagyságát eléri, a fejnagyságot pedig e hömpölyök ismételten túl
haladják. Ez helyi üledék, melyet minden valószínűség szerint vastag jég
táblák szállítottak a közeli környékről a negyedkorban ide.

Mésztufát egészen picziny, a térképen ki nem választható részben a 
Tilva-Kirsia DDNy-i lejtőjén vezető gyalogúton észleltem. Jóval nagyobb 
részben lép az a Ivulmea-negra DNy-i (Zsittin-völgy jobb) lejtőjén, a tulaj- 
donképeni mészkőszoros kezdete előtt fel, hol a «Gaura-Toni»-nak neve
zett kis fensíkot képezi. A mésztufa most élő fák leveleit és Helix pomatiát 
zárja magába, lerakodása ez idő szerint már csaknem megszűnt.

Gerlistyétől DDK-re az Ogasu la geuri-ban találunk megint mész
tufa-lerakodást. Ez az úton fenn szintén, mint rendesen, kis fennsíkot 
képez, és közvetlenül a diaszra (zöldesszürke homokkő-padokkal váltakozó 
élénk vörösszinű homokos, nagyon csillámos palára) települ. Gerlistyétől 
DK-re, a Peris-nak nevezett tájon, gerlistyei völgy hal lejtőjén, az árok 
melletti forrás fölött szintén kis mésztufa-részre akadtam, és végre hasonló 
kis rész innen EK-re, Krassovától D-re, a krétamészkő és karbon határán 
mutatkozik. E mésztufa-képződések, mint a mondottból kiderül, mind 
mostkoriak.

Szintén alluviális képződés a Gerlistyétől D-re, Dealu-Rosan 486 mf-es 
kúptól DNy-ra fellépő mocsárércz, mely ott két kisebb kúp közti mélyedé
sen levő kis tó szélén darabokban hever. Az előfordulás egészen jelen
téktelen.

Használható kőzefcanyagok.

A Csudanovecztől D-re, Gy.-kerpenis Ny-i és Kölnik E-i lejtőjén fel
lépő finomszemű, igen kemény kvarczitos diaszhomokkő malomkő előállí
tására és köszörükőnek igen alkalmas volna. Gerlistye K-i vége felé, a 
Gy.-Eosan E-i lejtőjén, főleg a vékonyabb pados diaszhomokkövet házépí
tésre sok ízben fejtik.

A kemény, kompakt és szilárd, de jól hasítható, sötétszürke, finom- 
csillámos, bitumenes diaszpala úgy Csudanovecznél, mint még inkább 
Gerlistyénél, hol nagyobb vastagságban is előfordul, fedőpalának volna 
használható. És itt mindenek előtt a Gerlistye melletti Ogasu-Lusira uta-

6*
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lók, hol B ib é i* úr ezen itt tetemesebb vastagságban lerakodott és fedőpalá
nak legnagyobbrészt alkalmas palát jobban feltárni kezdte, kőbányát 
azonban nem nyitott; azonkívül pedig külön felemlítésre érdemesnek tar
tom a hasonló sötét diaszpalát, mely Gerlistyétől NyDNy-ra és Gorujától 
DK-re (Facza-mika B ll m/-ea pontjától DDNy-ra) az árokban (hosszabb 
kezdőárkok egyesülésénél) mutatkozik, és mely az említett czélra szintén 
igen alkalmas volna.

Csudanovecz K-i végén, az úton, a falubeliek a kvarczos (gryphiea)- 
mészkövet építőkőnek (házépítésre) fejtik. Az igen kemény és szilárd kő e 
czélra igen jó is, de minthogy meglehetős nehéz, leginkább csak alapzatra 
alkalmas. A fekvő diaszhomokkő rétegei itt 8h felé dőlnek, s ezekre konkor- 
dánsan (8'— 9h) 45— 60° a. a kvarczos mészkő települ rá. Ugyanezt a kvar
czos (homokos) mészkövet —  szükséghez mérten —  a gerlistyeiek is fejtik 
építésre a Kirsiliczán, hol a kőzet szép táblákban nyerhető.

A krassova-gerlistyei vasúti állomástól K-re, hol a hegyháton (kras- 
sovai alagút fölött) a kereszt áll, kavicsolásra a callovien-rétegek szaru- 
kövét ássák, mely czélra az kitünően alkalmas is. Az állomásnál (krassovai 
alagút Ny-i szájnyílásánál) álló czementkemenczében ottlétemkor czementet 
nem állítottak elő, a helyett a Polom-alagút fölött lévő kőbányából szár
mazó malmmészkövet égették, melyet lóvasúton ide szállítanak. Az állo
másnál létező kőbányában a kékes- és sárgásszürke malm-mészmárgát fej
tik, melyből a czementet égetik.

Csudanovecznél a Zsittin-völgyben a falubeliek két mószkemenczében 
a lejtőn leguruló malmmészkövet szintén égetik, de építésre is használ
ják ; ez utóbbi czélra a gorujaiak is felhasználják a község közelében kris
tályos palák közé szorított malmmészkövet.

A világos sárga, fehér és vörlienyes, tiszta krétamészkő égetésre, de 
építési czélokra is igen jól volna alkalmazható, és e tekintetben kiemelem, 
miként a 485. számú vasúti őrháztól D-re kis darabig a vasút mentén fel
tárt, egészen tiszta, fehéres mészkő, valamint az állomástól E-ra Gerlistye 
felé vezető szerpentin-úton megjelenő hasonló mészkő az állomáshoz 
közelebb fekszik, mint Polom-kőbánya köve.

Téglakészítésre különösen a pontusi tiszta agyag volna használható, 
a mésztufa pedig tudvalevőleg igen keresett építőanyagot szolgáltat. 
A Gaura-Toni-mésztufából építésre már meglehetős sokat elvittek.

Végül el nem mulaszthatom, hogy e helyt is újra meg ne köszönjem 
B ibéi* János építész és építészeti vállalkozó úr abbeli szívességét, hogy a 
múlt nyári campagne elején predetti kőbánya-telepén a legelőzékenyebb 
módon hajlékot nyújtott.


