
6. Bogoltin környékének, valamint a felső Cserna jobb part
jának geológiai viszonyairól.

(Jelentés az 1893. év i részletes geológia i fölvételről.) 

D e . Bohafakzik Ferencz-íőI.

A folyó 1893. évben azon feladat jutott osztályrészemül, hogy az 
1888-ik évi felvételemhez csatlakozva, a xxvnrovat âPon ’ valamint a 
xsv/rováT lapjahiak azon szegélyén, mely a temesvár-orsovai vasúttól Ií-re 
esik, a részletes geológiai felvételt ószak felé folytassam.

Ezen terület K-i részével a magyar-román határhegységig, vagyis a 
krassó-szörénymegyei havasokhoz tartozik, melyek az erdélyrószi Kárpátok
nak a Eetyezáttól D—DNy-ra való közvetlen kiágazását képezik. Míg még 
Mehádia körül a 600— 900 mj  magas kúpok és gerinczek vannak túlsúly
ban, Valea-Bolvasniczától E-ra az Arsana nevű kúpban hirtelen 1514 mj 
magasra emelkedik a főgerincz, a melyet a Szgliver (1629 mj), a Viaszka 
maré (1735 mf), a Boldovén (1801 mj), a Gyalu Krajova (1817 mf)  nevű 
kúpokon át egyelőre egészen a Dobri Vir nevű 1929 mf  magas pontig 
követtem. A felvettem terület K-i határát mindenütt az ország határa 
képezi, nevezetesen eleinte a Pojána Schitu-ig a Cserna, innét tovább 
azután ENy-i irányban a Kraka Kupanu-n fel egészen a Dobri Vir-ig a 
magyar-román határrendező bizottságtól kitűzött jelző oszlopok képezik 
a határt.

Területem Ny-i része, mely a kornyarévai völgytől Ny-ra a szintén 
D—E-i irányú Fekete-hegység által képviseltetik, nem annyira magas 
mint a határhegység, a mennyiben legmagasabb csúcsával (Cerni Vir 
1366 mj)  még az 1400 mj - 1 sem éri el. Ezen gerinczet én az idén D-röl 
E felé csak kevéssel követtem tovább a Petra Iliosová-nál (1154).

A Fekete-hegység és a határszéli havasok között egy hosszvölgyet 
találunk, melynek átlagos magassága ezen a tájon kb. 500 s melyet 
Kornyarévától DDNy felé a Bela-reka folyója foglalja el.

A Fekete hegység Ny-i meredek oldalai alatt pedig egy alacsonyabb
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dombvidék terül el, melynek lejtője a 700 mf -ről a Kornya-patak völgyéig 
egyenletesen 300 mf-re száll alá.

Ezen hegységrészek főleg Bogoltin község határába esnek, a mihez 
azonban oldalvást kisebb-nagyobb területek Kornyaréva, Plugova, Glo- 
bureu és Kornya határaiból is csatlakoztak.

Mielőtt ezen területnek geológiai vázolására áttérnék, felemlítem, 
hogy az idén a munka fáradságát két önkéntes geológus osztotta meg 
velem. Egyike ezeknek dr. Zimányi Kákoly úr, józsef-műegyetemi tanár
segéd, vagy három hetet töltött el énvelem, a mi alatt mint szakavatott 
mineralógus csakhamar élesszemű petrografusnak is bizonyult; másika. 
Adda Kálmán úr, selmeczi bányászakadémiai tanársegéd, ki ősz végéig 
maradva, a geológiai felvétel gyakorlati oldalával kívánt megismerkedni, 
a mely czélját, a mennyire ezt egy rövid nyáron át lehetett, el is érte.

Fogadja ezen a helyen mind a két úr odaadó buzgóságáért és fárad
hatatlan kitartásáért őszinte elismerésemet.

Fogadja továbbá legőszintébb köszönetemet Szepessy Gusztáv, m. kir. 
erdőmester úr Orsován azon szívességéért, a mellyel a sátorozásom idejére 
egyik fegyveres erdőőrét mellém kísérőül kirendelte.

*

Hegységeink geológiai alkotásában következő formácziók vesz
nek részt:

csoportja;1. A kristályos palák középső
2. A kristályos palák felső
3. Gránitit ;
4. Liasz-kvarczitok és agyagpalák;
5. Dogger meszes agyagpalái;
6. Diabáztufák;
7. Maim-mészkövek;
8. Szarmata rétegek;
9. Plioczén (?) kavics ;

10. Alluviális lerakódások (folyó alluvium, mésztufa).

Területünk alaphegységét a k r is tá ly o s  p a lá k  képezik. Leghatal
masabban ki vannak fejlődve a határmenti havasokban, a mely hegyvonu
latnak nemcsak gerinczét, hanem egész K-i lejtőjét is ők alkotják le egé
szen a Csernáig. Ezen kristályos palákról Stur Dénes* megjegyzi, hogy 
telepedésök majdnem horizontálisnak mondható, a mennyiben változó,

* D. Stu r . Die Umgebungen von Comia, Corniareva, Teregova u n d  Slatina. 
(Verh. d. k. k. geol. Beiehs-Anst. 1869, p. 272.)
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de mindig csak csekély fokú dőléseket észlelhetni. Petrografiai szempont
ból pedig gneiszoknak ismerte.

Igaz ugyan, hogy a határszéli havasok kristályos palái nincsenek 
meredeken felállítva, de figyelmesen jegyezgetve a csapás és dőlés irányo
kat, mégis azon végeredményre jutunk, hogy az uralkodó dőlés nagyjából 
veve ENy felé irányul 15— 20° alatt. Ezen dőlési viszonyokat feltűnő sza
bályossággal főleg a Cserna völgyében észlelhetjük.

A mi ezen kristályos palák petrografiai viszonyait illeti, úgy azok 
túlnyomóan muszkovit-biotit gneiszok, olykor háttérbe szoruló földpáttal. 
Egyik majdnem sohasem hiányzó járulékos elegyrészök a gránát, s szintén 
igen gyakori bennök a sztaurolith. Igen jellemző ezen csillámos gneisz- 
formáczióra továbbá az, hogy sűrűn közbetelepedve vastag, durva szemű 

jm^maíií-padokat találunk. A hegység főgerincze táján annyira uralkodók 
ezen csillámdús gneiszok a közbetelepedett pegmatit-padokkal, hogy köztök 
csak nagy ritkán akadunk más fajtájú gneiszokra is. Mint ilyen kivételes 
előfordulásokat, az amfibol-gneiszokat vagy amfibolitokat kell említenem.

Ha azonban az oldalgerinczek valamelyikén a Csernához lebocsát
kozunk, lassacskán megváltozik a petrografiai jellemvonás, a mennyiben 
tiszta muszkovit-gneiszok, vagy kétcsillám-gneiszok mutatkoznak, de grá
nátok nélkül. A pegmatitpadok is csak gyérebben jelenkeznek, ellenben 
sűrűbben mutatkoznak az amfibol tartalmú palák.

Ezen gneiszformácziónak petrográfiai kifejlődése egészen olyan, mely 
a kristályos palák második vagy középső csoportjára jellemző, csak a 
komplexus bázisa felé, tehát a mélyebben fekvő rétegek között találunk 
már olyan kőzeteket is, a melyek másutt az alsó csoportban honosak. 
Egészben véve azonban sokkal szórványosabb ezeknek a fellépése, sem- 
thogy indokoltnak vélném őket a térképen külön csoport gyanánt kivá
lasztani.

Orografiai és tektonikai szempontból igen fontos szerepet játszik a 
középső kristályos palacsoportnak ezen hatalmasan kimagasló és az egész 
vidéket domináló, kissé ÉNy-nak dőlt tömege. Azt látjuk ugyanis, hogy a 
Mehádia és Herkulesfürdő tájáról E felé húzódó széles szedimentvonulat 
mintegy beléje ütközve, két részre oszlik, melyeknek egyike EK-i csapás
sal a Cserna völgyébe, illetve Romániába át veszi útját, míg másika egye
nesen Bogoltin és Kornyaréva községeknek tart.

Ezen két vonulat nem áll azonban pusztán szediment-formácziókból, 
hanem mindegyiknek a hossztengelyei mentén akadunk régi kristályos 
kőzetekre is. Tudjuk, hogy a herkulesfürdöi szedimentvonulat közepén egy 
hatalmas gránitit-tömzs jelenkezik és ennek a tömzsnek kivékonyodott 
szakadozott szalagjai azok, a melyek az ez idei területemen, a felső Cserna 
völgyében is konstatálhatok. A vadregényes festői Miksa fal-tói DNy-ra

8A m, k. földt. intézet évi jelentése 1893-ról.
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a Cserna jobb partján a malm-mészkősziklafal tövében vagy ötnegyed 
kilométer hosszúságban ugyanis mállott gránitit üti fel magát.

Az É felé húzódó szedimentvonulatban két, egymással parallel vonal 
mentén bukkannak fel a kristályos palák.

A kornyarévai templomtól DDK-re, a Belareka bal partján a szaka- 
dékos partok egy aprószemű ehloritos zöldgneiszból állanak, mely azon
ban a fölötte levő verrucano-rétegektől csakhamar elboríttatik. A bogol- 
tini temetőtől EK-re eső két árok közepe táján azután lijból ráakadunk 
ugyanerre a gneiszra, mely azonban ismét eltűnik és csak Bogoltin köz
ségben, a templomtól EK-re és DK-re most már nagyobb összefüggésben 
jelenkezik. Az itt mutatkozó folt most már kb. 13h felé mint keskenyebb 
szalag húzódik dél felé egészen a Prislop nevű klipig, mindig ugyanazon 
petrografiai habitussal. Csak a Prisloptól D-re fekvő árokfőben, a hol e 
vonulat liaszpalák és homokkövek közt kiékül, változnak meg a petrogra
fiai viszonyok, a mennyiben az eddigi kőzetek finomszemű, tömör amfi- 
bolitoknak engednek helyet. Egészben véve tehát azt látjuk, hogy a har
madik vagy felső kristályos palacsoporttal van dolgunk.

Alig szenvedhet kétséget, miszerint ezen az előbbiekben vázolt 
gneiszvonulat egy nyeregboltozatnak képezi a tengelyét, a melyet az 
őt borított verrucano és liaszrétegek alól az erózió romboló működése 
tárt fel.

Nyugat felé ezen zöld gneiszok alámerülnek és a liasz kőzeteinek 
engedik át a térszínt, még pedig Bogoltintól Ny-ra a Belareka mindkét 
partján. De nemsokára a Fekete-hegység gerinczén, valamint ennek déli 
tövében a globureu-i szorosban újból a zöld gneiszok azok, a melyek a 
liaszkvarczitok alól kibukkannak. Zöld palák és durvábbszemű, húsvörös 
földpátú zöld gneiszok gyűjthetők a globureu-i szorosban; aprószemű zöld 
gneiszok és valóságos zöld palák ellenben a Fekete-hegységben a Petra- 
Iliosová-tól Ny-ra és D-re. ENy-ra a hornyai Hamca-patak völgyébe leeresz
kedő gerinczen azután közép-, sőt durvaszemű amfibolgneiszokra is aka
dunk. Ezek is többé-kevésbbé zöldes színűek. Egészben véve tehát ezen 
gneiszvonulat is, mely mint legrégibb tag a Fekete-hegység déli részének 
geológiai alkotásában vesz részt, szintén a kristályos palák felső csoport
jához számítandó.

A verrwcano rétegek, a melyekkel Mehádia körül, sőt még 
tovább délre is le egészen Szvinyiczáig oly sűrűn találkoztunk, ugyanazon 
petrografiai kifejlődésben mutatkoznak az ezidei területemen is. Vörös 
vagy violás porfirkonglomerátok, tufás és vörös agyagpalák azon uralkodó 
kőzetfajok, a melyek e rétegek kőzeteit szolgáltatják.

Az EK-i vonulatban, mely a Cserna völgyébe húzódik, ezen forrná-
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czió rétegei egyátalán nem fordulnak e lő ; az északi vonulatban ellenben 
két ponton is találjuk őket, még pedig mind a két esetben szorosan a har
madik kristályos palacsoport zöld paláihoz és gneiszaihoz csatlakozva. Egy 
nagyobb foltban ugyanis a Sulitia nevű kúp Ny-i lejtőjén már messziről 
látjuk a verrucano rétegek vöröslő kőzeteit, még pedig a Kornyareva és 
Bogoltin közt mutatkozó gneiszvonulat közvetlen fedőjében. A másik ver
rucano komplexus szintén a zöld gneiszok hátán a Fekete-hegységben 
fordul elő, ennek minden oldalról messziről látható Petra-Iliosova nevű 
szirtjét alkotván.

Míg ilyen módon a verrucano rétegeket a kristályos palákhoz csatla
kozva, tehát a nyergek ívein találjuk, addig ezen hosszanti kiemelkedések 
közt fekvő teknőket legfőképen a l ia s z  JcÓzetei foglalják el.

E képződménynek kőzetei kvarczkonglomerátok, többé-kevésbbé 
agyagos kvarczhomokkövek és agyagpalák.

Az első ízben említett durvaszemű, többnyire fehér kvarczkonglo
merátok élesen válnak el az utóbb említett kőzetektől. Kövületeket úgy
szólván nem tartalmaznak, a mennyiben csak egy esetben sikerült benne 
egy nagyobb belemnitnek negatív üregét találnom. A telepedési viszonyai 
sem világosak az ezidei területemen, de a Mehádiától Ny-ra a Sverdin- 
patak által feltárt klasszikus profilból tudjuk, hogy e kvarczitok a verru
cano és a liaszagyagpalák közt foglalnak helyet. Böckh J. igazgató úr sze
rint ezen durva konglomerátos homokkövek a legalsó liaszba, esetleg még 
a rétiai korba is tartozhatnak.

Sokkal biztosabb adataink vannak ellenben a puhább homokkövek 
és agyagpalák sztratigrafiai helyzetére nézve, a mennyiben ezekben szór
ványosan bár, de azért jól meghatározható kövületeket gyűjthetünk.

Nagyjából a telepedósre nézve azt jegyezhetjük meg, hogy a kvarczi
tok az alaphegységhez csatlakoznak, tehát inkább a teknő szélein fordul
nak elő, míg az agyagpala főleg annak középső részeit foglalja el. Kövü
leteket eddig csak egy ponton találtam, még pedig az Arsana kúpjától 
DNy-ra, a Valea-Moriuluj jobb oldalán vezető úton, a melyeket a követ
kező eredménynyel határoztam m eg:

Belemnites paxillosus, Schlottheim.
Pholadomya Sturi. Tietze.
Pholadomya decorata, H aiítmann.
Gresslya Trajani, Tietze.
Modiola scalprum, Sow.

A mint látjuk, ezek mind olyan fajok, melyek Berszászkán is előfor
dulnak s a középliaszra jellemzők. Ezen fekete agyagpalák, a melyekben

8*
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tehát a középliaszt konstatálni sikerült, valamint a velük társaságban elő
forduló puhább apróbbszemű homokkövek egyenesen E-ra húzódnak 
Bogoltin, illetve a Kornyaréva felé.

Az Arsanától D-re fekvő Pojana lunga keleti szélén aprószemű agya
gos, feketés, olykor pedig vasoxidos vöröses homokkövekben igen fogya
tékosán megtartott Pedert-eket, Rhynchonéllá-kát, Ostrea doleritica, Tietze 
és Belemnites paxillosus, Schl. példányokat találtam, mely leletek fogya
tékosságuk daczára is szintén a középliaszra utalnak.

Egészen másképen áll azonban a dolog azon erősen meszes palákra 
nézve, mely az Arsana DNy-i La Lacu nevű gerinczónek malm-mészkő 
foltja nyugati szélén, valamint az Arsana ENy-i malm-mészkő szirtjei körül 
előfordulnak. Ezen agyagpalák nemcsak hogy meszesek, hanem kvarcz- 
szemeket is tartalmaznak, tehát egyszersmind többé-kevésbbé homokosok 
is. Ezen rétegekben szórványosan ugyan, de több helyen, még pedig Bogol- 
tintól K-re a Sulitia DK-i gerinczén, valamint a falutól DK-re az Arsanára 
felhuzódó völgyfőben, a

Stephanoceras Humphriesianum, Sow. és a 
Stephanoceras Blagdeni, Sow.

példányait találtam.
Ugyancsak a Sulitia DK-i oldalán egy szürke oolitos mészkőpadból a

Terebratula perovalis, Sow. és egy 
Peden cfr. disáformis, Schübl.

került ki.
Különösen a fentemlített Stephanoceras fajok igen becses leletek, 

a mennyiben arra mutatnak, hogy a szóban forgó lerakodások k ö z ép  
d og  g  erő  e lte k .

A doggernek konstatálása a Krassó-Szörényi Hegység K-i részében 
egészen új és felfedezése annál is inkább volt kellemes meglepetésnek 
vehető, a mennyiben olyan tagot képvisel, a mely a mi vidékünkön a 
liasz és a maim közötti hézagot kitölti. Első bizonyítéka ezen előfordulás 
annak, hogy a jura-rétegek lerakodása a keleti Krassó-Szörényi Hegységben 
is folytonosabb volt, mintsem azt eddig gondoltuk.

Szoros kapcsolatban vannak ezen dogger márgákkal többé-kevésbbé 
regenerált s olykor mandolaköves d ia b á z tlc fÁ k , a mennyiben ezek, 
mint azt kivált az Arsana E-i oldalán két ponton látni a fedő rétegekben, 
tehát a fölöttük következő malm-mészkövek tövében jelentkezni szoktak. 
Diabáztufák még az Arsana kúp Ny-i, D-i és K-i oldalán is fordulnak elő.

A mennyire mostanig áttekinthetem a dolgot, eltekintve a szórvá
nyosan előforduló paleontologiai leletektől, főleg két momentum jel
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lemzi az újonnan felfedezett dogger-palákat a majdnem hasonló képű 
liaszpalákkal szemben, még pedig először azon körülmény, hogy mész- 
karbonátban sokkal dúsabbak, sőt olykor valóságos mészkőpadokat is tar
talmaznak ; másodszor diabáztufákkal való szoros kapcsolásuk.

Ezen két körülmény gondolkodóba ejt most már engem a herkules- 
fürdöi márgás agyagpalavonula.t korára nézve is. E vonulat kőzeteit, a 
melyekben soha semmiféle kövületet nem találtak úgy sem az előttem ott 
járt geológusok, sem pedig magam, a mehádiai liaszagyagpalákhoz való 
hasonlatosságuk folytán szintén mint liaszkorúakat kiválasztottam. Ha 
tekintetbe veszem azonban, hogy a herkulesfürdői palák közvetlen fekvő
jét a malm-mészkőnek képezik, míg a mehádiai liaszpalák malm-mészkó- 
vekkel semmi összeköttetésben nem állanak; továbbá, hogy a herkules
fürdői palák fedőrétegeiben, kivált a fürdő és Pecsenyeska között szintén 
megvannak a diabáztufák, ép úgy, mint az Arsanán, a mehádiai liaszpalák - 
ban ellenben nem : tekintve végre azt, hogy a herkulesfürdői agyagpalák 
sokkal meszesebbek, mint a mehádiaiak, nem látszik épen valószínűtlennek 
az a gondolat sem, vájjon nem-e azonosak a herkulesfürdői vonulat kőze
tei az Arsana doggerbeli lerakodásaival? Többféle szempontból éreztem 
magamat indíttatva ezen kérdést már most is felvetni, a nélkül azonban, 
hogy e dolgot a jelenben véglegesen eldönteni akarnám. A közel jövőben 
megejtendő reambuláczió lesz majdan hivatva ez irányban a kellő világos
ságot megadni.

A mezozoos kőzetek sorában, mint utolsó, a fehéres vagy olykor kissé 
vöröses mészkő jelenkezik. Az ő fellépésének köszöni nemcsak a Herkules- 
fürdő melletti és fölötti Cserna-völgy, hanem az 1514 méter magas Arsana 
környéke is valóban festői, sőt helyenként vadregényes jellemét. Ha tele
pülési viszonyait tekintjük, akkor úgy találjuk, hogy e vastagpadú, rosszul 
rétegzett, szarukőtartalmú mészkövek a Cserna völgyében mindig az ottani 
márgás, esetleg doggerkorú agyagpalák fölött fordulnak elő, az Arsana E-i 
környékén pedig határozottan a klaus-rétegekkel azonosítható lerakodások 
fedőjét képezik. Ezen telepedésük teljesen a rendes geológiai sorozatnak 
megfelelő, a melyből kitűnik, hogy őket a doggernél fiatalabb kor illeti 
meg. Sokszor azonban transgressiv módon a közbeeső dogger- és liaszpalák 
hiányával a mészkősziklákat közvetlenül a liasz-rétiai kvarczhomokkövekre 
látjuk rátolva. Ilyen pontok az Arsana DK-i része, valamint a hatalmas 
Petra-Globuluj a Prestacina völgyében, az Arsana kúpjától K-re.

Ezen mészkőről, úgy mint az előző években is, megint csak azt 
jelenthetem, hogy szerves maradványokban nagyon szűkölködik. Imitt- 
amott egy-egy meg nem határozható, a kőzettel szorosan összeforrt belem
éit, vagy úgy mint az Arsana tetején, nehány aptychus majdnem az egye-
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dűli leletek, a melyeket e mészkövekből felsorolhatok. Az Arsanától DK-re, 
a Cremena nevű kis mészkőkúp tetején azonban mégis sikerült néhány 
ammonitfoszlányt gyűjtenem, a melyek az

Ammonites (Perisphinctes) abscissus, Oppel és 
Ammonites (Lytoceras) sp.

fajokhoz tartoznak. Az első helyen említett fajról tudva van, hogy a stram- 
bergi rétegekben honos, a minek következtében tehát meszeinknek stra- 
tigrafiai helyzete ezen a vidéken is kielégítő módon jellemezve van. Annál 
is inkább lehet mészköveinknek malin-lcorabcL belenyugodnunk, 
mivel e vonulatnak egyéb pontjain szórványosan előfordult kövületek alap
ján mindig hasonló eredményre jutottunk.

Ezek után hátra van még, hogy területünk fözömétől Ny-ra fekvő 
Tieogén-öbölről is megemlékezzünk. A Eekete-hegység Ny-i meredek 
lejtője jelzi egyszersmind a karánsebes-mehádiai neogén-öböl K-i szélét. 
Ennek az öbölnek voltaképen csak kis része az, mely az én felvételi terü
letemhez tartozik, még pedig azon rész, mely a vasút vonalától K-re esik.

Az idén azon árkokat jártam be, melyek Iiornya községétől D-re fek
szenek, név szerint a Szvinya mica és Szvinya máre, a Badinuluj. a Mako- 
vistye és a Chisiovicz árkokat. Ezen vidék geológiai viszonyai igen egy
szerűek, a mennyiben szarmata-rétegek képezik az árkokban feltárt mélyebb 
rétegeket, míg a többi térszínt durva kavicsrétegek borítják.

A szarmata-rétegek, a melyek csillámos homok, kavicsos homok, 
kékes agyagos csillámos homok s ritkábban kékes agyagrétegekből állanak, 
általában K felé dőlnek kis fok alatt. Ezen árkokban is azt tapasztalhattam, 
hogy az agyagos rétegek és az összeállóbb kékes csillámos homokrétegek 
képezik ezen emeletnek fekvőbb részét, míg laza homok és durva kavics
telepek a fedőt szolgáltatják.

Kövületeket leginkább a mélyebb rétegekben lehet találni. A szám
talan példányban előforduló, de aránylag csak kevés fajhoz tartozó szerves 
maradványok a következők:

Buccinum duplicatum, Sow. (ritka).
Murex sublavatus, Bast.
Cerithium pictum, Bast.

« rubiginosum, E ichw.
« disjundum, Sow.

Bulla Lajonkaireana, Bast. (ritka).
Bólén subfragilis, Eichw. (ritka).
Ervilia podolica, E ichw.
Macira podolica, E ichw.
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Tapes gregaria, Partsch.
Cardium plicatum, E ichw.

« obsoletum, E ichw.
Modiola marginata, E ichw.

A mint tehát látjuk, ezek mind olyan fajok, melyek a szarmata-eme
let lerakodásaira nézve jellemzők.

Kevésbbó biztos módon nyilatkozhatunk a szarmata-rétegeket borító 
kavicstakaró geológiai korára vonatkozólag, a mennyiben ez idő szerint 
benne szerves maradványokat nem találtam. Stur Dénes * ezen vidéknek 
más, de közelebbről meg nem jelölt helyein pontusi kövületek nyomait 
találta, a miért is e kavicsot plioczén korúnak veszi.

Végre az alluvialis lerakodások az ezidei területemen felette aláren
deltek és alig játszanak nevezetesebb szerepet.

v D . Stür . Die Umgebungen von Cornia, Corniaréva, Teregova u n d  Slatina. 
yVerb. d. k. k. geol. Reiclis-Anst. 1869. p. 273.)


