
6. Az Alduna Kazán szorosának geológiai viszonyairól.

Jelentés az 1891. évi részletes földtani felvételről.

D l ’. SCHAFARZIK FERENCZtŐl.

A folyó 1891-dik évben a részletes geológiai felvételt az 1 :25,000 
méretű z at ÉK (Ogradina) és DK (Plavisevieza) jelű tá
borkari lapokon folytathattam. Mindenek előtt azon voltam, hogy az ogra- 
dinai lapot bevégezzem, s csak ennek megtörténte után vettem fel az utóbb 
említett térképlap EK-i részét. A bejárt terület olyan poligon, melynek 
leghosszabb oldala a Plavisevieza és Ogradina közé eső Duna által képez- 
tetik, míg többi oldalai, illetve szögei Ogradinától kiindulva a Gyalu-Kozi- 
listye, a Kurmatura-krucse, a Nagy-Golecz, az Obirsia-Stremecz, a Stre- 
mecz-Csóka és végre azon vonal által jeleztetnek, a mely ez utóbbi ponttól 
egyenesen Plavisevieza felé húzható.

Eme térség nem képez egységes hegységet, a mennyiben csak olyan 
haránt gerinczeket és völgyeket foglal magában, a melyek a Berzászka és 
a Mrakonya, meg a Ponikova-patakok vizterületei között emelkedő fő- 
gerineznek kiágazásai. Ezek EK-ről DNy felé : a Mrakonya alsó szakasza, 
az egész dubovai Valea-szatuluj és a Ponikova, valamint részben a Plavi- 
sevicza-patak és a közéjük eső gerinezek. Valamennyijüknek iránya nagyjá
ból ÉNy— DK-i.

Az orografiai alakulat ezen mindennapiságától azonban élesen kü
lönválik a Kazán-szoros két mészkőfala, melyek a felső vagy a Nagy-Kazán 
és az alsó vág}' a Kis-Kazán-szorost képezik. Ezen mészkőszirtek fekvése 
igen sajátságos, amennyiben a balpart DNy— EK-i vonalából DK felé ki 
vannak tolva, oly annyira, hogy a Dunának plavisevicza-ogradinai szaka
szának középvonalába esnek, minek következtében maga a Duna is jobban 
K-re szorul. A mint a folyó azonban a szirteket megkerülte, azonnal 
megint visszatér a régi vonalába és a balparthoz simul. Feltűnő még, hogy 
e mészkőszirtek, névszerint a 314”  ̂ magas Csukár-máre és a ?A\mf  magas 
Csukár-mik a nyugoti hegységgel szorosabb összeköttetésben nem állanak,
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a mennyiben ez utóbbitól tetemes benyergelések által, nevezetesen a Csu- 
kár-máré egy csak 194”  ̂ magas, a Csukár-mik egy 201mj  magas nyereg 
által választatnak el. Az impozáns hatású Nagy-Kazán előtt a plavisevi- 
czai-, a pittoreszk Kis-Kazán-szoros alatt pedig az ogradinai vögytágulatot 
találjuk, míg a két szírt vonulat összefüggése közepén a dubovai öböl által 
szakíttatik meg.

A mennyiben a Kazán-szoros tektonikai viszonyairól és alakulásáról 
jelentésem folyamán úgy is még szólani fogunk, legyen most szabad ezen 
rövid térszíni tájékozódás után magára ezen terület geológiai viszonyaira 
áttérnünk.

Területem alkotásában a következő képződmények vesznek részt.

I. Metamorf kőzetek.
1. A kristályos palák alsó 1' 1 csoportja.2. « « « felső J r
3. A szerpentin.

II. Üledékes kőzetek.
4. Diaszverrucano.
5. Liaszkoru agyagpala.
6. Maim mészkövek.
7. Neogénkoru édesvízi üledék.
8. Alluvium.

A kristályos palák a szóban forgó területemen is több zónához tar
toznak, melyek közvetlen folytatásait képezik azon vonulatoknak, melyeket 
tavaly az északibb szomszéd területen kiválasztottam. Területem legnyu
gatibb része, mely egészen a fővízválasztóig felmegy, az alsó csoport kőze
teiből áll, de míg maga ezen vízválasztó a Stremetiu-csóka körül pusztán 
csak ezen kőzetekből áll, addig tovább északra az Obirsia-stremetiu kúpja 
felé a Szirina-patak völgyéből a vörös diaszverrucano konglomerátok nyúl
nak fel, a nélkül azonban, hogy a vízválasztó keleti lejtőjére lebocsátkoz
nának. A kristályos palák eme zónája muszkovit-gneisz, muszkovit-biotit- 
gneisz és amfiból-gneiszből áll. A vonulat ezen a tájon megkeskenyedik, a 
mennyiben szélessége a vízválasztó és a keleti széle között nem több, mint 
1— 2‘5 Ivfm. Keleti határát a Golecz E— D-i csapású szerpentin tömzse 
képezi, a melynek határán a kristályos palák meredek (70— 75°-ú) Ny-i 
dőlést mutatnak. Úgy az egyes gneiszpadokat, mint pedig az egész zónát 
tekintve, a csapás ezen a vidéken már tisztán E— D-i.

A kristályos palák eme vonulatának keleti szomszédságában azt a 
szerpentintömzsöt találjuk, melyet tavaly a Mrakonya völgyéből egészen a 
Groleczig követtünk volt. Az idei területemen a körülbelül 1 7 ^  széles szer-
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pentin-szalag az említett kétcsucsű hegytől D-re lehuzódik a Ponikova- 
patak völgyébe, a honnét mintegy felényire összeszűkülve a Kernyecska- 
csóka gerinczére felkapaszkodik, hol egyszersmind végződik is. Míg Ny-ról 
a kristályos palák alsó-csoportjával érintkezik, addig K felé a kristályos 
palák felső csoportjával határos ügy, hogy e tekintetben a Mrakonya vidé
kén tanúsított magaviseletéhez hű marad. További D-i folytatásában az 
említett kristályos palák két zónája összeér, azaz a szerpentintől kitöltött 
kasadék záródik. Az ezidei felvételemből kitűnik tehát az, hogy a Golecz 
szerpentin szalagja nem áll közvetlen összeköttetésben a Plavisevicza és 
Tiszovicza között emelkedő hatalmas tömzszsel. Hogy ezen jelenleg szer- 
pentinizált eruptivkőzet fiatalabb, mint a kristályos palák felső-csoportja, 
kitűnik még abból is, hogy a Kernyecska-csóka gerinczén a szerpentin 
főtömzstől K-re, tehát a felső-kristályos palák közepette egy kisebb szer
pentin folttal is találkozunk.

A szerpentintől K-re a kristályos palák felső-csoportja fekszik, mely
nek kőzetei fillitekből, zöld gneiszekből és zöldes amfibolgneiszekből álla
nak. Kőzeteinek csapása E — D-i, sőt a Duna felé már kissé DDK-i (11 h) ; 
meredek dőlésök ellenben hol Ny, hol pedig K felé irányul. Eme vonulat, 
melyet Jablaniczától szakadatlanul egészen a Dunáig immár 42 hosz- 
szúságban követtünk, Plaviseviczánál végét éri. Kétségtelen, hogy déli 
részében is egy egészen laposra összenyomott begyürődésnek felel meg.

Keletre átlépve határát, ismét az alsó-kristályos palacsoport zónájára 
jutunk, még pedig ugyan arra a vonulatra, a melyet tavaly az orsova-jessel- 
niczai neogén öböl nyugati széle és a Kiu-nyamczu között körülbelül 7 7f/m 
szélességben bejárhattam. Kőzetei Ogradina közelében a gránulit, durva 
szemű muszkovitos, vagy muszkovit-biotitgneisz; nyugati széléhez közel, 
valamint déli vége felé ellenben a közönséges és aplitos gneiszek és amfi- 
bolgneiszek túlnyomók.

Ezen idáig mindig szélesnek ismert vonulat képe ezen a vidéken 
azonban nagyon megváltozik ; Ny-i széle, a melynek mentén az imént em
lített felső-palacsoporttal érintkezik, zavartalanul húzódik le egészen a 
Dunáig, a hová Plaviseviczától kissé EK-re kiér, s e határvonalának 
iránya mindvégig szép összhangzásban van kőzeteinek csapásával is. —  
Másképen áll azonban a dolog, hogy ha ugyanezen vonulatnak K-i határát 
vizsgáljuk. Először azt látjuk ugyanis, hogy a vonulatnak K-i része, az, a 
melyet a granulitnak sűrű fellépése jellemez, szélességében csorbát szen
ved, a mennyiben Uj-Ogradinánál hirtelen módon a moturgi gerincz, 
O-Ogradinánál azután a Szfrincsok is végződik, míg a Mrakonyában a 
Kraku-Périloron az egész granulit-formácionak DNy-i csúcsát is végződni 
látjuk. Ugyancsak a Mrakonyában végét éri az a keskeny fillitbegyürődés 
is, melyre már tavalyi felvételem alkalmával ezen öv közepén bukkan-

A m. kir. főldt. intézet évi jelentése 189í-rol. 7



t)l SCHAFAEZIK FÉRtíNÚZ.98 (D

tam volt, s mely a keleti granulitokat a nyugatibb amíibolgneiszektől 
elválasztotta.

A Mrakonyán túl, tovább D-re már pusztán csak a nyugatibb kőze
tek azok, melyek a vonulatot alkotják. Szélessége itt csak 3 ^ . D felé 
azonban még inkább szűkül össze az által, hogy Ivi határa mindig jobban 
a nyugati széle felé közeledik, mígnem végre az egész vonulat Plavisevicza 
közelében a Duna völgyében valóságos csúcsban végződik.

Látjuk tehát, hogy a szóban forgó vonulat K-i határa, mely a Cserna 
völgyön végig nagyjából E— D-i volt, Ogradinától kezdve DNy felé (14— 
15’1) veszi irányát. Ezen tényállás mellett feltűnő azonban, hogy a vonula
tot alkotó kőzetek közül a keleti granulitok 13— 14h felé irányuló csapá
sukkal csak félig, a nyugatibb gneiszek 12h-ai csapásukkal pedig egyátalá- 
ban nem követik a vonulat fölszintes végződésének határát. Vonulatunk 
tehát ferdén le van nyesve, mi által egy olyan hegyes szög keletkezett, 
melynek egyik szárát a kristályos-hegység csapása szolgáltatta, másikát 
pedig az előbbiekben vázolt s nagyjából a Duna völgyével egyközösen futó 
vonal. Ezen utóbbi vonal orografiai szempontból annyiból figyelemre méltó, 
a mennyiben egyszersmind a magasabb hegység keleti meredek végződését 
is jelzi. A hegyes szögnek csúcsa Plaviseviczánál az alsó-kristályos pala
csoport kiékelődésénél fekszik s nagyságát 30— 35°-kal fejezhetjük ki.

Ezen viszonyok sokkal mélyebb jelentőségűek, mintsem első pilla
natra hinnők, a mennyiben ezen vidék tektonikájának egyik felette fontos 
vonását képezik. Hogy az imént említett hegyes szögnek észak ’ felé menő 
szára ugyanis a kristályos alaphegység sűrűn egymás mellé szorított ráncz- 
vetések csapásának felel meg, azt az előadottakból már tudjuk, de ugyanez 
áll a szögnek másik száráról, az északkeletiről is, a mennyiben ennek irá
nyában egy hatalmas begyürődéssel találkozunk. Míg azonban az előbb 
említett gyűrődések ezidei területemen csupán csak a kristályos palákat 
érintették, addig az utóbbi fiatalabb lerakódásokat is ragadott meg.

Ezen ráncz alkotásában a kristályos palák felső-csoportjának egyes 
foszlányain kívül fekete agyagpalák és e fölött egy hatalmas mészkőkom
plexus vesznek részt.

A kristályos palák ezen felső-csoportja leginkább palás zöld gneiszok
ból állanak, s csak Dubovától D-re akadunk olyan muszkovitos fehér gnei
szokra is, melyek könnyen darává hullanak szét s ezen minőségükben a 
zsupaneki Ogasu puskariuban előfordulóra emlékeztetnek.

A fekete agyagijaidról sok mondani való nincsen, a mennyiben sem
miféle kövületeket nem szolgáltatott. Petrografiai minősége olyan, mint 
eddig a Cserna völgyben mindenütt s legnevezetesebb momentum még az, 
hogy benne Ogradinától DNy-ra diabáz és diabáztufa nyomokat is találtam, 
mi ezen pala-vonulat azonosságát a herkulesfürdői liaszpalákkal bizo-
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nyitja. E palák igen meredeken állanak; dűlésök 60— 90°, hol NyENy-, 
hol pedig KDK-felé. A csapás ellenben EEK— DDNy-i.

Fölötte azután a vastag padokból álló mészkő következik, a melyből 
a Duna-szorost (Kazán) kisérő Csukár-máre és Csukár-mik-hegygerinczek 
állanak. Rétegei felette változó dülésűek, az egész komplexus állása azonban 
egészben véve meredeken DDNy-felő dűlő, tehát Iv-felé kissé túlhajtó.

Petrograíiai szempontból kőzete túlnyomóan világosszürke fehér, kal- 
cziteres, foltos, tömött mészkő, de találkoznak olykor sötétszürke vagy feketés 
színű padok is, pl. a Széchenyi-uton a Mrakonya torkolata és a Csukár- 
mik DNy-i vége között. Valamennyi módosulata szétütéskor bitumenes 
szagot áraszt.

A két Csukár hegynek eme mészköve nem mondható egészen kövület
mentesnek, habár a több ponton eszközölt beható nyomozásom csak igen 
silány szerves maradványokat szolgáltatott.

Felvételi jelentésében már E oetteble  F e ren cz* is említi, hogy ((szá
mos korallon kívül egyes rudistaliéj-foszlányt» is talált, minek alapján ő a 
két mészkőtömeg dunaparti oldalát krétakorunalc veszi, mig ellenben az 
agyagpalákkal érintkezésben lévő szalagot jura korbelinek tartotta. Ilyen 
értelemben lett a bécsi cs. kir. földtani intézettől kiadott Coronini-féle tér
kép, valamint legújabban az 1:75,000 méretű, ugyan azon intézettől 
kiadott térképlap is kiszínezve.

Én magam úgy a Csukár-mik, mint pedig a Csukár-máre különböző 
pontjain szintén találtam korallátmetszeteket, vastaghéjjuak egyes foszlá
nyait, továbbá egy rosszul megtartott gasteropodát (körülbelül egy pleuro- 
tomariához hasonlót), imitt-amott egy belemnit-foszlányt is, de mind eze
ket olyan állapotban, hogy közelebbi meghatározásukról már előre is le 
kellett mondanom. Különösen a mi a vastaghéjjuakat illeti kedvezőtlen a 
dolog, a mennyiben ezek a töredékek, a melyek chamidáktól valók (a miket 
tudvalevőleg régebben szintén rudistáknak mondottak), —  nemcsak, a mint 
F oetterle  feltételezte volt, krétakorú nudistáktól, tehát caprotináktól ered
hettek, hanem ép oly valószínűséggel dicerátáktól is. Valamivel többet mondó 
azon leletem, melyre a Csukár-mik E-i végének platóján bukkantam .Egy Neri- 
nea s. str. ez, a melynek orsóján, valamint belső ajakán egy-egy egyszerű redő, 
tehát mindössze két redő látható. Sajnos azonban, hogy a külső díszítésből 
teljességgel nem láthatunk semmit, úgy hogy a faj nem határozható meg. Az 
irodalomban a ritkábban előforduló két redöjű nerineák közül pedig egyik 
sem hasonlít a mi példányunk átmetszetéhez, úgy hogy esetleg egészen új

* F. F oetterle. Die Gegenrl zwisclien Tissovitza, Orsóvá, dér Tilfa-Frasinului 
und Topletz in dér Roman-Banater Militárgrenze. (Verhandl. d. k. k. geol. Reiclis- 
Anstalt 1869. pag. 212).

7 *
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fajjal állhatunk szemben. Pontos azonban azon körülmény, hogy a kezem
ben lévő nerinea orsója tömör, a mi Z i t t e l * szerint a jura korú fajokra 
jellemző, míg a kréta korú nerineák orsói már csövesek.

Ezzel teljes összhangzásban áll azon ammonit lelet is, melyet B öciíh 
János igazgató úr szívességének köszönök. H antken  M iksa  úr, a magyar kir. 
földtani intézet volt igazgatójának régibb berzászkai gyűjtése között ugyanis 
egy ammonittöredék is fordul elő, mely H antken  úr sajátkezű czédulázása 
szerint a plaviseviczai Kazánból, még pedig a veteráni barlang és a Poni- 
kova torkolata közti szakaszából való. Az ammonit kőzete teljesen meg
egyezik azon mészkövek anyagával, melyeket magam is gyűjtöttem ezen a 
helyen. Ezen ammonit, fogyatékossága daczára is, a mint azt B öckh igaz
gató úrral konstatálhattuk, igen jól megegyezik az Ammonites ( Perisphinc- 
tes)  fraudator, Z ittel  fajjal, mely az úgynevezett strambergi rétegekből, 
tehát tithonkorú mészkőlerakódásból ismeretes.**

Szem előtt tartva tehát a tömör orsójú nerinea, kivált pedig az utóbb 
említett perisphinctes faj előfordulását, legkevésbbé sem habozhatunk, 
hogy ezen mészkőkomplexust összeségében malmkorunak, nevezetesen 
titkon-belinek ne nyilvánítsuk.

M in th og y  en n é lfo g v a  m in d  a két le le t  a m észk ő tö m e g  a zon  részéb ő l 
va ló , m e ly  a  D u n á h o z  esik k ö ze le b b , m ásrészt p ed ig  e m észk övek  esetleges 
fiatalabb k orá ra  v o n a tk o zó la g  részletes fe lv éte lem  során  sem m i n éven  
n e v e ze n d ő  adat n e m  m erü lt  fe l, a PoETTEBLE-től a lsó -k rétán ak  tek intett 
m észk ő zó n á t tö r le n d ő n e k , ille tő le g  a tőle N y -ra  b e ra jzo lt  ju r a  m é szk ő v e l 
eg y es íten d ön ek  vé lem .

Az ezidei területemre vonatkozó és az előbbiekben röviden előadott 
geológiai viszonyokat vázlatosan a mellékelt két szelvényben foglalhatjuk 
össze, a melyek egyike a plaviseviczai Kazán tájára, másika pedig az ogra- 
dinai Kazán-szorosra vonatkozik.

Az elsőnek ENy-i részében a kristályos palák alsó- és felső-csoport
jának szorosan egymáshoz fekvő ránczait látjuk, a melyeken a szerpentin 
tömzse keresztültört. Az ENy-i szélen, fent a vízválasztó gerinczen a gneiszok 
felett vörös diasz-verrucano padokat pillantunk meg, DK-i részen ellenben 
a kristályos palák felső-csoportjának puhább palái és a még lágyabb liasz- 
agyagpalák okozta benyergelésen túl a titlionmészkő bástyája emelkedik, 
mely a gyűrődés teknőjének ENy-i, kissé túlhajló szárnyának felel meg. 
Ezen redő DK-i szárnya a Duna jobb partján már szerb területre esik, a

* Ii. A. Zittel. Gasteropoden dér Stramberger Scliichten 1873. 239. oldalon. 
U. a. Palaeontologie II. kötet, 246. old.

** K. A. Zittel. Die Cephalopoden dér Stramberger Scbicbten, Stuttgart, 1868. 
pag. 110, tab. 21, fig. 1-—3.
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hol a feltűnő alakú Stirbecz-máre és a Stirbecz-mik csúcsokat alkotja. 
Ezeket a pontokat azonban nem látogathattam meg.

Az ogradinai Kazánszoros E-i végének profilja ellenben, a dunaparti 
mészkőtömegen kívül, még beljebb is tüntet fel két kisebb mészkőfoszlányt.

A tektonikai viszonyok ilyen alakulása mellett kitetszik mindenek 
előtt az, hogy a Duna, mely úgy a Kazán-szoros felett, mint pedig alatta 
haránt völgyben folyik, magában a Kazánban, Plavisevicza és Ogradina 
közt egy hatalmas redő teknőjének hosszirányában vájta ki a medrét. Völ
gyének ezen szakasza tehát a valóságos hosszvölgy.

A szelvények nyomán könnyen kimagyarázható továbbá a Duna völgye 
ezen szakaszának egy másik sajátsága is. Értem ez alatt a dubovai és ograd- 
nai hirtelen völgytágulatokat vagyis kiöblösödéseket.

Habár a Duna a Kazán teknőjének hossztengelyét követi is, azért 
folyása mégsem egészen egyenes vonal, hanem jobbra-balra kanyarodó. 
A Kazánban mindössze kétszer nyomul a Duna a szerb part felé, még 
pedig a balparti mészkőszirtekkel szemközt, ■— kétszer pedig a magyar 
part felé, nevezetesen Dubovánál és Ogradinánál. Ezen jelenség egyszerű 
magyarázata az, hogy a víz addig mosta az úgyis kissé túlhajló sziklafalat, 
míg az végre teljesen le nem omlott. Ma már a Duna balpartja jóval 
beljebb nyomult azon a vonalon, mely a Nagy és Kis-Kazán balparti 
mészkőszikláit egymással összeköti, vagyis a Kis-Kazán mészszirtjeinek 
Ogradina felé való meghosszabbítását jelzi. Ily módon rombolta le a folyó 
baloldali sziklapartjának egyes részeit, és egyszersmind alkalmat adott a 
hegységből érkező patakoknak, hogy a lerombolt mészkőfal mögötti laza 
neogénkorú lerakódásokat, valamint az alattuk lévő lágy liaszagyagpalát 
szintén kikotorhassák. így keletkezett a Duna kezdeményező eróziója, majd 
pedig a dubovai Valea-szatuluj és a Karasevacz-patakok rákövetkező kot
rása által nem csak az üstszerű dubovai öböl, hanem egészen hasonló 
módon az ogradinai völgytágulás is.

Ezen völgytágulások igen éles ellentétben vannak a Kazán szűk és 
még rövid idő előtt is teljesen járhatatlan szorosával, s hogy mennyire 
járhatatlan volt ez utóbbi, mi sem bizonyítja jobban, mint azon körülmény, 
hogy a sziklába vájt pompás Széchenyi-út létesítése előtt az említett 
faluk között a közlekedés a mészkőszirtek mögötti liaszpala-nyergeken át 
vette útját.

Hátra van még, hogy területem belvizeinek működéséről is egy-két 
szóval megemlékezzünk. A mint az ÉNy-ról érkező patakok a kristályos 
palák alsó-csoportjának küszöbét elhagyták, egy olyan hosszanti depresszióba 
értek, mely az említett gneiszőv és a Kazán tithon mészkő-vonulata közt, a 
felső-csoportbeli zöldpalák és a liaszagyagpalák zónája területének egy
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részét foglalta el. A patakok vize ilyen körülmények között tóvá duzzad
hatott, annyival is bizonyosabban, mivel azelőtt a mészkőfal Dubovánál 
még áttörve nem volt. De egyúttal megkezdődött a feltöltés munkája is, 
úgy hogy idővel az egykori tó mélyedését szürke és vereses agyag, homokos 
és kavicsos agyag és homokkő-konkrécziókat tartalmazó homokrétegek 
foglalták el. A Dubova Ny-i végénél D-ről benyíló árokban a vereses agyag
ban csinos harasztfélék lenyomatait gyűjtöttem, mely dr. Staub M. előleges 
meghatározása szerint egy Pteris an n. sp.-nek felelne m eg ; a homokban 
pedig imittamott ujjnyi vastag barnaszén-nyomokat figyeltem meg. Egyéb 
szerves maradványokra ellenben nem akadtam.

A szóban forgó lerakódások korát ennélfogva biztosan nem állapít
hatjuk meg. Ha tekintetbe veszszük azonban, hogy a Duna áttörésének 
nagy munkája a plioczén kor végén indult meg, főrészben pedig a diluvium 
idejére esik, s hogy a dubovai mészkőfal legvalószínűbben már a diluvium 
idejében pusztult el, akkor világos, hogy az említett kis medencze édesvízi 
rétegeinek már ezt az időpontot megelőzőleg kellett lerakódniok, mivel a 
tó ezen partjának beszakadása a patakok hordalékának további lerakódását 
ezentúl nem csak hogy lehetetlenné tette, hanem ellenkezőleg azon percz- 
től kezdve a meglévő rétegek erózióját maga után vonta. Szem előtt tartva 
ezt a valószínűséget, a szóban forgó lerakódásokat tehát legalább is plioczén 
korúaknak kell tekintenem, de azért természetesen nincsen kizárva esetleg 
valamivel régibb kora sem ; térképemen pedig egyelőre mint édesvízi neo- 
gén üledékeket választottam ki.

A dubovai öbölben megismerkedtünk a Duna romboló és a dubovai 
két patak erodáló működésével, a mely együttes erőkifejtésnek a dubovai öböl 
létrejötte köszönhető. Érdekesnek találom továbbá ama szintén nem csekély 
munkára is rámutatni, mit a hegységből érkező patakok a mészkővonulat 
más pontjain végeztek- Bámulatra ragad bennünket ugyanis a Mrakonya, 
mely a Csukár-mik 750 mj  széles és 3 11 mf  magas mészkőtömegét közvet
lenül a Dunába való beszakadása előtt a szó legszorosabb értelmében átfü- 
részelte. S már karsztjelenségnek kell betudnunk azon tüneményt, hogy 
az idáig vígan csörgedező hegyi folyócska a mészkőterületre érve, egyszerre 
csak eltűnik s a száraz meder mészkőtörmeléke alatt elrejtve föld alatt keresi 
útját a Dunához. A száraz mederben különben csak a tavaszi nagy vizek 
idején vagy felhőszakadáskor szokott a megnőtt árnak egy része lefutni.

Még csodásabb a Ponikova, mely a Csukár-máre Ny-i szélén a mész
kőnek egy odújában tűnik el, hogy csak ismét a hegy túlsó K-i oldalán, a 
Széchenyi-út alatt folyjon bele a Dunába. Egyes barlangok, nevezetesen a 
Széchenyi-út mentén ismeretes Ponikova, Denevér és Veteráni-barlangok, 
továbbá kisebb-nagyobb dolinák fent a platók tetején még inkább juttatják 
eszünkbe a Karst-hegység sajátságait.
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A folyóvíznek ilyen régi nyomaira azonban nemcsak a mészkötömeg 
belsejében, hanem még annak tetején is akadunk. A Csukár-mik tetején, 
a titon mészkő 311 m/  magas platóján ugyanis egy kvarczkavics-folt fordul 
elő, mely helyzeténél fogva mindenesetre feltűnő és minden valószínű
ség szerint a régibb kor (neogón?) egyik fluviatilis jelenségének marad
ványa.

Mielőtt végre a Kazán eme nagyszerű vidékétől elbúcsúznánk, még 
arra akarom a figyelmet felhívni, hogy a Duna itt ugyanazt a magatartást 
tanúsította, mint hasonló esetekben sok más folyó, sőt más pontokon maga 
a Duna is, hogy t. i. mederül nem a lágyabb és alacsonyabban fekvő agyag
pala területet választotta, hanem hogy inkább a sokkal keményebb mészkő 
nagyobb tömegébe fúródott be.

L óczy L a jo s* szerint ezen jelenség abban leli magyarázatát, hogy «a 
völgy bemetszés munkája könnyebb olyan kőzetekben, melyeknek nagy a 
eohcesiójuk s ennek következtében meredek 50— 70° falakban is képesek 
megállani; mintsem laza és agyagos talajokban, melyek 10°-os rézsűben 
is alig maradnak egyensúlyban. Ha ugyanazon mélységre vési be magát a 
folyó, különböző kőzetekben az ezektől felvehető természetes lejtők hajlás
szögéinek cotangenseivel áll arányban az eltávolítandó keresztmetszet. 
Nyilvánvaló, hogy csekély coliassiójú talajokból olyan mennyiség juthat a 
folyókba, melylyel a víz esetleg nem képes elbánni . . . »

* Gróf S z é c h e n y i  B é l a  keletázsiai útjának tudományos eredménye 1877— 1880. 
Budapest 1891. 735. old.

Földtani Közlöny 1877. 181. oldal.
Magyar mérnök és építészegyesület közlönye 1881. 387— 389. oldalon.


