
5. Resicza keleti környéke.
(Jelentés az 1893. év i részletes fö ld tan i felvételről.) 

H aIA V Á T S  G vU L Á -tÓ l.

A krassó-szörényi Közép-hegységben folytatva a részletes földtani fel
vételt, 1893. óv nyarán, -— közvetlenül csatlakozva az előző évben felvettem 
terület D-i határához, —  a 24. zóna, XXVI. rovat DK és DNy jelű (1 : 25,000) 
térképlapokon Eesicza keleti környékét jártam he. Az áttanulmányoztam terü
let határai: D-en a nevezett térképlapok D-i szegélye, hol T. R oth Lajos kir. 
főgeologus úr idei felvételeihez csatlakozom ; Ny-on a Dománi-völgy; E-on 
a Berzava-folyónak a Domán- és Petrosza-patak közötti szakasza, majd 
maga a Petrosza-patak ; K-en a Berzava és Temes közötti vízválasztó.

Az ekkép körülszabott rész már a magasabb hegységhez tartozik K-ről 
Ny felé mindinkább alacsonyodó térszínnel. Míg a K-i határomon levő víz
választó, mely a krassó-szörényi Közép-hegység fővízválasztó-gerinczének 
északibb része, 1000*/-nél magasabban fekszik: a Kukuju-Eericseli 1002, 
a Poéna-Nemenioruluj ÍIOB’T' magasra nyúlik fel, addig tovább nyugatnak, 
a Berzaván túl, már 700’Y-re sűlyed, a Szodol-völgyön túl pl. az Arsicza 
már csak hl\mj  magas. A völgyben fekvő Besicza pedig 226,Y-nyíre van a 
tengerszine felett.

Számos D-ről E felé folyó patak szeli át területemet. Maga a Berzava 
is egészen a Petrosza-patak torkolatáig E felé folyik, itt azonban hirtelen 
Ny-nak kanyarodik. A jobb parton e részében a Brazova-, a Bogát-, a Gro- 
poza- s a Petrosza-patak szakad beléje, melyeknek iránya általában K— Ny-i.

A balparton pedig a D— E-i irányú Liskov-, Sztirnikuluj-, a Reu-alb-, 
a Székül-, a Szodol-, s a Domán-patak szaporítja vizét. Mind e patakok 
meredek ereszü, szűk ágyú, hirtelen esésű vizek s völgyeik helyenként, az 
erdőborította lejtőkből égnek meredő kopasz szirtek következtében, festői 
tájképeket szolgáltatnak. A Szodol- és Szekul-völgy felsőbb szakaszaiban 
lévő mészkőszirtek még csak egyes pontok, míg a Berzava kanyargós völ-

7A m. k. földt. intézet évi jelentése 1893-ról.
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gyében minden kanyarodásnál szebbnél-szebb tájképek váltakoznak egy
mással, melyeknek regényességét csak emeli az egyes szirtekre felrakott 
mesterséges rom, vagy vaslemezből készült zerge. Mindazoknak, kik 
Eerenczfalvára igyekeznek, hogy ott a Muntye-Szemenik szépségeiben gyö
nyörködjenek, oda- vagy visszautaztokban nem volna szabad kikerülni a 
Berzava völgyét, melynek a folyó mentén baladó útja nem oly jó, mint az 
országút, de kevésbbé jó  voltának árnyoldalát busásan kárpótolja a táj vál
tozatossága s ritka szépsége.

A szóbanforgó terület alkotásában a következő képződmények vesz
nek részt:

Áradmány ] . ,
Mésztufa JJ*1™ 1*0'- 
Neocom-mész;
Malm-mész ;
Callovien-mész ;
Dogger-mészmárga;
Liasz-márga, pala, homokkő ;
Diasz-homokkövek;
Karbon-homokkövek, konglomerátok;
Szerpentin ;
Kristályos palák ;

melyeket, alulról felfelé menő sorrendben, a következőkben kívánom rész
letesebben tárgyalni.

1. A  kristályos palák.

A kristályos palák a felvettem terület K-i felében jelenkeznek, alkotva 
a hegység magasabb részét és folytatását képezvén azoknak a kristályos 
paláknak, melyeket 1892. évi felvételi jelentésemben a Berzaván túlról, 
Tirnova— Apádia tájáról leírtam ; itt is javarészben ugyanazon kristályos 
palákkal találkozunk, mint ott.

A kristályos palák elterjedésének e részében a nagyon csillámos palák-é 
az uralkodó szerep. Levelesen elváló csillám-pikkelyek halmazából áll ez az 
uralkodó csillámpala, melyben a kvarcz alárendelten, vékonyan van meg. 
Helyenként a csillámpala ez a félesége kisebb-nagyobb gránátkristályokat 
is tartalmaz. E nagyon csillámos csillámpala féleség inkább a K-i részben 
fordul elő, míg a nyugatibb részben, Kesicza szomszédságában, olyan féle
ség is erősebben van kifejlődve, melyben a csillám kevesebb s több a kvarcz, 
ez aztán nem is olyan lemezes, hanem réteges elválású. Alárendeltebben 
végül olyan féleség is van, melyben már a kvarcz vergődik túlsúlyra s a 
csillámapró.
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A. csillámpala rétegei közt megvan továbbá a gnajsz, mely javarészben 
aprószemű, bár nem hiányoznak a nagyobb szeműek is ; míg helyenként 
vastag rétegekben pegmatit társul hozzájuk, nagy, 4— 5%, átmérőjű musz- 
kovit lemezekkel.

Kristályos paláink a szóban forgó területen a kuptyore-szekuli fiata
labb képződmények alkotta pászta által felszínes elterjedésükben két részre 
vannak osztva. A Iv-i nagyobb részben, nem tekintve a kisebb ránczokat 
■és vetődéseket, átalában Ny-nak (18— 19hora) dőlnek 40— 60 fokkal. A Ber- 
zava D— E-i irányú szakaszán nagyjában a kristályos palák csapása irányá
ban folyik s itt a bal parton, meredek falakként vannak a felszínen a réteg
fejek s lényegesen hozzájárulnak a táj vadregónyes arczulatához. Hogy a 
a kristályos palák elterjedését megszakító kuptyore-szekuli pászta egy 
szinklináléban fekszik-e vagy tán vetődés utján jutott ide ? azt ezen, sok 
.helyütt fiatal, majdnem áthatolhatlan erdővel fedett területen bajos eldön
teni. Az utóbbi eset még is valószinűbbnek tetszik, mert a Besicza köze
lében jelenkező Ny-i kisebb része a kristályos paláknak átaljában DNy-nak 
■.(hóra 15) dől 25— 35 fokkal, tehát települése más, mint aK -i nagyobb félé.

Kristályos paláink több helyen erezet is tartalmaznak, mely részben 
■a bányászat tárgya is volt, úgy látszik azonban, nem lehettek dúsak ezek 
az érczek. így a Eerenczfalva és Besicza határát képező Bogót-völgyben 
aranyos ezüst-érczek fordulnának elő, melyeket régen fejtettek is, de a 
melyekről már G öttmann K áboly  *  1839-ben azt mondja « . . .  . vorhan- 
densein von Erzen hin, dass durch die fabelhaft ausgeschmückten Tradi- 
tionen ein noch viel grösseres Interessé erhált, als es in dér Wirklichkeit 
zu verdienen scheint.»

Behintett piritet magam is láttam. A Valea-Sztirnikulujban (vagy 
mint a bányászok mondják a Montan-Sztirnik-ben) antimon-tartalmú 
érczeket fejtettek, helyét azonban nem láttam, de megvan a völgy torkának 
•átellenében a Berzava jobb partján az egykori kohó nyoma, hol olvasztó- 
■cserép darabok tanúskodnak róla.

2. Szerpentin.

A kristályos palák területén két helyen, a hegyoldalban elkülönített 
kúpokat formálva, szerpentin jelenkezik.

Az egyik hely a resicza-szekuli út mentén, a iiasz határához közel, 
az E-i lejtőben van. Itt a szerpentin egy felpuffadást formál s igen mállott.

* Scliurfungsberielit aus dem Jahre 1839. (Kézirat a m. kir. földtani intézet 
■könyvtárában.)

7 *
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Vele tán összefügg az a zöldes színű pad, mely az utón átcsap, s mely 
mikroszkóp alatt chlorit-lemezkék halmazának bizonyult.

A másik hely távol keleten a Berzava és Temes folyók közötti vízvá
lasztók közelében a Ny-i lejtőn, szintén önálló kúpot —  az 1004®y magas 
Kuka nevű hegyet -— alkotva, van. Kőzetét vékonycsiszolatban dr. Scha- 
f a b z i k  F e e e n c z  t. kollégám szíveskedett megvizsgálni s az alábbiakat velem 
közölni:

«A sötét szennyes-zöld egyes bronsz-sárga, csillámló, rostozott lemezeken 
kívül más elegyrészt nem ismerhetünk fel.

((Mikroszkóp alatt azonban látjuk, hogy ezen kó'zetnek fó'tömegát az olivin 
képezi. Kisebb-nagyobb szemei szabálytalanul vannak repedezve, és ezeken a 
hasadékokon haránttal rostozott szerpentin, illetve chrizotil-zsinórok húzódnak át, 
melyek az olivines kőzetekben, kivált az olivinszerpentinekhen oly annyira jel
lemző hálózatos szövetet idézik elő. A hálózat szemeit ép olivin-szemek töltik ki, 
a melyek érdes felületeik által ütnek el a környezetüktől. A sárgás-zöld szerpen
tin-szalagokon kívül szabálytalan foltokban vashidroxid-kiválások is láthatók.

«Az olivin mellett azonban nem is olyan gyéren behintve még egy más 
szintelen ásványt is látunk, mely szöveti és optikai tulajdonságainál fogva figyel
münket felkölti. Hosszúkás xenomorf-szemei a hossztengely irányában parallel 
hasadást mutatnak, a mely egy harántos metszetben voltaképen két hasadási 
iránynak felel meg, amennyiben ez esetben világosan rombos mezőket pillantunk 
meg. E rombos mezők hegyesebb szöget megmérvén, 53°-ot olvashattam le. 
Egy másik preparátumban, melyet a palásságra merőlegesen készítettem, e 
rombos mezőket gyakrabban mutatja. Egészben véve tehát azon benyomást vesz- 
sziik, hogy itt az oszloplapok szerinti hasadással van dolgunk, a melyen kiviil 
kivált a főtengelylyel párhuzamos metszetekben szabálytalan harántrepedések is 
jelenkeznek. Ep oly figyelemre méltó ezen kétféle metszetnek az optikai visel
kedése. A főtengelylyel egyközös metszetek ugyanis határozottan ferde kioltást 
mutatnak, a kioltási szög nagysága a legtöbb esetben a 16° és a 205° között vál
tozott, s csak kivételesen észleltem ennél kisebb (14°) vagy nagyobb (23°) szöget is.

«A merőleges irányban a hasadásra készített preparátumban azon met
szetekben, melyek közel a o-P-nek felelnek meg, egyenes vagy ettől csak kissé 
eltérő kioltást mutatnak.

«Az egyik csiszolatot sósavval etetve, kitűnt, hogy míg az olivin szemek 
kovasav kiválása mellett kioldódtak, addig az utóbbi oszlopos hasadásai ásvány 
szemei éppenséggel sértetlenül maradtak.

((Mindezeket összevetve, azon eredményre jutunk, hogy a jelen esetben egy 
szintelen amfibollal, még pedig legvalószínűbben egy tremolit-iéle ásványnyal van 
dolgunk, mely újabb időben nemcsak kristályos palákban, hanem olivin társasá
gában szerpentinekben is több helyen felfedeztetett.

«Ezen kivül megtaláljuk a basztit finoman rostozott színtelen metszeteit is,, 
melyek a rostozottsággal egyközös kioltást mutatnak, tehát rombos ásványként 
viselkednek. Ez azon elegyrész, melyet már makroszkoposan láthatunk a kőzetben..
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A basztitot nem tekinthetjük eredeti elegyrésznek a kőzetben, hanem a leg
nagyobb valószínűséggel a tremolit átváltozásának.

• Mindezekből következik, hogy a jelen esetben egy szeiyentinesedö, tremo- 
littartalmu peridotittal van dolgunk.»

3. A  felső-karbon korú rétegek.

A felső-karbon korú képződmények a felvettem területen két, egy
mástól távol eső, elszigetelt helyen jelenkeznek. Egyike Eesicza, a másik 
Székül környékén van meg a felszínen.

A resiczai előfordulás folytatását képezi annak, melyet 1892. évi fel
vételi jelentésemben a várostól E-ra lévő hegyekről írtam le. Megvan e 
képződmény Eesicza alatt; magában a Berzava-folyó medrében is konsta
táltam rétegeit; meg a jobb part ereszének aljában. Itt a Gól-t elválasztó 
árokban kezdődik s a lejtő aljában keskeny szalagként konstatálható. Meg
szakad egy darabon, de már az igazgatósági villánál ismét a felszínre jut, 
hogy ismét egészen a Sztavilla nevű városrészig követhető legyen. Ebből a 
szélességéből azonban lassankint veszt s ott, hol a szodol-völgyi út kezd a 
lejtőben kapaszkodni, véget ér. A Szodol-völgy alsó része, valamint a Valea- 
Iíuptyore a kristályos palákban vájta medrét, úgy, hogy a Sztavillánál lévő 
orom, melyet a Berzava nagy ívben megkerül, is még kristályos palából 
áll, a jobb lejtőben azonban mindjárt megvan felette a karbon üledéke, 
mely rája konkordánsan települt s átaljában DNy-nak fi 5— 16 hóra) 40 
fokkal dől. A Budinik-völgyben egy erősebb ráncz konstatálható.

Maga a Ferencz József-altárna szája is karbon korú rétegekben van, 
nem —  mint azt a szab. osztr.-magy. államvasút-társaság térképei fel
tüntetik —  diaszban.

Folytatását képezvén ez a karbon-üledék az előző években felvett 
területen a felszínre került részeknek, itt is ugyanazon durva, kristályos 
pala-konglomerátok képviselik e kort, mint ott, melynek rétegei közt itt is 
sötétszínű, csillámdús homokkő és agyagpalák vannak telepedve. E részben 
szerves maradványokra nem akadtam. Szénnyomok —  úgy látszik —- itt is 
vannak benne, mert több helyütt láttam a kutató tárna gorczát.

Székül környékén a karbon korú üledék a felszínen a Eeu-alb- és 
Szekul-völgy közötti vízválasztó gerinczen van meg, keskeny, hosszan 
elnyúlt S alakú pásztát formálva, mely I)-i végével lenyúlik a Beu-alb- 
völgybe. Itt a karbon konkordánsan a kristályos palákon fekszik, melyek 
alája dőlnek, smállott homokkövek képviselik. Eétegeink itt négy széntelepet 
tartalmazván, melyeknek vastagsága 0'75— 2'00w/ közt váltakozik, s rég 
óta élénk bányászkodás tárgyai, minek következtében jól vannak feltárva s 
e képződmény már rég ismeretes annál is inkább, mert különösen a II-dik



102 HALAYÁTS GYULA. (6>

széntelep fedőjében és feküjében jól megtartott márványmaradványok 
nagy számmal találhatók. A bányászati feltárások azt bizonyítják, hol 
e lerakodás felsőbb részeiben homokkövekből, alsóbb részeiben pedig 
homokkő és agyag váltakozásából áll. A széntelepek hol eltávolodnak, hogy 
meg összeérnek, úgy hogy gyakran két telep egygyé olvad, s pala vágy- 
homokkő vagy szénsavkő (Blackband) által több padra oszolnak. Néha, főleg 
az északibb részben, a bányában a széntelep teljesen eltűnik s helyette a 
a szénsavkö jelenkezik. A telepek szene kitűnő fekete szén, hanem igen 
porló, minek következtében darabos szenet csak keveset lehet termelni. 
Resiczára szállítva a dománival kevertetik s koksz alakban a vasgyár czéljaira 
szolgál. 1893. évben 56,500 tonnát termeltek.

4. Alsó-diaszhomokkövek.

Konkordánsan rátelepedve, a karbon fedőjében az alsó-diasz korír 
homokkövek következnek, s a karbonnak felszínre való bukkanásához 
hasonlóan két, elszigetelt helyen konstatálhatok a felszínen: Resicza és. 
Székül környékén, felszínes elterjedésük azonban nagyobb annál.

Resiczánál az Arsicza-hegység E-i ereszén vannak meg. A Gól-tói K-re 
lévő árokban jelennek meg elsőbben, honnét kezdve tekintélyesebb széles, 
pászta képében, a Szodol-völgybe s azon túl a Szupi-hegyre is felérnek, itt 
azonban kiékülnek. Dőlésök, eltérőleg az öregebb képződményektől, D-L 
(11 hóra) 40 fokkal.

Szekulnál pedig csapásuk E— D-i. A Berzava völgyében, a Pojana- 
reu-albnál kezdődnek, s itt még tekintélyes szélességben vannak meg a fel
színen, Szekulnál azonban megkeskenyedik felszínes elterjedésük, de aztán; 
a Ferenczfalvára vivő út mentében ismét kiszélesedik a pászta s követhető 
a lap széléig. Szekulnál Ny-nak (17— 19 hóra) 25— 35 fokkal dőlnek.

Az alsó-diaszt itt is pados homokkövek és réteges homokos agyag 
palák, melyek közt alárendeltebben konglomerátok is előfordulnak, kép
viselik. A vereses szín az uralkodó itt is, mely helyenként ibolya színbe is 
hajlik, bár nem hiányoznak a szürke homokkövek sem, melyek mállott 
állapotban fehérek lesznek a bennök lévő földpát szemek elmállása követ
keztében. A palák elmállási terménye veres agyag. Atalában itt is e kép
ződmény javarészben csillámszegény és ezáltal s uralkodó veres színe által 
jól megkülönböztethető a fedő és fekü jóval csillámosabb, sötét színű, 
homokköveitől még mállott állapotban is.

Szerves maradványokat a szóban lévő vidéken nem sikerült nekem;, 
találni, irodalmi adatok sem emlékeznek meg innen ilyenekről.
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5. A  liasz korú képződm ények.

A diaszra a szóban forgó területen, a liasz korú képződmények 
következnek, a térképen összefüggő Y  alakú foltot formálva, melynek egyik 
ága Resicza, a másik Székül környékén van, míg szárát a Szodol-völgy 
fenekén jelenkező rósz alkotja, mely még a délről csatlakozó lapra 
T. Roth L. főgeologus úr idei területére is átkövethető.

Resiezánal, az e város és Román községe közötti Arsicza-hegység 
főzömét alkotják, s átcsapva a Domán-völgyön, az átellenes lejtőn is követ
hetők egy darabig. E részben e rétegek D-nek (11 — 12 hóra) 45— 65 fokkal 
dőlnek, tehát konkordánsan feküsznek a diaszon.

Szekulnál E-kon a Kristatovecz csúcson vannak meg elsőbben, innét, 
jó szélesen, szakadatlanul húzódnak Kuptyoréra. Itt e rétegek NyDNy-nak 
(17— 18 hóra) 40— 45 fokkal dőlnek, nagyjában tehát itt is konkordánsan 
feküsznek a diaszon.

Mind a két szárny a Szodol-völgyig követhető, a melynek fenekén 
egyesülve, D felé húzódnak, itt azonban egy nagyobb antiklinalis fejlődik ki.

E kort területemen javarészben durvább anyagú kőzetek: konglo- 
merátok s homokkövek alkotják, csak legfelsőbb rétegeik anyaga finomabb : 
agyagpalák, majd foltos márgák. A mélységben Dománnál hozzájuk még 
szén is csatlakozik.

A képződmény legalsó részét világos szürke színű durva, vastag pados 
csillámos kvarczkonglomerátok alkotják, formálva Resiczánál a Budinik, és 
Arsicza csúcsokat, hol több kőfejtéssel jól fel vannak tárva; míg Szekulnál 
a Kristatovecz csúcson konstatálhatok. Sósavval e konglomerátok nem 
pezsegnek, tehát kötőszerük nem mész. A primitív, turbinás oláh patak
malmok részére malomkövek készülnek belőle. A vastag padok között, 
finomabb homokkő-rétegek is vannak.

E durva konglomerátok fedőjében hatalmas vastagságban durvább- 
finomab, csillámos, üde állapotban fekete, mállottan szürke vagy rozsdás 
homokkövek következnek, melyeknek rétegei között csillámos agyag palák 
és széntelepek vannak. E széntelepeknek köszönhetjük, hogy a liasz korú 
képződményt nemcsak a felszínen tanulmányozhatjuk, de a mélységben is. 
Hantken M.* és B ene G.** leírásaiból megtudjuk, hogy itt a homokkő
ben két széntelep fordul elő, melyek egymástól átlag 40”)/-nyíre feküsznek. 
Dőlésük 30— 90 fok közt váltakozik, s átalában D-nek irányul, bár a nyugati

* A magyar korona országainak széntelepei és szénbányászata, 44 1.
** A resicza-dománi liasz kőszénbányák és környékének geológiai -viszonyairól. 

(Földtani Közlöny XXI. köt., 289. 1.)
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rész felsőbb szintjeiben a képződmény át van buktatva s itt É-nak dőltek a 
telepek. A telepek vastagsága igen különböző s 0 és ‘&mj  közt váltakozik, s 
elvetők által is meg vannak bolygatva, és helyenként homokkő-közfekvetek 
több padra is osztják. A szén igen tiszta, sovány, hamutartalma 7-— 8% . Az 
I-ső telep fedőpadjaiban gyakrabban, de a többi teleprészekben is gumókban 
kovanddús blaekband, míg a mélyebb szintekben kalezit-erekkel átszőtt 
másféle vasércz is fordul elő.

Szerves maradványokban a tárgyalás alatt lévő liasz korú üledék áta- 
lában szegény. A felszínen semmit sem találtam. H antken szerint a Lipót- 
akna I-ső széntelepe feküjeben sok növénymaradvány fordul elő, melyek 
között a leggyakoribb az Alethopteris Whytbiensis, Goepp. Ujabbban a 
szénbánya üzemvezetője, Bene Géza dicséretes ügybuzgósága több növény- 
maradványt juttatott a m. kir, földtani intézetnek, melyek között dr. Staub 
M. szíves meghatározása szerint a következő fajok fordulnak e lő :

a Lipót-akna I-ső szintjéből hajtott emelkéből a 2-dik vagy fekütelep 
fedőjéből:

Zamites Schmiedelii, L r e s l .

ugyan e faj előfordul a Széchén-akna K-i II-dik szintjéből hajtott fekü 
vágatban a Lipót-akna közelében,

Taeniopteris gigantea, Schenk.

míg a Széchén-akna 111-dik Ny-i mélyszínt 2-dik telep feküjében

Taeniopteris Münsteri, Göpp.
társaságában.

A széntelepeket magába záró hatalmas homokkő fedőjében nem ép 
vastagon fekete bitumenes leveles agyagpalák vannak a felszínen is több 
ponton.

*

Ennyinek tudtuk eddig a resicza-vidéki liaszt. Egy szerencsés lelet 
azonban engem abba a helyzetbe juttatott, hogy megtoldhatom a liaszt még 
egy taggal, mely nemcsak itt, de átalában a liasz legfelsőbb részének vétetik, 
t. i. a Harpoceras bifrons-szintjével.

Dománnál ugyanis, a Lipót-akna átellenében lévő bekerített hely 
tőszomszédságában, a Szodol-völgybe vivő út mellett, kis, jelentéktelen 
feltárásban földes tekintetű barna foltos márgák jelenkeznek, melyet Bene 
G éza t. barátom fedezett fel, s honnét gryphseakat és ammonites-foszlányo- 
kat gyűjtött, s ő e réteget már a következő doggerbe számította (1. c. 294.1.). 
Magam is a felvételek közben annak vettem, mígnem az ott talált 
ammoniteseknek Semsey Andor úr által történt meghatározásából, mely 
szívességéért e helyen köszönetét mondok, kitűnt, hogy e foltos márga még 
a liaszhoz tartozik.
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Található itt :
Harpoceras bifrons, B rug.

« 11. sp. (cfr. alensis.)
Arca sp.
Lucina sp.
Gryphaea sp.
Oslrea sp.

6. Dogger korú üledék.

A liasz felett, konkordánsan rátelepedve, a dogger korú üledék követ
kezik, melyben itt két: az alsó- és felső-doggert lehet megkülönböztetni. 
A közópső-doggert az adott viszonyok között nem sikerült konstatálni.

Az alsó-clogger Domán ÉK-i utolsó házainál kezdődik s azon út 
mentében, mely a Széchén-aknától a Szó dől-völgybe visz, a lejtőben egé
szen a térképlap szóiéig követhető, negyedkor alakú pasztát formálva. Az 
itt lévő rétegekben az alsó-dogger két szintje van meg. Jelesen

a neaera-rétegek, melyek két ponton : a Széchón-akna közelében, az 
út mellett álló kereszthez vezető gyalogút mentén, s a Szodol-völgy jobb 
lejtőjén, lapon szélben vannak meg a felszínen. Sárgás leveles márgák 
képviselik e kort, melyekben a neaera s egyéb kagylók kőmagvai találha
tók. Míg azonban e rétegek előfordulása jelentéktelenebb, sokkal erőseb
ben van meg az alsó-dogger felsőbb szintje,

a gryphaea-rétegek. Ezek foglalják el az itteni előfordulás javarészét 
s az említett út mentében igen jól fel vannak tárva. Kékesszürke pados, 
csillámos márgákkal találkozunk, melyek helyenként el is meszesednek, 
s a melyeknek vastag padjai között vékonyabb leveles palák vannak s 
ezek a felszinen könnyebben ellenállván, az útmentén e vastag padok 
keskenyebb-szélesebb barázda által vannak egymástól elválasztva.

E márgák átaljában sok szerves maradványt tartalmaznak, azonban 
nem ép a legjobb megtartási állapotban s nehezebben gyűjthetők. B ene 
Géza t. barátomnak, a dománi bányák üzemvezetőjének figyelmét már 
régebben felkeltették e márgák s az ő lankadatlan fáradozásainak köszön
hető, hogy a m. kir. földtani intézet tekintélyes mennyiségű fosszilia bir
tokába jutott a Szodol-völgvbe vivő lít mentén feltárt rétegekből, melyek
nek számát magam is szaporítottam nehány példánynyal. Előfordul itt 
perisphinctes * harpoceras, belemnites, natica, pholadomya, goniomya,

* Bene G. (1. c. 296. 1.) Perisphinctes funatus, Opp. és P. aurigerus, Opp. 
spt. említ, melyek közül az első a callovienre, az utóbbi a felső-bátk-ra utalna, e 
példányok azonban nincsenek nálam.
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pinna, s többféle pecten, gryphaea, posidonomya levéllenyomatok tár* 
sas ágában.

A márgák az útnak a pasovicza-völgyi szakaszán D-nek (11— 13 
hóra), míg a szodol-völgyi részében K-nek (17— 18 hóra) dőlnek 35— 45 
fokkal.

Szekulnál a liasz fedőjében a Pojána-Biki táján a régi út mentében 
vannak meg e márgák, melyekből gryphaeát gyűjtöttem.

A felső-dogger (Cdllovien) következik aztán, alkotva Domán- 
nál a (területemen már kívül eső) Ponur E-i előhegyének: a Csoka-doszu- 
luj gerinezét s meredek lejtőit; míg Kuptyorénál a ferenczfalvi út mentén 
bukkan a felszínre a liasz fedőjében. Térképileg ki nem jelölhető cse
kélységben végül a Szodol-völgy jobb lejtőjén levő szirtek aljában is. 
konstatálható.

Mind e helyütt kovasavtól erősen áthatott meszek képében jelenik 
meg. A képződmény alsó részében tömeges, kisebb-nagyobb szarukő- 
gumókkai. Majd vastag pados lesz, mely padoknak mindinkább vékonyod
nak s lassan átmennek vékony rétegek márgapalákba, melyeket szintén 
kovasav hatott át. Színe az alsóbb részekben fekete, mely fokozatosan a 
kékesszürkébe megy át. A réteglapokon néha kalczit vált ki, s helyenként 
fehér kalczit-erek is vonulnak rajta keresztül.

Szerves maradványokat nem sikerült belőle gyűjteni.

7. M aim  korú rétegek.

A callovien felső részét alkotó kovasavas palás márgákra, külsőleg 
hozzájuk igen hasonló márgák következnek, melyek azonban nincsenek 
átjárva kovasavval, s a melyek már a maimhoz tartoznak. E márgák kékes- 
szürke színűek, vékonyabb-vastagabb rétegeket formálnak s a felszínen 
prizmás darabokra hullnak széjjel, mint azt pl. a Mirkovácz-völgyben szé
pen láthatjuk. A fedő felé a márgák mindjobban elmeszesednek s lassan 
átmennek mészkőbe, melynek rétegei közt eleinte még megvannak a foszlós 
márgák, s a mely határozottan réteges, majd pados lesz. A mész színe 
kékesre változik s szarukő-gumókat tartalmaz, melyek gyakrabban egy 
sorba csoportosulnak s ekkép formális szarukő-szalagok jönnek létre. 
A határozott s egyenletes rétegzés, mely a szarukő-gumók helyezkedésében 
is érvényre jut, jellemzi a maim korú rétegeket, s megengedi még kisebb 
részletekben is biztos felismerését. E határozott rétegzés a tájnak is csinos, 
sajátságos arczulatot kölcsönöz, különösen ott, hol a völgy a dőlés irányát 
követi, mert ilyen helyütt a rétegfejek lépcsőzetesen állnak ki a lejtőből.
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Pl. a Mirkovácz-völgyben, melynek iránya K— Ny-i, s melynek középső 
részében rétegeink Ny-nak (17— 19 hóra) dőlnek 45— 55 fokkal. E völgy 
alsóbb részében azonban két ránéz konstatálható, s e ránezok felsője alul 
a liasz-homokkövek is kibújnak kis területen. E ránczosodáshoz képest 
alsó részében a dőlés ép ellenkező lesz, s itt kis vízesést formálva, alatta 
a callovien s a gryphíea-márga is megvan.

A Mirkovácz-völgyben konstatált ránczosodás a Csóka-doszuluj Ny-i 
lejtője aljában tovább E-ra is megvan, s itt helyenként a mészrétegek fel 
vannak állítva, 90 fokos dőléssel. E mészkövet, mert nagyobb táblákban 
nyerhető, több helyütt fejtik.

Szerves maradványokban szegény s nekem csak egy-két ammonites 
töredéket s belemnitest sikerült belőle gyűjteni.

Majd tovább keletnek, a Szodol-völgy jobb lejtőjén találkozunk a 
határozottan réteges, szarukő-gumós malm-meszekkel, alkotván itt azokat 
a meredek sziklafalakat, melyek a völgy e részének oly festői, vadregényes 
arczulatot kölcsönöznek. E részben benne számos barlang van, melyek
nek szája különböző magasságokban látható. A szirtek aljában is van 
egy, melynek szája részben el van falazva, s valaha a lakosság menhelyéül 
szolgált. A barlang eleinte a rétegek csapását követi, egyszerre azonban 
hirtelen kanyarodik s a rétegek dőlése irányában folytatódik, mely itt. 
11 hóra felé irányul 35 fokkal. Míg a felszínen, a szirtek északibb részében 
10 hóra fele 55 fokkal dőlnek rétegei.

Még tovább K-nek, Szekulnál vannak még, a Piatra-alba E-i részét 
alkotva, mely majdnem a községig ér. Itt is sötétszürke színű s rétegei 
19 hóra felé 25 fokkal dőlnek.

Végül Szekultól EK-re találkozunk egy messze dobott rögével, mely 
EK— DNy irányú csík képében jelenik meg, DNy-i vége az aknánál a 
Haszon, közepe a diaszon, EK-i vége pedig a karbonon feküdvén. Itt kal- 
cziteres szürke, határozottan réteges mészkő fordul elő, melyben meg
vannak a jellegző szarukő-gumók és szalagok. Rétegei igen össze vannak 
gyűrve, s helyenként majdnem függélyesen állanak. Szerves maradványo
kat nem találtam bennök.

8. A  neocom-meszek.

Szekultól D-re a maim réteges meszei felett az alsó-kréta korú 
meszek konstatálhatok. A Eerenczfalvára vivő út mentén már messze 
szembe tűnik a Piatra-alba függélyesen levágott, égnek meredő fala, mely 
ekorú világosszürke, veres-eres mészkőből áll, mely közt alárendelten 
homokos s kékes színű is találkozik, s ilyenből egy rhynchonellát ütöttem
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ki. Ez a mész tömeges, a rétegesség teljes híjával. A Piatra-alba szirtfal- 
nak délibb, nagyobb felét alkotja a neocom-mész, míg az északibb, kisebb 
részében, onnét kezdve, hol a fal maga megszakítva látszik, már a fekü 
malm-mész jelenkezik.

A neoeom-mész innen kezdve, lapon D-i széle mentén liepe-hupás, 
dolinás platót formálva, egészen a Szodol-völgyig húzódik s a szodol- 
völgyi szirtfal felső részében végződik.

A fentebb említett egy rhynchonellán kívül egyéb szerves marad
ványt nem láttam benne.

Míg azonban a szekul-kuptyorei neocom-mész konkordánsan fekszik 
a malm-meszen, addig a resicza-domániról ezt nem lehet állítani. E vidé
ken az ekorú képződmény majdnem teljesen elkülönítve a régibb korok 
meszeitől, a Domán-patak mentén a patak két lejtőjének aljában, D— E-i 
irányú pasztát képez, mely Besiczánál a Gol-hegyben végződik, s melyhez 
tarto-zik az a három, már 1891. évi felvételi jelentésemben említett, a kar
bon korú rétegeken fekvő röge, melyeknek ketteje a ballejtőn konstatál
ható, míg a harmadik a kereszt-hegyet formálja. A neocom-mész itt K-i 
határával a hasz korú képződményhez, mely Dománnál ki is bukkan 
alóla, míg Ny-i határával a karbonhoz támaszkodik. Települése tehát 
diszkordáns. A Gol-hegy K-i oldalán alatta a maim réteges, szaruköves 
mesze megvan, s a Szlamina-tárnában is megvolt alatta e mész.

Besicza-Domán környékén is tömeges az ekorú mészkő, petrogra- 
fiailag azonban különbözik a szekul-kuptyoreifcől. Itt ugyanis sárgás-fehér 
alárendeltebben szürke vagy halvány rózsaszínű, helyenként kristályos, 
szemcsés, vagy márgás, mind a két helyen előforduló azonban minden
kor oolitos.

Szerves maradványokban e részében —  mint azt már 1891. évi fel
vételi jelentésemben említettem —  helyenként igen gazdag s különösen 
requiennia-átmetszet némely tuskón nagy mennyiségben látható, de a 
tömött mészből bajosan gyűjthetők. Márgás részeiből, melyek a levegőn 
lemezesen mállanak el, már tavaly gyűjtöttem nehány kövületet, míg az 
idén a Krassovára vivő út 5-ik kilométer-jelzőköve közelében, az út mel
lől, hasonlókép márgás részéből számos terebratula,rhynchonella s alectryo- 
mia-példányt hoztam haza. E gazdag lelőhelyet is Bene G. buzgóságának 
köszönjük.

A Szlamina-árokban, közel határához, meszünk limonitot is tartal
maz. E jó minőségű vasércznek okozatja az, hogy Besiczára a múlt szá
zadban kohót telepítettek s meg lön vetve alapja a mostani nagyszerű vas
műnek és vasiparnak. Maga a vasércz egy, a felszínen kiterjedt, de a 
mélység felé mindinkább szűkülő odút töltött ki, s helye az egykori fejté
sek tátongó üreiben még látható. Göttmann K. fentebb már említett 1839.
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évi kutató-jelentésében tekintélyes vastagságúnak s jelentősnek mondja e 
vasércz-előfordulást, a mit azonban a későbbi fejtések nem bizonyítottak 
be. A tömzs alsó részének lefejtése czéljából a Domáu-völgyből 7 bora 
5 fok irányban hajtott Szlamina-tárna a reményeket nem igazolta, s e- 
mélységben már nem volt érez. Maga a tárna 0— 75 mf  -ig a neoeom-mész- 
ben, 75— 187 mj - ig márgában, 187—292 mf - ig a felső liaszhoz tartozó, 
homokkővel váltakozó palákban, 292 rnj-ttS\ végig a liasz-homokkőben 
haladt s elérte a konglomerátot. A tárnával feltárt rétegek 19— 22 hóra 
felé 40— 65 fokkal dőlnek.

*

A mint a fentebb elmondottakból kitetszik, a paleozói és mezozói 
korszakoknak területemen előforduló rétegei szerves maradványokban 
szegényeknek mondhatók, sőt egyes részei meddők, úgy hogy ezen arány
lag kis területen paleontologiai bizonyítékok alapján nem lehetséges az a 
taglalás, melyet megtettem. A területemen jelenkező képződmények azon
ban a krassó-szörénymegyei Közép-hegység Ny-i részében jelenkező 
mészkővonulat legészakibb csücskét képezvén, a petrografiai hasonlatos
ság még is lehetővé tette az egyes korok felismerését. Az a petrografiai 
alaj), melyet B öckh J. és T. R oth L. urak e Ny-i mészkővonulat tagjai 
között, támogatva szerves maradványokkal, már megállapítottak, s melyre 
annál is inkább támaszkodhattam a szétválasztás alkalmával, mert a. 
területemen jelenkező részek közvetlen folytatását képezvén amannak, 
hasonló kifejlődésben vannak itt, miként ott.

Megkönnyítette munkámat ezen kívül az az előmunkálat, melyet 
t. barátom, Bene Géza társ. bányagondnok úr megtett, kinek ügyszeretete 
több lelőhelyet fedezett fel s ki tapasztalatait készséges szívességgel 
közölte velem.

9. M ostkori képződések.

A jelenkorban még be nem fejeződött képződés a szóban forgó terü
leten kétféle van. -Jelesen:

1. A mésztufa. A Szodol-völgyi szirtek aljában a malm-mészből dús 
vizű forrás fakad, melynek vize útjában a meszet kiejti. E patakocska 
mentén, nem nagy területen, a liasz-homokköveken konstatálható a mész
tufa. Vastagsága nem nagy, mindazonáltal mégis helyenként több van 
belőle s ilyen helyeken a patak vize 2— 3 ®Jf-es csinos zuhatagokat 
képez.

2. Az áradmányok, melyek a folyóvizek völgyeiben képződnek.. 
Területem folyóvizei hegyi jellegű patakok lévén, nagy esésű ágygyal,.
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melyben nyaranként alig csergedez valamelyes víz, de esőzések és hóolva
dás alkalmával tekintélyes mennyiségű víz fut le, mely hömpölyöket, 
kavicsot hoz le. Ily körülmények között az ártereken csak durva anyaggal 
találkozunk.

*

Végül kedves kötelességemnek tartom mindazoknak, kik nehéz fel
adatom teljesítésében engem készségesen támogattak, jelesen az osztrák- 
magyar államvasút-társulat következő tisztviselőinek: Scheda György 
főtiszttartó úrnak, Bene Géza bányagondnok úrnak, Khom Alajos főerdész 
úrnak ítesiczán és Larcher József bánya-üzemvezető úrnak Szekulon, 
irántam tanúsított szívességöket e helyen is megköszönni.


