
4. Á krassó-szörényi „Mészhegység” É-i része Krassova
környékén,

(Jelentés az 1893. év i részletes geológiai felvételről.)

T. B oth L ajos-íóI.

(Egy földtani szelvénnyel.)

1893 nyarán a krassó-szörényi középhegység «Mészhegység» -csoport
jának E-i részében folytattam ismét felvételemet, melyet —  1892-ben az 
« Orsovai-hegységcsoport» DNy-i részében (Jeliseva- és Staristye-völgy kör
nyékén) munkálkodván —  félbeszakítottam vala.

A már az előbbi években térképezett déli, azaz 25. zóna XXYI. rov. 
DNy-jelzésű, 1 : 25.000 méretű térképlapon ábrázolt területtel közvetlenül 
kapcsolatosan E-felé, tehát a 25. zóna XXYI. rov. ENy-jelzésű lapon 
folytattam munkámat akként, hogy a Strázsa-hegy, Gy. Mogilicza, Anina- 
patak és a Ivrassovától D-re eső 446 ®/-es kúp Ny-i, Gorenicza déli lejtőjén 
lehuzódó árok a lap Ny-i szóiéig, innen E-ra pedig —  a Nermet-patak jobb' 
partjáig —  a lapnak e Ny-i széle képezte a felvett terület Ny-i határát, 
honnan az EEK-felé vonulva, a vízválasztó hegyháton, t. i. a Bucsitra 
vezető úton, a lap E-i széléig halad. Innen K-re —  pontosan a lap feléig —  
ezen E-i lapszól jelöli a határt, mely aztán a lap felét D-re, a Kraku Maronig 
követve, ez utóbbi hegygerinczen K-re a Pojana Béczi-ig (870 " /A ) ,  innen 
D-re pedig, a Berzava és Iíaras közti vízválasztó hegygerinczen, a lap déli 
végéig húzódik.

Az így körülírt felvett terület délen és nyugaton saját felvételeimhez 
csatlakozik közvetlenül, míg E-on H alaváts Gy. úr volt a közvetlen szom
szédom.

A campagne elején a La Tamas nevű barakkon s majd a Navesz- 
mare-erdészlakban tartózkodtam, mely két pontról területem déli ré
szét kartiroztam, azután pedig Krassovára s innét végre Jabalcsára 
átköltözve, e két helységről folytattam felvételemet területem E-i részén. 
Kellemetlen incidens ért Krassován való tartózkodásom utolsó napjaiban,
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amennyiben másfélnapi távollétem alatt —  mely időben H alaváts úrral 
az ő területén kirándulást tettem —  a nevezett nagyközség főterén levő 
lakásomba (23 évi felvételi működésem alatt az első ily eset!) betöretett és 
lítipénzem elraboltatott.

A különböző lerakodások vonulatai —  mint a D-ről jövőknek közvet
len folytatása és e Mészhegységben uralkodó csapásiránynak megfelelően —  
a tárgyalandó területen is EÉK felé húzódnak, K-en a Szemenik-hegység 
kristályos palák alkotta tömegétől határolva, tova.

1. K r is tá ly o s  p a lá k , g rá n it  és p o r fir .

Az utóbb említett hegységcsoport kristályos palái szóban levő terü
letem déli végétől kezdve főleg a Karas jobb partján lépnek fel, e patak bal 
partjára csak két helyt vékony sávocskában nyúlván át. Azután a Karas völ
gyét elhagyva, a Navesz mare-erdészlak jelölte nyergen s a Ponikva-pata- 
kon át Efelé vonulnak, hol azokat a rajok telepedő fiatalabb lerakodások 
mentén a Toplicza-imtakig követtem.

E kristályos palák főfömege gneiszből, még pedig túlnyomóan esíl- 
lámgneiszból áll, a csillámpala alárendeltebb szerepet játszik. Tiszta 
csillámpala ritkán találkozik, minthogy az rendesen —  mint e hegységben 
általában —  kevés földpátot vesz fel. A gneisz aztán bíotit-gneisz vagy 
muszkovit-gneisz gránátokkal, mely utóbbiak rendesen meglehetősen mál- 
lottak, vagy pedig biotit-muszkovit-gneisz. Helyenként kvarczban bővelkedik 
a gneisz, mely esetben igen kemény és szilárd kőzetté lesz és a kvarczot 
vékonyabb fekvetekben észlelteti. Az élénken fénylő fehér és kékes-szürké
sen csillogó csillámot, valamint fekete csillámos, gránitos kis részecskéket 
mutató Szemenik-gneisz, úgymint a gránitgneisz és gránitos biotitgneisz, 
csak a gránit közelében jelentkezik.

A kristályos palák, a működött oldalnyomásnak megfelelően, itt is 
ránczosodottak, a Gradacz máre (653 '”/)-től K-re a vízválasztóig fel s e' 
vonaltól E-ra azonban állandóan NyÉNy— ÉNy-i dőlést észlelteinek, mi 
mellett a dőlési fok 45— 70°, a vízválasztó közelében és ezen magán sőt 
■80°-ra is rúg.

A Karas jobb völgylejtőjében csillámpala és túlnyomóan fekete csil
lámos gneisz mellett alárendelten fehér csillámos gneisz, valamint amfibol- 
gneisz is mutatkozik, a 46/ mj  Zk közelében pedig a csillampalaban vékony 
grafitos betelej>edéseket is észleltem. E szerint e völgylej tőben keskeny, de 
a térképen ki sem választható sávocskában a kristályos palák felső vagy 
III. csoportja is látszik képviselve lenni, azok zöme azonban e kőzetek 
középső (II.) csoportjához tartozik.

A Ponyászka-gránittömzs E-i folytatásaként még több ponton konsta
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tálhattam a bejárt területen a gránit fellépését. Ez kisebb-nagyobb dyke-ok 
alakjában húzódik a kristályos palák közt el; a leghosszabbra nyúló dyke 
aZserván- (térképen Gradac mik)-hegy Ny-i lejtőjén vonul a Zserván mare- 
(térképen Og. Gradac) és a Mali Zserván-árkon át a 862 ®y-es pont (térképen 
helytelenül Eespezel) Ny-i lejtőjéig, melyen eltűnik. A kőzet friss, ép 
biotit-granit vagy granűit. Az e granitit-dyke-ok közvetlen érintkezésén 
vagy azok közelében mutatkozó átváltoztatott gneiszok —  milyenek az 
említett szemenik-gneisz, a gránitgneisz és gránitos biotitgneisz —  a 
granitit feltörésekor akczióban volt hatásnak látszanak átváltoztatásukat 
köszönni.

Az imént említett granitit-dyke É-i végétől É-ra (7Í8™/ A  K.) egészen 
vékony, a térképen alig kiválasztható dyke-ban, porfir-féle kőzet jelenik 
a gneisz közt meg. E kőzet vékonycsiszolatát dr. Schafarzik E. t. kollegám 
volt szíves a mikroszkóp alatt tüzetesebben megvizsgálni; az eredmény az 
volt, hogy a kérdéses kőzet erősen mállásnak indult amfiboltartalmú 
porfir-nak bizonyúlt.

2. P a le o z o o s  le ra k o d á so k .

a) Felső-karbon. A karbonvonulatot a krassovai Gorenicza-hegy déli 
lejtőjétől kezdve EEK felé e hegyen, aztán a Pineten, Tyinkul bregen, 
Pades-en, Mogiliczán és Nermet községén, valamint a Gika nermetskán át 
a lap E-i végéig nyomoztam.

Krassova DK-i szegélyén —  az Aninára vivő írttól kezdve DNy-ra, 
a Krassova déli végén torkolló árokig —  keskeny szalagocska alakjában 
húzódnak a karbon lerakodások a krétamészkő alatt el. E lerakodások itt 
kristályos palák nagy hömpölyei alkotta, de már egészen mállott konglo- 
merátból, valamint a lejtőn fölebb, közvetlenül a krétamészkő alatt, szürke, 
csillámos, durva homokkőből is állanak. E homokkövet a völgykatlanban 
is, melyen Krassova fekszik, tehát a községben benn, a Karas bal partján 
találtam.

A Gorenicza-hegy Iv-i lejtőjén, Krassova déli végén, Ivurisiczá-nak 
nevezett számos árok vagy vízmosás van. Itt szintén kristályos palák gör
dült darabjaiból álló, csaknem egészen mállott, durva konglomerát van 
feltárva, mely részben már messziről feltűnő vörös szint vesz fel. A kon- 
glomerátból származó hömpölyök ismételten elefántkoponya-nagyságúak 
és kristályos palákon kívül alárendeltebben kvarczból állanak. E konglo- 
merátban és durva konglomerátos homokkőben alárendelten vékony pala- 
közrétegek mutatkoznak, azonkívül mállott grafitos pala görélyei, valamint 
helyenként egy szép feketeszén darabkái és ujjnyi vastag sávocskái is 
fordulnak benne elő. Fölebb a főárokban, annak kezdete felé, szürke,.
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finom-homokos palák és vörhenyesszürke vagy barnássárga palás homok
kövek jelennek meg. A nagy feltárás -—■ sajnos —  csak közelebbről meg 
nem határozható rossz növényfoszlánykákat észleltet; Pinnularia capil- 
laceá-TSL, egy annulariá-ra és calamites-re emlékeztető maradványok mu
tatkoztak. A fedőben aztán ismét konglomerátos homokkő következik. 
A keleti főárokban, mely egészben véve a karbon és krétamészkő közti 
határt jelöli, a krótamészkő a karbonlejtőkről lemosódott hordaléktól rész
ben már el van fedve és e hordalékban bennül; a lapos árkot e lejtőhorda
lék kitöltötte. A krétamészkő és az alatta települő karbon-konglomerát 
határán, Krassova DK-i oldalán, a szép források egész sora lép a mészkő
komplexusból a napra.

A Pinet K-i lejtőjén Krassovánál (a temetőtől D-re fekvő malomnál) 
konglomerátos homokkő és konglomerát közt —  mely utóbbi azonban már 
nem oly durva, mint a Pinet K-i lejtőjének E-i részén mutatkozó konglo
merát —  betelepedésként szürke, palás homokkő és leveles pala lép fel, 
melyben rossz növénymaradványokat találtam.

E növénymaradványok közt a

Pinnularia capillacea L indl. et Hutt.,
Cyatheites arborescens Schloth. sp., 

egy Calamites sp. gyümölcsfüzérét,
Cardiocarpon sp. és
Walchia piniformis Schloth. sp.-1 (egy példányban)

ismerhettem fel. A durva konglomerát —  mint itt mindig —  csaknem 
kizárólag kristályos palák (gneisz legkülönfélébb féleségeinek) a fejnagy- 
ságot is meghaladó hömpölyeiből, e mellett kvarcz és pegmatit (alighanem 
kristályos palákból eredő pegmatitos fészekszerű kiválások) gördült darab
jaiból áll; biotitgránitot a görélyek közt nem láttam.

A Pinet E-i végén, a Nermet-patakhoz vezető úton, a konglomerát- és 
homokkő-rétegek hasonlóan, mint e hegy K-i és D-i lejtőjén, valamint a 
Goreniczán, ENy-nak dőlnek, mi mellett a dőlési szög 25 —50°, egy helyt 
60°-ra rúg. A nevezett utat a Nermet-patak felé folytatva, a vízválasztón 
álló kereszttől lefelé fehér és vörhenyessárga, palás, de konglomerátos 
homokkő is jelentkezik, mely közt szürke palás homokkő, mint a Pinet 
K-i lejtőjén fellépő, valamint kristályos palahömpölyök alkotta konglo- 
merát-betelepedéseket képez. Ez utóbbinak gördült (gneisz) darabjai ököl- 
nagyságúak, de ennél nagyobbak vagy kisebbek is. A rétegek itt DK-nek, 
tovább lefelé az úton megint ENy-nak dőlnek, tehát szintén ránczoso- 
dottak.

A Mogiliczát Nermetnél konglomerátos homokkő alkotja. E hegy 
DNy-i lejtőjén levonuló árkokban a konglomerátos homokkő közt vékony
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sötétszürke, csillámos-homokos pala- és palás homokkő-betelepedések 
mutatkoznak, melyek rossz calamit-maradványokat töredékekben tartal
maznak.

Nermeten, a völgy jobb lejtőjének egyik hosszabb árkában, a konglo- 
merát és homokkő közt, mely utóbbi vékonypados vagy palás is, lencsék 
vágj7 kis fészkek alakjában, vagy pedig egészen keskeny közrótegeket 
képezve, fekete grafitos-szenes, palás betelepedések észlelhetők, melyek —  
állítólag —  a túlsó lejtőn is láthatók voltak. Magában a helységben 
(főárokban vagy völgyben), házépítés alkalmával, állítólag körülbelől 1 mf  
vastag széntelepre bukkantak rá, mely szénelőfordulás azonban minden 
valószínűség szerint az imént vázolt fekete palás betelepedésekre lesz 
redukálandó.

Az Og.-Stirnikot, valamint a tőle K-re következő árkot fölfelé követve, 
a konglomerát közé telepedve ismét a vékonypados és palás-táblás, vala
mint a kemény szürke, csillámos, kvarczitos homokkövet is találjuk.

b) Alsó-diasz. Az ide tartozó lerakodásokat területem Ny-i részén 
csak egy ponton, t. i. a Nermet-patak jobb partjáig orrként előretolt s 
Krassovától ÉNy-ra fekvő domb déli részén találtam, hol azok, a klokotics- 
gerlistyei diaszvonulat közt összekötő pontot jelölvén, a pontusi rétegek 
alól bukkannak ki. A. rétegek itt 50° a. ÉNy-nak dőlnek; azok vörhenyes- 
sárga, vékonyréteges palásagyagjában:

Walchia filiciformis Schloth. sp.,
Calamites sp. (infractus Gtjtb. ?) és 
Alethopteris conferta Sternb. sp.

gyűjtöttem.
Keleten (Karas bal oldalán), liaszhomokkő és a legalsó krétacsoport 

mészköve közt, a Gola-Csókán veszi kezdetét egy alsó diaszkorú lerakodá
sokból álló sáv, mely az Izvoru lupilor-on át E-ra vonul, hol kiszélesedve, 
s majd egészen keskeny szalagocskává zsugorodván össze, a Jaszenovácz 
máre Ny-i lejtőjén éri végét. A rétegek itt barna, vörhenyes vagy sárgás 
kvarezkomokkő-, vörös pala-, laza, kvarcz és csillámpala hömpölyeit magába 
záró konglomerátból, valamint konglomerátos homokkőből állanak, mely 
utóbbin 35° a. ENy-i dőlést észleltem, A konglomerát kvarczhömpölyei 
ismételten fejnagyságot is érnek el.

A Karas jobb oldalán (Gradacz máre ÉK-i és ENy-i lejtőjén) két 
picziny részben e lerakodásokat ismét találtam; az előbbi rész kristályos 
palán ül rajta, az utóbbi a liaszhomokkő alatt a Karas partján búvik ki, 
hol rétegei (vörös, palás-agyagos, vagy kékes és zöldes, vagy pedig kevés 
piritet tartalmazó fehér kvarczhomokkő) 40— 70° a. 20h felé dőlve, a patak 
medrében is láthatók. Innen azok a túlsó (bal) partra húzódnak át;
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É-i folytatásukat aztán a Navesz máre-erdészlak közelében találjuk, hol 
keskeny sávocskában a csillámpala (fekvő) és liaszkomokkő (fedő) közt 
jelennek meg. A Ponikva-völgy jobb lejtőjén É felé folytatódva, a Kraku 
Putnata déli végénél torkolló árokig húzódnak, a Ponikva-patak eltűné
sétől kezdve pedig É felé —  malmmészkő közt, azt hegyes szög alatt 
harántolva és helyenként dogger-sávocskától kisérve —  a Komarnik-völgyöu 
át a Szumbraka-patak völgyébe vonulnak, honnan ÉÉK-i irányban a Kraku 
Szumbraka (térképen Grunin a casiloru) Ny-i lejtőjén felhúzódó szűk 
árokig nyomoztam, melyben még egy darabig megfigyelhetők, mire a 
mészkő-tömegek közt és ezek alatt eltűnnek.

E rétegek a Komarnik-völgyben (Komarnik-erdőőrház táján) valami
vel szélesebb zónában lépnek fel, mely körülménynek (az itt képviselt 
vörös homokkőnek és erősen mállott konglomerátnak) a völgy e szakasza 
azt a barátságos benyomást köszöni, melyet a diaszt Ny-ról s K-ről hatá
roló vad mészkősziklákkal szemben gyakorol. Szerves maradványok nyo
mait rétegeink e K-i vonulatában nem észleltem.

3. M e z o z o o s  le r a k o d á s o k .

a) Liasz. Pontosan a stájerlak-aninai rétegek csapásirányában és 
azoknak folytatását jelölve, a Szokolovacz (K) és a Ilobri vrh, Troszkot, 
Mali Zabéi (Ny) közt fekvő, Mogilá-nak nevezett területmélyedésben, a 
neaera-rétegek fedte területen, két ponton a liaszpala is bukkan ki az 
imént említett rétegek alatt. Ez egyik pont az árok egyik ballejtőjű kis 
oldalárkában, Mali Zabéi 500*y-es pontjától DK-revan, hol e palát kutatás 
tárta fel, a másik pont a 471 ^ -es  nyereghez közel fekszik; az itt kibúvó 
liaszpala rétegei KDK-nek dőlnek. A vízválasztó (471*/-es) nyergen túl 
E-ra (Raszdolje tájon) csakhamar újra mutatkozik picziny részben a liasz
pala s alatta valamivel nagyobb részben a liaszkomokkő, még pedig ennek 
legmagasabb, palás-szenes rétegei, melyek szénrészecskéket is észlelteinek.

É felé, a Karason túl (annak jobb partján), a Prolasz tájon ismét lép 
fel a liaszhomokkő, honnan É-ra aztán, a gryphsea- s majd a neaera- 
rétegektől is kisérve, az árokban a Pasak-hegy két kúpja közti nyeregig 
követhető. E nyereg É-i lejtőjén a gryphaea- és neaera-rétegek közt és 
majd csak az utóbbiaktól kisérve, folytatódik egészen vékony sávocskában 
Jabalcsa É-i végén túlig, hol a nyoma elvész. Innen É-ra a Pagyina Olenika 
458”](-es A  közelében, még egyszer jelenik meg kis részben a liaszhomokkő, 
mely az én területemen a stájerlak-aninai liaszvonulat legéjszakibb, utolsó 
folytatását jelzi. Tovább É-ra (Halaváts úr területén) azután e több ízben 
félbeszakított vonulat Dománnál jóval vastagabban kifejlődve folytatódik 
és végződik, hol tudvalevőleg széntelepeit aknázzák.
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A hatalmas mészkőtömegek közt kis oázisként feltűnő Prolasz-táj 
talaját legnagyobbrészt a liaszkomokkő képezi, melyben a Pasak felé fel
húzódó árokban kutattak is. Itt barnásvörös és szürke, palás-szenes, rossz 
növényfoszlányokat tartalmazó homokkő, valamint szürke, lágy, bitumenes 
pala van feltárva, mely rétegekben itt-ott egy szénszemecske is mutatkozik. 
Hasohlókép a Prolaszon lenn, a krétamószkő határához közel, a Karas 
partja felé, kutattak, t. i. kutatótáró volt hajtva.

Keleten, a stájerlak-aninai liaszvonulattal párhuzamosan haladó 
liaszhomokkő-lerakodásokat a Cseresnája-táj felől az Izvoru lupilor-on át* 
E-ra a Jaszenovacz mik-rétről leereszkedő árokig nyomoztam. Innen Ii-re, 
a Gradacz máre É-i lejtőjén akadtam a liaszhomokkőre, mely innen a 
Karas bal s majd ismét annak jobb partjára átlépve, a Navesz máre- 
erdészlak jelölte nyergen át a Ponikva-patak bal partjáig folytatódik. 
A Gradacz máre ENy-i lejtőjén a homokkőben Chemnitziaés Turritella sp., 
valamint Nucula és Cucullaea sp. rossz kőmagvait találtam.

A Kraku Putnata 660 mj  A -ja  közelében újra jut, gneiszra települve, 
liaszhomokköviink a felszínre, honnan E-ra eddig a Toplicza-patak jobb 
lejtőjéig nyomoztam. E patak jobb lejtőjén (a hídnál) rétegei 25° a. 22h felé, 
a bal lejtőn ugyancsak 25° a. NyÉNy-nak dőlnek, a kő sárga, barna, fehér 
vagy vörhenyes, vagy pedig kékesszürke, kemény és hamuszürke csillámos 
homokkő, mely szénnyomokat is észleltet, valamint palás is lesz, mely 
esetben egyúttal csillámban jobban bővelkedik.

A vázolt vonulatoktól függetlenül és azok (nagyjában tekintve Ny-i 
és K-i) közé esve, a Bas-forrástól közvetlenül E-ra kezdődő Kis-Szodol- 
völgyben egy harmadik liaszvonulat jut a felszínre, melyet felvételi lapom 
E-i végéig követtem. Ez aztán É-ra Kuptore felé folytatódik, ÉNy-ra pedig 
a dománi liaszvonulattal áll egyenes összeköttetésben úgy, hogy az anina- 
stájerlaki vonulat a kis-szodolvölgyivel Kuptore-Dománnál egyesül, mely 
községek táján a liaszlerakodások egyúttal végkép eltűnnek.

A Kis-Szodol-völgy bal lejtőjén, felvételi lapom E-i végén, a liasz- 
homokkő (fekvő) és a neaera-rétegek (fedő) közt keskeny sávban liaszpala 
lép a felszínre, melyet délen e völgy kezdete táján is a ctopliczi szénúton» 
konstatálhattam, hol két ponton egyúttal széntelep is feltárva látható.

b)  Dogger. a) N eaera-rétegek. E rétegek —  mint az anina- 
cselniki hasonnemű rétegek ÉÉK-i folytatása —  a Mogila említett terület- 
mélyedésén újra jutnak a felszínre. Sárga és szürke, lágy homokos már- 
gából és palás agyagból állván, mely anyag a felszínen egészen agyaggá

* Itt Bene G éza , a dománi bánya főnökének szíves közlése szerint szintén 
kutattak; a rétegek az ő feljegyzései szerint 50° a. 24'i 7° felé dőlnek és széntartalmiíak.

A m. k. földt. intézet évi jelentése 1893-ról. 6
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vagy meszes agyaggá mállott, a földmívelésre igen jó  talajt szolgaitatnak. 
A rétegek helyenként merőlegesen láthatók és vékony levelesek, anyaguk 
különben kemény is lesz és kemény mészgumókat zár magába. A 471 ^f-es 
nyereg felé NyÉNy— ÉÉNy-nak dőlnek 30— 60°, vagy csak 25° alatt is.

E rétegek, mint Aninánál, úgy itt is, a NeaeraKudernatschi Stur mellett

Cucullaea inaequivalvis Goldf.,
« cancellata Phill.,

Nucula sp.:, és
Ostrea Knorri Z iet. elődjét tartalmazzák.

Ez utóbbi az 0 .  Knorri-nél, melyet Qüenstedt a barna jura e-ból 
idéz, nagyobb, és, bár az 0 . Arjorn-val rokon, minden valószínűség sze
rint új faj.

A neaera-rétegek a 471 mj  -es vízválasztó nyergen és a túlsó, Rasz- 
dolje-tájon át a Karasig és ennek jobb lejtőjén (a Prolasz-tájon) —  liasz- 
homokkő és gryphaea-márga közt -—• folytatódnak. A Pasak-hegy déli 
lejtőjén, az árokban, újra lépnek liaszhomokkő és giyphasa-márga közt fel, 
honnan É-ra aztán (Pasak E-i lejtőjén) liaszhomokkő és kréta- s majd 
malm-mészkő közt —  a liaszhomokkövet kisérve —  Jabalcsa É-i végéig 
nyomozhatok.

Innen ÉK-re, az előbb említett Bas-forrásnál jutnak e rétegek kis 
darabon ismét a felszínre, mely körülménynek e forrás a naprakerülését 
köszöni, aztán eltűnnek, hogy É-ra, a Ponur-hegy K-i lejtőjén újra föllép
jenek. Itt a callovien és liaszhomokkő, illetve liaszpala közt foglalnak 
helyet és ENy-nak dőlve, E felé felvételi lapomon túl is folytatódnak.

A Pasak 595 "/-es  kúp ÉK-i lejtőjén (Jabalcsa D.) szintén Neaera 
Kudernatschi Stur és Cucullaea inaequivalvis Goldf. gyűjtöttem, és 
hasonnemű kis kagylók a Ponur K-i és ÉK-i lejtőjén elvonuló resiczai 
«szénúton» mutatkoznak, hol ezen a legmélyebb doggert és legfekvőbb 
részükben (liaszjmla felé) talán a felső liaszt is képviselő rétegek jól fel
tárva láthatók.

(3) Gryphaea-rétegeh. Az említett Mogila nevű területmélyedés 
déli kezdetén Szokolovacz és Dobri vrli közt, liol a hosszú, Krassován a 
Karasba torkolló «Ogasu» kezdődik, callovien-rétegek alatt települve, a 
mészmárgából álló gryphEea-rétegek és velük egyúttal források lépnek 
a felszínre. A rétegek itt 40— 50° a. ÉNy-nak s ellenkezően DK-nek dől
nek, tehát szintén ránczosodottak, és

Gryphaea calceola Quenst.,
Pinna cf. teuuistria Münst.,
Cucullaea sp.,
Posidonomya ornati Quenst.
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és egy ammonit közelebbről meg nem határozható rossz lenyomatát és 
foszlányát tartalmazzák.

A 468 mj-es alacsony vízválasztón át É-ra az Og. Filinyecsa kezdetét 
jelölő völgybe (Mogila-tájon) áthúzódva, hol a lejtőkön nagyobb szélességet 
érnek el, a Mali Zabéi déli lejtőjétől kezdve e rétegek keskeny sáv alakjá
ban folytatódnak callovien (fedő) és neaera-rétegek (fekvő) közt EEK-re 
a Karasig tovább, eleintén ez utóbbiaknak engedvén át a főszerepet. A Mali 
Zabéi 500 */-es kúpjától EEK-re az úton feltárt mészmárgában

Pinna aff. radiala Münst.,
Posidonomya sp.,
Pecten cingulatus P h i l l .,

—  lens Sow.
Anomia sp.,
Plicatula sp.,
Cerithium sp.,

•egy ammonit rossz foszlányát, valamint egy canaliculatos belemnit töre
dékét gyűjtöttem.

A Karas jobb partján, Prolasz-táj Ny-i csücskéjén, azután pedig a 
Pasak felé felhúzódó árokban s a Pasak-nyeregtől É-ra vékony sávocská- 
ban folytatódnak rétegeink Jabalcsa D-i végéig, tovább E-ra pedig a 
Pagyina Olcnika 458 ^ A -ján á l, hol ismét források naprakerülésére szol
gáltatják az alkalmat, picziny részben még egyszer bukkannak ki, mire 
e vonulatban véget érnek. A Pasak É-i s D-i lejtőjén e rétegekben

Gryphaea calceola Qu.,
Trigonia Bronni A gass.,
Astarte cf. Voltzii Goldf.,
Natica sp.

és egy belemnit töredékét gyűjthettem.
Keleten az ide tartózó lerakodások a Koniaracz mik és máre K-i 

lejtőjén keskeny sávocskában húzódnak a callovien és liaszhomokkő közt 
E-ra, hol a Jaszenovacz mik-réten véget érnek.

A Karas jobb partján, az fiton, Zservan máre-árok (térképen Og. 
Gradacz) torkolatától É-ra picziny részben a kristályos palákon rajtaülve, 
•szintén lépnek e rétegek fel. Itt a Karas medrében is meglevő kvarcz- 
szemes mészkőből és meszes homokkőből állanak, és Gryphaea sp. töredé
keit tartalmazzák. Ugyané kőzetek a Gradacz máre É-i lejtőjén is talál
hatók, hol Pecten cingulatus Phill., Pecten demissus Phill., Pecten sp., 
Pholadomya sp. kőbele, Gryphaea sp. és egy brachiopoda töredéke fordultak 
benne elő. Innen É-ra e rétegek nyoma még a Ponikva-patak eltűnésénél,

6*

, (9 )
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a Komarnik-erdőőrháztól D-re emelkedő lejtőn, valamint a Szumbraka- 
patak jobb lejtőjén mutatkozik, hol azok kis foszlányokként az alsó-diaszt 
kisérik.

Y) Ccillovien-rétegek. Az Anina-Cselnik felől É felé vonuló cal- 
lovien-rétegeket ez alkalommal a Strázsa-hegyről É-ra a Kobelistyére 
követtem, melynek É-i lejtőjén azok szarukőben bővelkedő íinomszemű 
mészkövei eltűnnek. Innen É-ra, a Yisoki vrh-on újra lépnek e rétegek fel, 
honnan E felé, nagyobb elterjedést nyerve, az előbb említett hosszú 
«Ogasu»-on, az Og. Filinyecsán és aztán a Mali Zabel-on, valamint a Yeliki 
Zabéi K-i és E-i lejtőjén át a Karasig, ennek jobb oldalán pedig a Pasak - 
hegyen, Jabalcsa ENy-i végén s az Olenika vrh-on át a Nermet-árok jobb 
lejtőjéig szakadatlanúl folytatódnak, hol felvételi lapom É-i széle közelé
ben véget érnek.

Keleten a Cseresnája-táj felől jövő callovién-vonulat kis félbeszakítás 
után a Koniaracz mik és máre K-i lejtőjén a Jaszenovacz mik-rétig nyo
mozható. A Karas jobb oldalán a Navesz máre 678 ™j-&s kúp D-i lejtőjétől 
kezdve annak EK-í lejtőjéig követhető, innen ÉÉK-re pedig a Grunin a 
kaszilor (térképen Klanczu Komarnik) Ny-i lejtőjén folytatódik, honnan 
a Toplicza-patakon át ez idő szerint annak jobb oldalán egy darabig nyo
moztam.

A Szokolovaez-hegygerincz 783 *k-es kúpja Ny-i lejtőjén a szarukő- 
tartalmú malmmészkőre szürke malmmészmárga, ennek fekvőjében pedig 
a callovien-rótegek következnek. Ez utóbbiak legközelebb világos sárgás- 
szürke, finomszemű mészkövekből állanak. Ezeket sötétkékesszürke, finom- 
szemű, kemény, kovás mészkövek követik, a melyekre aztán a szarukőtől 
egészen áthúzódott és sárga vagy fehér, likaesos szarukövet mutató mészkő 
vagy márga következik. A rétegek xígy, mint a Mali Zabelen, az «Ogasu» 
kezdetén is 40— 50° a. NyÉNy-nak, a Dobri vrli K-i lejtőjén ellenkezően 
(KDK-nek) dőlnek.

Ha a Mogila déli kezdetén mutatkozó szép kis völgyecske felől, hol 
a gryphaea-márga és vele a források a felszínre kerülnek s mely völgyecske 
az «Ogasu» kezdetét jelöli, az itt ÉNy-ra emelkedő kúpra felmegyünk, 
a kúpon fenn az előbb említett sárgásszürke, finomszemű mészkövet talál
juk, mely helyenként egészen telve van a Pecten cingulatus Phill. héjaival 
és lenyomataival. E pecten mellett alárendelten Posidonomya Parkinsoni 
Qu., Astarte Parkinsoni Qu. és Cardium sp. mutatkozott.

A Jaszenovacz mik-róten, 719 "/-es kúptól DDK-re, az árok kezdetén, 
Belemnites canaliculatus Schloth. és Posidonomya ornati Quenst. gyű l
hettem, a Grunin a kaszilor É-i lejtőjén vezető úton pedig, hol a callovien- 
rétegek ép úgy, mint szemközt a Kraku Szumbraka (térképen Grunin a 
kaszilor) déli lejtőjén, 35° a. NyÉNy-nak dőlnek, sárga likaesos szarukőben
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Terebratula sp.,
Lima sp.,
Mytilus sp.,
Pesten cf. decemcostatus Münst.,

(( fibrosus Sow. és 
« subspinosus Schloth. találkozott.

c) Maim. Az ide tartozó lerakodások a szóban levő területen az 
Anina- és Bohuj-patak bal lejtője közt É-ra folytatódnak akként, hogy a 
Yisoki vrli-tól E-ra közbetolt dogger-liasz-vonulat a malmvonulatot két ágra 
osztja, u. m. egy Ny-ira —  mely az Anina-pataktól É-ra a Bipesuny, Dobri 
vrh, Troszkot, Osztrika máre, Csopleja, Veliki Zabéi s a Karason át ÉÉK-re 
húzódik, s a Pagyina Olenika táján lényegesen keskenyedve, a láp É-i szé
léig nyomozható, hol a K-ivel egyesül —  és egy K-ire, mely a Krajistyétől 
E-ra mindinkább összezsugorodva, a Baszdolje táján kiékűl, mielőtt még 
a Karast elérte volna. Ez aztán Jabalesa déli végén találja folytatását, hol 
hirtelen tetemesen szélesedve, a Velika Kicserán, Stirbunon és a Ponuron 
át É-ra vonul. A Bas-forrásnál véget érve, tovább É-ra a Kis-Szodol-völgy 
jobb lejtőjén, liaszhomokkő mentén folytatódik.

A keskeny K-i malmvonulat a Gseresnyája-táj felől ÉÉK-re a Konia- 
racz mik és marén, Karason, Navesz máre és mik egy részén, Komarnik- 
patakon, Kleanczu Komarnikon és Csóka ku apa K-i lejtőjén át folytatódik, 
hol eddig a Kraku Szumbraka-Kremenisig nyomoztam.

A Navesz máre (378™/-es kúp DK-i lejtőjén a szarukőben bővelkedő 
finomszemü callovien-mészkő és mészmárga közvetlen fedőjében világos 
.sárgásszürke, kemény, csillámos-komokos mészmárga települ, melyben 
Aspidoceras perarmatum Sow. sp. és Belemnites hastatus Blainv. talál
tam. E rétegek tehát az oxford-csoportot jelölik. Ezen emelet lerakodásai 
. a Cseresnáj a-táj on is megvannak, úgy szintén Stájerlak-Anina táj án a Friedel- 
kereszt-nél (már régebben), valamint az Anina-akna közelében is ismere
tesek (1. az előbbi közleményeimet).*

A La Tamas-bniakk táján a malmlerakodások világos sárgásssürke, 
tömött, szarukövet gumókban és szalagokban magába záró mészkőből állanak, 
mely vékonyréteges mészmárgával váltakozik s mely mészmárga a callovien- 
rétegek határán is szokott fellépni. A malmrétegek itt ismételt ránezosodást 
észlelteinek, mi mellett a dőlési szög 10— 80° közt változik. Az említett 
barakktól D-re (626”/ A -tói DMy-ra) mészmárgából Belemnites hastatus 
Blainv. (gyöngéd, karcsú alak), Astarte sp. és rossz ammonit-foszlányokat

* «Stájerlak déli és Stáj erlak-Anina keleti környéken, és «Stájerlak-Anina 
közvetlen környéke#.
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gyűjtöttem, a barakktól ÉNy-ra pedig (Visoki vrh DK-i lejtőjén) mészkőben 
egy meg nem határozható ammonit kőbele, mészmárgában Belemnües 
hastatus B l a i n v . fordult elő.

A Strázsa- és Kobelistye-hegytől K-re (Bolmj-patak bal oldalán) kes
keny szalagként sötétszürke, fekete szarukövet tartalmazó, bitumenes malm- 
raészkő húzódik a krétamészkő közt jó darabig E-ra.

A La Tamas-barakktól E-ra, a malmmészkő-terüléten elterülő réteken 
és legelőkön helyenként és több ízben részint tiszta limonit-darabkák vagy 
annak nagyobb darabjai fordulnak elő, részint pedig, és legnagyobbrészt, 
konglomerát vagy —  mint a Visoki vrh-on —  brecsia mutatkozik. Az előbbi, 
vasércztől konglomeráttá összeragasztott mészkődarabkákból áll, az utóbbi 
szögletes szarukődarabkáit szintén vasércz köti szilárdan össze. A rétek 
talaját agyagréteg képezi, mely alatt —  többnyire a lejtőn az árkok vagy 
dolinák felé —  nyomban a mészkősziklák kiállanak. E konglomerát és 
brecsia nyilván egészen fiatal képződmény, mely e malmmészkő-területeix 
nagyon alárendelt szerepet játszik.

A Szokolovacz 783 A -j át ól DNy-ra a mészmárgában rossz ammo- 
nit-töredék és -foszlány mutatkozott, az Ogasu Filinyecsában Krassovától 
K-re, szintén mészmárgában,"meghatározásra alkalmatlan ammonit-töredék 
mellett a Perisphindes bisplex Sow. rokonságába tartozó Perisphinctes sp. 
töredékét találtam.

AK-i malmvonulatban a Karas bal lejtőjén, Navesz máre-erdészlaktól 
NyDNy-ra, mészmárgában Belemnües hastatus, Blainv. és Belemnües sp. 
mellett rossz ammonit-töredékek, a Navesz mik DK-i lejtőjén, Pomkva- 
patak eltűnése közelében (legmélyebb malmmészkőben)

Rhynchonella Astieriana Orb.,
Terebratula cf. insignis Ziet.,
Pecten sp. (annulatus Sow. ?) és

o sp. (ambiguus Münst. ?) fordult elő.

A Kleanczu Komamik ENy-i lejtőjén elvonuló úton a mészkőben 
Aptychus lamellosus Park., a Pagyina szakka-erdőőrháztól DDK -re pedig 
az úton, krétamészkő határán, Rhynchonella sp. (cf. Irüobata, Ziet. ?) 
találkozott.

Krassovától D-re az Og. Budinyak-ban (térképen Valea Vilistiak, 
mely névvel csak a legfelső, K-re vonuló, erdős oldalárkot jelölik) a mész- 
márga-betelepedéseket mutató világossárgás- és kókesszürke malmmészkő 
közé benyomultan, az árok mindkét lejtőjén t it jio n -m é sz h ő  jelenik 
meg. Ez ugyanoly gumós, márgás, pettyes, szarukő-gumókat jobban elszór
tan, de elég bőven tartalmazó mészkő, mint minő a Predetten fellépő, 
melynek az E-i folytatását jelöli. Rétegei vékonypadosak, vékonyabb padok-
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bán vannak lerakódva, mint az a malmmészkőnél rendesen észlelhető, és 
ez utóbbinál átalában laposabban (20 — 30° a.) dőlnek. Itt

Terebratula janitor Pict.,
Rhynchonella cf. sparsicosta Opp.,

—  cf. trilobata Ziet.,
Aptychus exsculptus Schaub.,

—  laevis Qtjenst.,
—  Beyrichi Opp,

Belemnites sp. (Zeuschneri Opp. ?),
Perisphindes colubrinus Bein. sp.,

és azonkívül még más, de közelebbről meg nem határozható ammonitok 
kőmagvait gyűjtöttem. A keskeny szalagban fellépő vonulat E-ra az Osztrika 
máre Ny-i lejtőjéig követhető, hol kiékűl, jobban EEK felé azonban újra 
jut a felszínre, liol a Csopleja-hegyhátig nyomozható. Itt a világossárga 
malmmészkő-rétegekkel derékszög alatt találkozva, mintegy elvágottan 
véget ér. Ez utóbbi titlion-mészkőrészben Belemnites cf. semisulcatus 
Münst. találtam.

Az Og. Budinyaktól K-re következő árokban, mely a Dobri vrk felől 
ENy-i irányban lehúzódik, rétegeink szintén megvannak, s innen EEK-felé 
fordulva, az Osztrika máre K-i lejtőjén, Csopleja déli végén, a Zabel-en s a 
Karason át (krassovai romtól K-re) a Jabalcsától ÉNy-ra levő 547'̂ /’-es 
kúp ENy-i lejtőjéig nyomozhatok, hol eltűnnek. A Zabéi felől, hol e réte
gek valamivel nagyobb szélességet érnek el, a Priot-árkon át vékony 
sávoeskában a Karas bal lejtőjén Ny-ra is folytatódnak, hol a Karas jobb 
partjára áthúzódva kiókülnek. A rétegek e vonulatban 30° a. NyÉNy-nak 
dőlnek és közelebbről meg nem határozható ammonitok mellett a Csopleja 
déli végén Perisphindes cf. contiguús, Cat. sp. és Terebratula sp.-t, a 
Zabelon (421 A -tói DDNy-ra) Belemnites cf. semisulcatus Münst., a 
Krassova és Jabalcsa közti úton (403 A -tói K-re) a Perisphindes colu
brinus Bein. sp. és Aptychus laevis-1 Qtjenst. tartalmazzák.

Tovább EK-re az Oleniká vrh 599m/es kúpja K-i és DK-1 lejtőjén kis 
sávoeskában újra mutatkozik az itt 30° a. KDK-re dűlő s kis aptychusokat 
észleltető tithon-mészkő; szintén ilyen kis részben konstatálhattam azt 
Krassovától K-re, a Troszkot E-i nyúlványán, hol rossz ammonit-lenyomat 
mellett Aptychus planulati Qu. fordult elő, a Yisoki vrh-tól DNy-ra a mű
úton feltárt mészkövek bizonyos része alighanem szintén a tithon-emelethez 
tartozik, de kövületek hiányában nem választottam azokat a térképen külön 
ki, s hasonló helyzetben voltam a Krajistye (térképen Dobri vrh) 701 “jf-es 
kúpja Ny-i lejtőjén fellépő mészkövekkel szemben is, hol t. i. a világos sár
gásszürke malmmészkő közt csaknem egészen fehér, vörhenyes-pettyes,
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szarukövet tartalmazó mészkő jelenik meg, mely a «Vale»-bán (Predett-től 
E-ra) képviselthez igen hasonló.

d) Krétakorú lerakodások. A hegységünkben e lerakodásokon belől 
megkülönböztetett három csoport közül kettővel, t. i. az alsó vagy legmé- 
lvebbikkel és a középsővel volt az itt szóban lévő területen dolgom.

Az alsó csoport vonulata, mely D-ről a Kraku Bradzilor és Gola Csóka 
felöljön, E felé a Karas-völgy bal oldalán a Jaszenovacz máre és mikon, 
a Navesz máre DK-i és K-i lejtőjén és a Kraku Putnata Nv-i lejtőjén foly
tatódik, melynek 660®/-es kúp E-i lejtőjén véget ér. A Karas jobb partjára 
is húzódik át, hol lerakodásait, gneiszon rajtaülve, a Gradacz mik-on, E-on 
pedig a már említett régibb mezozoos lerakodásokra települve, a Gradacz 
marén találjuk. Kis sávocskában az alsó-diaszra telej>edve, ezen alsó kréta
csoport lerakodásai a Ponikva-völgy jobb lejtőjén is jelennek meg.

Az ülepedések tömött vagy finomszemű, fehéres vagy vörhenyessárga 
mészkövekből állanak, melyeket finom víztiszta és vörhenyes vagy sárgás 
erek járnak át és melyekben korálokon, kétes requienia-töredékeken, Neri- 
nea sp. és egy-két rossz, ki nem betűzhető kagyló-töredéken kívül más 
szerves maradványt nem fedezhettem fel. A Navesz máre-erdószlaktól E-ra 
az úton e mészkövekben a szerves maradványoknak helyenként ugyan sőt 
igen sok átmetszetei láthatók, melyek közt a gyakoriabb korátok mellett 
nevezetesen kisebb requieniáknak látszó maradványok feltűnnek, de némi
leg hasznavehető állapotban a kőzetből nem kapható ki semmi. A mészkő 
itt helyenként kissé szarukőtartalmu lesz, a terra rossát is mutatja és egy 
helyt Ny-i dőlést észleltet.

A Gradacz mik ENy-i lejtőjén (Karas jobb partján) a mészkő egészen 
dolomitos, finomszemű is lesz, és mint a dolomit, darabkákra esik szét. 
A Jaszenovaczon fenn e mészkövek DK-nek látszanak dőlni.

A középső krétacsoport két vonulatban, egy K-iben és egy Ny-iban 
fofytatódik területemen. A K-i vonulat a Pojana Almasan és Margitas felől 
a Bohuj -patakon, Bohuj-réteken Ramnistye máre-erdőn, Navesz máre és 
mikon, Szokolovaczon, Karason át E-ra folytatódik, hol a Pagyina szakka —  
Szeglau táján a felvételi lap felében annak E-i végéig követtem.
A Ny-i vonulat kis félbeszakítás után a Gorenicza K-i lejtőjén, karbon és 
malmmészkő közt, eleintén keskeny sávban folytatódik, de még Krassova 
déli végén hirtelen s tovább ÉEK felé mindjobban szélesedve, az Osztrika 
mikon, Zaglavakon át húzódik, honnan EÉK-re mindinkább szélesebb 
övben a Pagyina Olenikán és az Ogasu Nermeten át a lap E-i széléig nyo
moztam.

E középső krétacsoport rétegei —  mint rendesen —  világos, főleg 
fehéres, vagy vörhenyes és sárgás mészkövekből állanak, melyek a nagyító
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alatt gyakran oolithos szerkezetet, valamint foraminiferák átmetszeteit 
észleltetik. A Bohuj-völgy bal lejtőjében, hol az út (528 ”]/A-nál) a patakon 
átvisz, e mészkövek 25° a., a túlsó (jobb) lejtőn 15° a. ENy-nak dőlnek. 
A bal lejtőn alárendelten brecsiaszerű mészkő is mutatkozik. A 528 ”]/ A -tói 
a völgyben lefelé (E-nak) menve, a völgy jobb oldalán három forrás talál
ható, a bal oldalon, hol barlang is látható, két helyen bugyog a víz a 
mészhősziklákból ki.

A Bohuj-patak jobb oldalán elterülő Bohuj-rétek (térképen Konia- 
racz) krétamészkövei a Strázsa-Kobelistye (Ny) és a Koniaracz mik és 
máre (K) magasabb vonulatai közt bemélyedt fennsíkot képeznek, hason
lóan, mint az a Predett-fennsiknál az eset. E tájt tehát a jurakorú és vele 
az azt fedő króta-mészkőtömeg e két magasabb vonulat közt lesülyedt.

Az említett két pont kivételével, hol a Bohuj-patak mentén a rétegek 
dőlése konstatálható, a krétamészkövek e tájt —  mint különben rende
sen —  hegyes és meredek sziklákban rendetlenül állanak ki, mi itt külön
ben a határukon fellépő malmmészköveknél is látható, melyek máskülön
ben a csapást és dőlést mindig világosan mutatják.

A Bokuj-rétek 6 1 3 -es pont déli lejtőjén a krétamészkőben Nerinea 
sp. átmetszeteit és Ostrea sp. töredékét figyeltem meg, a Bohuj-patak bal 
oldalán, La Tamas-barakktól DK-re requienia- és ostrea-töredékek s egyes
korái mellett Terebratula sp. mutatkozott, a fehér és rózsaszínű mészkőben 
a Bamnistye máre-erdő 596”]/ A -ja  közelében pedig a Requienia Lonsdalei 
Sow. sp. gyűjthettem. A nevezett erdő 584 mj  A -j ától É-ra, a Bohuj-völgy 
jobb lejtőjén haladó nyargaló-úton, vörös, vékonyréteges, gumós márgás 
mészkő jelenik meg. Ez 70°, de 30° a. is, EENy-nak dőlve, a bal lejtőbe 
húzódik át, sárga színt is vesz fel, és fedőjét függélyes sziklákban sárga, 
vagy rózsaszínű és fehér, nagyító alatt tisztán oolithos szerkezetet mutató 
mészkő képezi. A vörös márgás mészkőben szintén Requienia Lonsdalei 
Sow. sp. találkozott.

A Navesz máre-hegyháton Ny felé haladva, a malmmészkő Ny-i 
határán világos, fehér és vörhenyes mészkövekre akadunk, melyek a K-en 
fellépő alsó csoportbeli krétamészkövekhez hasonlítanak, korátokat is tar
talmaznak, és melyekre Ny felé színben a malmmészkőhez hasonló, szaru
követ is mutató, de finomszemű, nem tömött mészkövek következnek. 
A fehér és vörhenyes, szarukövet magába záró mészkövet a malmmészkő 
határán D-re a Karas partjain is konstatálhattam. Meglehet, hogy azok 
talán mint Ny-i szárny az alsó krétacsoportnak felelnek meg, a térképen 
azonban nem választhattam ki külön.

A Navesz mik DNy-i lejtőjén elvonuló úton, hol a malmmészkő 
határa közelében fellépő fehér és vörhenyes, de szarukőmentes mészkő 
EENy-i dőlést észleltet, ez utóbbiban Monotis cf. lineata Münst. és Pecten
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cf. miscellus Műnst. leltem. A nevezett hegy (Navesz mik) ÉNy-i és É-i lej
tőjén aztán a magasabb gerinczekben kiemelkedő fehér és vöröseres vagy 
rózsaszínű mészkő két vonulata közt —  melyek Ny-ija az úton 50° a. ÉÉK-i 
dőlést mutat és melynek rétegei aztán függélyesen is láthatók — szintén 
vörhenyes, világosszürke vagy fehér mészkő-rész mutatkozik a nyeregben. 
E mészkő rétegei 40— 45° a. 22h felé dőlnek, szarukövet gumókban és sza
bálytalan kiválásokban, terra rossát, valamint oolithos szerkezetet is észlel
teinek. A két gerinczben kiemelkedő mészkőben az említett monotis 
mellett egy ammonit igen rossz kőmagva, korái és kis brachiopoda mutat
kozott. K-re aztán a világos sárgásszürke, tömött malmmészkő következik, 
mely —  mint rendesen —  a szarukövet gumókban és szalagszerű közréte
gekben mutatja, rossz belemniteket tartalmaz, és melynek rétegei 35— 40° 
alatt 21h felé dőlnek.

A Komarnik-erdőőrháznál D-re emelkedő lejtőn a Ponikva-patak, 
mely —  toronyiránt mérve —  l '^ -n y i  távolságban D-re az alsó kréta- 
mészkő-sziklák közt a föld alatt eltűnt, a malmmészkőben (gryphsea-márga 
határán) újra lép a napra, hogy aztán a kristályos pala-terület felől jövő 
árkok vizét lényegesen növelve, Komarnik-patak-néven a Karas felé siessen.

A Easzdolje-táj K-i oldalán •—• miként már említém —  a malm
mészkő kiékűl, és a krétamészkövek húzódnak meredek sziklafalakban a 
Karasig és ezen át. A Karas itt K felé sziklahasadékhoz hasonló, igen szűk 
és keskeny utat tört magának, vize e helyt 6m/-nél mélyebb s áttörése itt 
teljesen járhatatlan.

Jabalcsától D-re a fehér krétamészkövünkben Pedert aff. serratus 
Nils., a helységtől DK-re (Pasaktól K-re) requienia-töredék mellett Nerinea 
sp. találkozott, a Vodinyácza felé felvezető úton pedig világosszürke, finom
szemű, sok szarukövet tartalmazó mészkő mutatkozik, mely megnedvesítve, 
a nagyító alatt oolithos szerkezetet és foraminiferák átmetszeteit észlelteti.

A középső krétacsoportunk Ny-i vonulata— miként azt már 1891-iki 
felvételemről szólló jelentésemben (A krassó-szörényi hegység Ny-i része 
Csudanovecz, Gerlistye és Klokotics környékén) kiemeltem —  Ny-i határa 
mentén (szóban levő területünkön a karbon-vonulat mentén) lesűlyedt, 
egy háromszögalakú kis darabja pedig —  melyet a resiczai út Krassova 
E-i végén, Og. Budinyak torkolata (Krassova K-i oldalán), valamint az 
Osztrika mik és Zaglavak (térképen Troskot) lejtői jelölik —  a tömegtől 
elszakadt és a mélybe sülyedt, minek folytán az a völgykatlan jött létre, 
melyben Krassova E-i része elterül, és azért meredeznek falként fel Krassova 
e része körűi a mészkősziklák, melyek nevezetesen a Zaglavak DNy-i lejtő
jén a megfigyelőnek azonnal feltűnnek.

A kőzetek jellemzéséhez hozzátenni valóm itt nincsen, csak fel aka
rom említeni, miszerint a csapásiránynak egészben megfelelően, néhány'
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ponton e vonulaton belől is a rétegek dőlését konstatálhattam. Krassova 
közelében —  úgy az Aninára vivő úton, Ogasu Budinyak lejtőin, az Osztrika- 
ruik-on, a Karas partján stb. —  a Requienia Lonsdalei Sow. sp. nem ritkán 
található, mellette Pecten sp., Pterocera sp., Radiolites sp., egy kis gaste- 
ropoda és egy ammonit rossz töredéke egy-egy példányban fordult elő, 
Nermettől K-re pedig, a karbon határán fellépő gumós márgás mészkőben 
szintén requieniák mutatkoztak.

4. Pikrit, melafir és diabázporfirit.

A Jaszenovacz máre déli lejtőjén húzódó s a Sarasba torkolló árok 
mindkét lejtőjén, az alsó krétacsoport mészkövei közt, p ik r i t  tört fel, mely 
hasonlóan, mint a D-en, Kraku Bradziloron fellépő, legnagyobbrészt csak 
heverő darabokban található és melyet az említett hegy déli lejtőjén csak 
egy ponton mint szálban lévő kőzetet konstatálhattam.

Ennek, valamint a másik két itt felsorolt eruptivkőzet vékonycsiszo- 
latának tüzetesebb megvizsgálását szintén dr. Schafakzik F., t. kollégám 
szívességének köszönöm. Vizsgálatának eredményét e kőzetre nézve saját 
szavaival röviden a következőkben közlöm : «A fekete, bazaltosan tömött, 
üde kőzet vékonycsiszolatában főleg augitot pillantunk meg, a melyhez 
kisebb mennyiségben olivin is csatlakozik. A fekete opák elegyrészt mag- 
netit-kristálykák és nehány litanvas-lemezke szolgáltatja. Mint járulékos- 
elegyrész még apaíií-kristályok figyelhetők meg. Az asszocziácziót tekintve 
a szóban forgó kőzet más nem lehet, mint pikrit.»

Nermet I)Ny-i végén, a völgy jobb lejtőjében felhuzódó első árokban, 
konglomerátos homokkő (karbon) közt, egy eruptivkőzet gömbölyített-kocz- 
kás, kompakt darabjait heverve találtam, a szálban levő kőzet feltárva nem 
látható.

Az aprószemű fekete, egészen üde kőzet alapanyaga —  dr. Schafakzik 
F. szerint -—  «mikroszkop alatt nem is oly kicsiny plagioklász-léczekből, 
kisebb chamois-színű augit-és TOíW/ne£i£-kristályokból áll, a melyek közt 
esak igen kevés izotrop bázist fedezhetünk fel. Mintegy porfirosan kiválva 
látunk az alapanyagban nagyobb augitokat és olivineket. Érdekes, hogy a 
nagyobb augitkristályok a széleken egyes pontokon barna csillámmá ala
kulnak át. Ez utóbbinak képződése az augit anyagából a nagyobb kristá
lyokon nyilvánvaló. Az olivin —  mint rendesen •— nem csak a széleken, 
hanem a nagyobb repedések mentében is erősen zöld szerpentinné alakul 
át. Tekintve az ásványasszocziácziót, világos, hogy ez esetben típusos 
m e la f ir -ral van dolgunk.»

Nermet ÉK-i végén, a Gika nermetska 449mj  és 371’^-es kúpja közt 
(öBB^-es kúpig) felhúzódó hosszú Sztirnik-ároknak (alulról fölfelé számítva).
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második jobblejtőjű oldalárkában, a kemény karbon-konglomerát alkotta 
hegytest közt, NyDNy-i irányban húzódó repedést figyeltem meg, mely 
repedést eruptivkőzet töltötte ki. Ez utóbbi részben pados elválást észleltet, 
többiben tömegesen jelenik meg, mely esetben gömbölyített-koczkás, vas
kos-gumós darabokat képez, a melyekben, ha a szálban levő tömeg nem 
látható, rendesen találkozik. A kőzet ezen oldalárokból KEK-i irányban a 
főárokba (Og. Sztirnikbe) húzódik át, hol az említett konglomerát és a tör
melék közt eltűnik.

A szürke, tömött kőzetben makroskoposan sok apró kalcit-kiváiás 
látható. Mikroskop alatt —  dr. Schafarzik P . szerint —  «az aprószemű 
mikrolithos alapanyagból nagyobb kristályszemeket látunk porfirosan ki
válva. Az alapanyagban plagioklász-léezecskék és fekete magnetit-knstálj- 
kák ismerhetők fel. A porfirosan kivált elegyrészek a plagioklász, az augit 
és egyes nagyobb magnetit-krisiélyok. Az augitegyének olykor szennyes 
fehéres mészkarbonát-tömegekbe vannak burkolva; az augitfoszlányok e 
tömegek belsejében épek. A mészkarbonát előfordul egyes apró geodákban 
is. Tekintve kőzetünk asszocziáczióját, nyilvánvaló, hogy itt d ia i) ( í z - 
p O rp r il  van előttünk.#

5. Pontusi rétegek, diluvium és mésztufa.

A pontusi rétegeket a szóban forgó területen a Nermet-völgy jobb 
lejtőjén, az említett (Nermet-patak partján) kibúvó kis diaszfolttól kezdve, 
a diasz-karbon-alaphegységig, a Nermet-völgy bal oldalán pedig, a kar
bonvonulat Ny-i mentén ennek lerakodásaira rátelepedve vagy a diluvium 
alól kibukkanva, kis foltocskákban több ponton konstatálhattam. A Tyin- 
kul breg K-i oldalán Krassovánál újra lépnek a karbonvonulaton belől itt 
mutatkozó kis depressziói területen fel, mely utóbbin a karbon csak kis 
foltban búvik alattuk ki, és végre Krassova E-i végén a Eesiczára vezető 
úton, valamint az Ogasu Budinyak bal oldalán mutathattam e rétegeket ki, 
hol kis sávban a krétamészkövön rajta ülnek. Ez utóbbi ponton világos- 
szürke és sárga homokos agyag-, agyagos homok- és formálható, kompakt 
agyagból állanak, Krassova E-i végén (resiczai irton) fehéressárga és söté- 
tebbszürke agyag képviseli őket.

A Tyinkul breg K-i oldalán felhúzódó Ogasu Oberskában Krassová
nál az agyag közé telepedve, 1 mj  vastagságot valamivel meghaladó, fehéres, 
homokos-tufos agyagból álló rétegzett fekvet vagy pad látható, mely az 
alaphegységgel (karbonnal) konkordánsan ENy-nak dől. A világos kékes- 
szürke és sárga, formálható agyag sötétszürke, bitumenes is lesz és ekkor 
darabkákban, darabokban vagy tuskókban lignitet zár magába. Főleg a 
iőárokban 1'60mj , P25mf  és I■7bmj  vastag lignittelep van feltárva, mely
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5— 10° a. IvÉK-nek dől, alatta 60 %, vastag világos kékesszürke agyag: 
települ, mely alatt egy második lignit-telep következik; ez 1 m/  vastagon 
feltárva látható. Fölebb az árokban az agyagközréteg kiékelődött és 2.6™/ 
vastagságban feltárt lignittelep figyelhető meg. A telep az árok bal lejtőjében 
EK-nek, a jobb lejtőben DNy-nak (részben meredeken) dől, tehát nyerget 
képez, mely az alaphegység rétegeivel szemben keresztben áll. A lignit 
fedőjében —  tetemesebb vastagságban — tiílnyomóan téglavörös, halvány - 
vörhenyes és fehéres, vagy pedig szürke és világoskékes, kemény, rétegzett 
anyag települ, mely —  mint a lignit —  EK-nek dől és rétegzett agyagba 
megy át. E kemény anyag agyagjaszpisz, melyet minden valószínűség sze
rint az egykor egy darabra kigynladt volt lignitből kiáramló hőség azzá 
(agyagjaszpiszszá) változtatott át. A hőségforráshoz legközelebb volt anyag 
(a szürke és kékes) egészen üveges lett, a távolabban fekvő vörös és fehéres 
részben még az agyag tulajdonságaival bir és növénymaradványokat (szára
kat) észleltet, míg bizonyos távolságban az agyag érintetlenül maradt. Ezen 
agyagjaszpiszban vasércz (részben egészen tiszta limonit)-gumók fordulnak 
elő, kis fészkekben pedig helyenként tiszta haematitot is zár magába. Az 
agyagjaszpisz fedőjében élénkvörös agyag (világos szinű homok és agyag isi
jelenik meg, az egészet pedig végre a diluviális sárga babérezes agyag fedi. 
Az Og. Oberska EEK-i oldalárkában a világos kékes- és sárgásszürke agyag
ban Valenciennesia sp. töredékes lenyomatát találtam ; ez volt az egyedüli 
leletem, más jobb megtartású szerves maradványt hiába kerestem.

A Pinet E-i végén Nermet-patakhoz vezető út mellett balra levő víz
mosásban rétegeinket fehéres homokos agyag és agyag képviseli, mely rész
ben oly consistens, hogy valóságos padokat képez, melyek az alaphegység
gel konkordánsan ENy-nak laposan dőlnek. Tisztátlan, de részben egészen 
tiszta limonit-konkrécziókat tartalmaznak; a rétegeket a keresztnél fenn, 
valamint lejebb az úton a sárga és barna, repedékes babérezes diluviális 
agyag fedi.

A Pinet 350®/-es kúp felől E-ra s aztán ÉNy-ra a Nermet-patak felé 
lehuzódó hosszú árokban lenn torkolata felé, a pontusi agyagban szintén 
lignit-darabkák mutatkoznak.

A krassovai templomtól E-ra, a helység E-i vége felé íelhuzódó kisebb 
árkokban a világos kékesszürke, kompakt és formálható pontusi agyagot sárga 
és szennyesszürke, repedékes, nedves állapotban szintén formálható agyag 
fedi, mely édesvízi mész- vagy márga-gumókat (konkrécziókat), valamint 
tisztátlan limonitot és babérczet tartalmaz, és melyben Clausilia sp. talál
kozott. Ez nyilván tóban vagy posványbán képződött régibb diluviális lera
kodás, mely több ízben az alatta telepedő pontusi agyagon az árkok felé 
lecsúszott. A diluviális agyag alatt fehóressárga, durvább agyagos homok 
is települ, ez alatt pedig az élénksárga és világosszürke kompakt, szívós-
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és formálható agyag következik, mely a magába zárt kis mészkonkrécziók- 
tól eltekintve, teljesen mószmentes.

Az aninai úton Krassovánál l)-re, az említett s a krétamészkövön 
rajtaülő pontusi folttól valamivel fölebb, a krétamészkőben 2—-3 mf -nyíre 
tátongó repedés látható, mely KDK-i irányban kis darabra nyomozható. 
E repedést alsó részében világosszürke, nedves állapotban zöldes, réteg
zett homokos agyag tölti ki, mely valószínűen szintén pontnsi korú. 
Á repedést fölfelé követve, kis cseppkőszerű mésztufa-leülepedés mutat
kozik. E repedés egykori barlangot látszik jelölni, melyen át hajdan forrás 
bugyogott ki és mely barlang teteje később bedőlt; a forrás vize a homo
kos agyag-kitöltés határán léphetett a napra.

Krassovától D-re némely kúpon, «Vájnóv»-nak nevezett tájon, a 
malmmészkövön rajtaülve és helyenként egy darabig a dolinák felé is 
lehúzódva, kavics lép barnássárga, repedékes agyagtól kisérve fel. A mo
gyoró-, diónagyságú vagy még nagyobb görélyek csaknem kizárólag kom
pakt vagy likacsos szarukő- vagy tűzkőből állanak, alárendelten kvarcz és 
itt-ott egy gneisz- vagy mészkődarabka is mutatkozik. Ez diluviális kavics. 
A már említett nagyobb konglomerát-darabok, t. i. vasliidroxidtól konglo- 
meráttá összeragasztott szögletes szarukődarabkák is találkoznak. A gör
dült szarukő - d arab ok gyakran vörös színűek. A 492™/-es kúptól D-re, az 
aninai út mellett lévő vízmosásban, a kavics és agyag 5— 10™/ vastagon 
fedi az alatta kibukkanó mészkövet, sőt egy helyt a diluvium 15— 20 mf  
vastagságban látható.

A mészkő-területen különben a hegyeken fenn több ízben kvarcz- 
kavics figyelhető meg elszórtan, így a Krassováról Besiczára vezető xíton 
közel oda, hol a Jabalcsára vivő út ez útból elágazik, vörös agyaggal 
fellépő kvarczkavics szintén jelentkezik, mely a térképen ugyan nem 
választható ki, kiderül azonban ezen előfordulásokból, hogy a dolinák 
•egyenetlenné tette mészfennsíkon a diluviális időben folyók vize mozgott.

A Bohuj-patak bal lejtőjén felhiízódó árok- vagy völgyszerű mélye
dések diluviális agyaggal vannak kitöltve, mely 10mj  vastag is; az 551 '"'f 
A-nál az úton evvel az agyaggal babércz vagy gyepvasércznek gömbölyí
tett nagyobb gumói is jelennek meg.

A Ponikva-völgy jobb oldalán (Navesz máre-erdészlaktól E-ra) kis 
terraszok láthatók, melyek a jobb felől torkolló nagyobb, hosszabb árok 
felé mindinkább magasabbak, míg az ezen árok torkolatánál képződött, 
a patak mostani szintjénél legalább is l ö ’T'-rel magasabb. E terraszok 
a Ponikva-patak jobb partján legalól szennyes kékesszürke agyagból álla
nak, melyet kristályos palák-, kvarcz- és kevés liaszhomokkőből álló kavics 
fed ; diluviális- s részben ó-alluviálisoknak tartom, s minden valószínűség 
•szerint oly időben képződtek, a midőn a Ponikva-patak és az abba torkolló
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hosszabb árok vize az útját álló mészkőszikláktól fel volt duzzasztva, míg 
erózió útján utat törhetett magának. A Ponikva-pataknak a krétamészkő- 
üregbe való lezuhanásával szemközt emelkedő terrasz bízvást -rel 
magasabban fekszik, mint a patak jelenlegi szintje. Itt, közvetlenül a 
pataknak felszínről való eltűnése előtt, csaknem teljesen köralakú alluviális 
völgyszélesedés mutatkozik, hol tehát a víz még a mostkorban tavat képe
zett, mielőtt még kielégítő, tökéletes lefolyása volt és hol az hirtelen beálló 
hóolvadás vagy záporeső alkalmával rövid időre talán mai nap is összegyűl.

Mésztufa-lerakodásokat picziny részekben a Bohuj-patak jobb partján 
-528,“ 'A -m il, mely mellett most forrás tör elő, innen É-ra a Ramnistye 
máre-erdő Ny-i lejtőjen, valamint a Szumbraka-pataknak a Toplicza- 
patakba való beömlésénél találtam; ezek alluviális képződések, melyek 
most is ott álló fák levéllenyomatait tartalmazzák.

6. Használható kőzetanyagok.

Nem tekintve a fosszilis tüzelő anyagokat, melyekre az előbbi sorok
ban az illető helyen reflektáltam, mindenekelőtt a kristályos palák közül 
leginkább a kvarczos és gránitos gneisz, valamint az ezekkel fellépő szép, 
ép gránitét volnának itt mint építési ezélokra általában kitűnő kőzetanya
gok kiemelendők, de azok a hegységben nehezebben hozzáférhető helyen 
fordulnak elő.

A karbon-homokkövet a Gorenicza É-i lejtőjén Krassovánál szükség 
esetén alapzatra házépítéseknél fejtik; az Ogasu Sztirnikban és az ettől K-re 
következő árokban Nermetnél kemény, kvarczitos homokkő is található, 
mely az említettnél jobb minőségű. A liaszhomokkövet a Toplicza-patakon 
átvezető híd építésére (híd mellett az úton) fejtették.

A maim- és krétamészkövet az utak építésére használják, mire e 
kőzetek —  nevezetesen a szaruköves malmmészkő —  igen alkalmasak is, 
a tiszta szarukőmentes krétamészkő azonkívül mészégetésre kitűnő anya
got szolgáltatna. A vékonypados és táblás tithon-mészkövet, valamint a 
világossárgás malmmészkövet is, a Csopleja-hegy Ny-i lejtőjén Krassovánál 
házépítésre (alapzatra) fejtik, figyszintén a Jabalcsától E-ra, Olenika vrli 
kúpjától K-re kis részben fellépő tithon-mészkövet ottlétem alkalmával 
(árok lejtőjén) a resiczai éjútészeti hivatal részére fejtették.

Az Ogasu OberskábanKrassovánál fellépő pontusi rétegekből háromféle 
onnan magammal hozott anyagot vizsgált meg tűzállóságra K alecsinszky  
Sándor, vegyész úr, a kir. földtani intézet chemiai laboratóriumában.

Az első (sárgásszínü, kissé mésztartalmú agyag) hivatalos közlése 
•szerint «körülbelül 1000° C. hőfoknál sárgásszürke színű s kemény lesz, 
1200° C.-nál sötét téglavörös színűvé s kőanyagszerűvé ég ki, míg 1500°
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C.-nál barnásszínű lesz gyenge fényű felülettel s itt-ott apró megolvadt 
vasfoltokkal. Tűzállósági fokozata =  2.»

Az ezen agyag alatt települő fehéres, homokos-tufás agyag «1000° 
C.-nál kihevítve, világos sárgaszínű s érdes-homokos felületű lesz. 1200° 
C.-nál barnás vörösszínű s kemény lesz. 1500° C.-nál szürkésszínű meg
olvadt felülettel, alakját azonban még megtartotta. Tűzállósági fokozata=3».

Az ezen rétegzett anyag alatt telepedő mészmentes sötétszürke agyag 
«1000° C.-nál galambszürke, 1200° C.-nál sárgás kőanyagszerűvé és 
1500° C.-nál szürke és kőanyagszerű s tűzálló marad. Tűzállósági foko
zata — 1 *).

Ugyanebből a három anyagból M atyasovszky Jakab barátomnak is- 
küldtem volt mintákat Pécsre avval a kéréssel, hogy azokat az ottani 
Z solnay V.-féle porczellán-fayence-gyárban tűzállóságukra lenne szíves 
megvizsgálni. M atyasovszky az agyagmintákat a legerősebb pórczellán- 
tűznek, körülbelül 2000° C.-nak tette ki.

A sárgás színű agyag szerinte elég jól állja ki a magas hőfokot és 
3, tűzállósági fokozatéinak mondható. A tűzpróba igen csekély zsugorodást 
mutató vörhenyesbarna- anyagot eredményezett, ha fehéressárgává égne 
ki, akkor a 2. tűzállósági fokozatnak felelhetne meg.

A fehéres, homokos-tufás anyag hólyagos, zöldesszürke tömeggé 
olvadt. Ha fehér anyagot szolgáltatna, akkor fazekasmázzá lehetne alkal
mazni, így azonban értéktelen.

A sötétszürke agyagot M atyasovszky nagyon tűzállónak mondja ; 
a vasoxid-tarta.lom folytán vörhenyessárga anyagot szolgáltat és 2. tűz
állósági fokozatúnak vehető. A tűzpróba zsugorodást nem észleltet, lika- 
csos és a nyelvhez tapad: kár, hogy a szín az anyag minőségét lejebb 
szállítja. Kazánfalazásra való II. minőségű tűzálló téglák előállítására még. 
kitűnő anyagot szolgáltatna.

Közönséges téglákra a diluviális homokos agyag is elég jó, a mész
tufa pedig tudvalevőleg igen kedvelt építőanyag.

A mi végre a kis Jabalcsa-község ivóvízkérdését illeti, a viszonyok —  
mint a község területének vázolt geológiai alkotásából kitűnik —  nem oly 
kedvezőtlenek. A község bizonyos —  igaz, hogy nagyon korlátolt —  részén 
eredményre való kilátással kutak mélyeszthetők és ez irányban a község 
birájának útbaigazítást is adtam.

Le nem zárhatom e sorokat a nélkül, hogy W eidm ann  -József, főerdész 
úrnak Krassován, e helyt is őszinte köszönetemet ne nyilvánítsam azon 
érdekemben tett szíves intézkedéseiért, melyek folytán területem exponált, 
pontjain időleges hajlékot találtam.

( 2 2 )
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kir. földtani intézet évi jelentése 189S-rút.

- - Alluvium. di — Diluvium. p — Pontusi rítogct, k — Középsü fenStaosoport. ak =  Alsó kréta-csoport, fi — Tithon. Maim.


