
5, Az ohába-ponori kréta-terület,

(Jelentés az 1897. é v i részletes fö ld tan i felvételről.)

H A L A V Á T S GrYTJLÁ-tÓl.

Folytatandó 1897. év nyarán, a hátszegi medenczében, az előző évben 
megkezdett hunyadmegyei részletes földtani felvételeimet, a x-^ :izrA°^- DK és 
DNy jelű (1 :25,000 méretű) lapokon elterülő Obába-Ponor vidéki kréta
területet és szomszédos havasokat jártam be és tanulmányoztam. Ekkép 
egyrészt D felől csatlakoztam néhai dr. H ofmann K ároly kir. főgeologus 
korábbi zsilyvölgyi felvételeihez; másrészt pedig K felől a magam előző 
évi felvételeimhez.

Az 1897. év nyarán bejártam terület határai: Ny felől a Sztrigy-folyó- 
nak bajesd-livádiai szakasza; D-ről a XXvnzr™zT DK-jelű lap déli szegélye; 
K-ről ugyancsak ennek a térképlapnak a keleti szegélye egészen a Petrosz 
völgyig, É-ról pedig a Petrosz-völgy a lap keleti szélétől egészen az Apa-re 
torkolatáig, majd az az egyenes, mely e ponttól a Csoklovina telepig, s innét 
a bajesdi vasúti megállóhelyig vonható.

Az ezen határok között lévő terület K-i része a favegetáczió határán 
túl emelkedő magas hegység: az EK— DNy-iirányban elterülő és kristályos 
palákból álló Zsigor-havas, melynek legmagasabb pontja : a Zsigor-máre 
1501 w/-nyire nyúlik a tenger színe fölé. Innen Ny felé a térszín lassanként 
ereszkedik le a hátszegi síksághoz. A Zsigor-havas Ny-i folytatását képező 
Zsigorel még 1418 * /, a Sztrimbu 1168 qnj  magas. A mészkő-hegység 1300-ról 
800 '"/-re, a homokkő-hegység térszíne pedig 500 m/-re ereszkedik le, míg 
a Sztrigy-folyó bajesd-livadiai szakasza 425— 363 m]  magasan fekvő ártéren 
siet tovább.

Területem fővize a Sztrigy, mely K-ről jőve, eleinte ÉK— DNy-i 
irányban halad s ez a petroszi völgy (Yalea petrosz) neve alatt ismeretes, 
területemen túl azonban, Petrosznál hirtélen irányát változtatja s vissza
térve területemre, livadia-bajesdi szakasza EK— ÉNy irányú. A Sztrigy 
veszi föl azt a számos, köztük néhány bővizű patakot, melyek jobbról-balról 
a magas hegységben eredve, szűk, meredek oldalú s hirtelen esésű völgyeik
ben rohannak beléje.
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A szóban forgó terület földtani alkotásában :

jelenkori képződmények (ártéri üledékek és mésztufa),
krétakorú homokkő és mészkő, s
kristályos palák

vesznek részt, melyeket az alábbiakban részletesen megismertetek.
Sztratigrafiája eszerint egyszerű s csak kevés képződmény van itt 

képviselve. Nagyjában tektonikája is egyszerű: az átalában ENy felé dűlő 
hegység kristályos paláira települő mészkő s az erre következő homokkő 
nagyjában konkordáns helyezkedésbe van. A részletekben azonban annál 
bonyodalmasabb a tektonika. A rétegek gyürődöttek s számos repedés menté
ben el vannak vetve. A kristályos palákon is észlelhetni már e zavaráso
kat, azonban a sűrű erdő és fűvegetáczió, a meredek lejtők és szűk, szikla- 
tuskókkal teli oldalvölgyek járhatatlansága igen megnehezíti, sőt sokszor 
lehetetlenné teszi a települési viszonyoknak olyaténképen való tanulmá
nyozását, mint az kívánatos. A mészkő tömeges volta sem kedvez e meg
figyeléseknek. De megkapjuk az adatokat a homokkő-komplexusban, mely
nek elterjedése, jól rétegzése s kedvező feltárásai úgy a gyűrődést, mint az 
elvetést megmutatják, s a melyekből következtetni lehet a többi képződmé
nyek zavargásaira is. Erre azonban később visszatérek.

I. A  kristályos palák.

Kristályos palákból áll területem alaphegysége, ezek itt a legöregebb 
képződmények. A Zsigor-havast s átalában a magas hegységet ezek al
kotják. Megszakítás nélkül folytatódnak tovább Kfelé a mészkő E-i határán 
túl egészen a bajesdi vasúti megállóhelylyel átellenben lévő hegyig, sőt a 
Sztrigyen túl is megvannak, s a tavalyi felvételi jelentésemben * Kőalja- 
Ohába és Csopeánál említett kristályos palák, K felé való elterjedésüknek 
végső része, melyet a Sztrigy szakított el tőlök, Kőalja-Ohába és Csopea 
között beléjök vájván medrét.

Elterjedésük K-i részében, a Zsigor-havason s nyúlványain javarész
ben erősen csillámos palák jelentkeznek. A csillám biotit vagy muszkovit, 
vagy mind a kettő együtt van meg. A rétegösszletben nagy szerepet játszik 
a csillámpala, mely helyenként nagy, piros gránátot tartalmaz. E mellett 
erősen van képviselve, főleg a petroszi völgyben, egy lnisveres földpátú 
biotitgnájsz, mely padosán válik el, padjai közt vékony rétegű, apró szemcsés

* Adatok a hátszegi medencze földtani viszonyainak ismeretéhe’z. (A m. kir. 
földtani intézet évi jelentése 1896-ról, 91. 1.)
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csillámgnájszszal. Ezekhez társul még öregszemű pegmatit is. A Bajesdtől 
E-ra lévő Magurán pedig szemes muszkovit-gnájsz van erősebben kifejlődve. 
Amfibolitok nem fordulnak elő e területen.

A kristályos paláknak ez az erősen csillámos társasága, továbbá az 
amfibolitok és kristályos meszek hiánya oly jellege e képződménynek, mely 
megegyezik a krassó-szörényi hegységben megkülönböztetett kristályos pala
csoportok középsőjével, úgy hogy területem kristályos paláit a középső 
kristályos palacsoport képviselőjének kell tekinteni.

Kristályos paláink átalában igen mállottak s a sűrű fa- és fűvegetá- 
czióval fedett hegyeken a legjobb esetben csak annyi konstatálható, hogy 
kristályos pala fordul ott elő. Annál szebben vannak feltárva a yölgyekben, 
melyeknek meredek oldalain, különösen a búsveres földpátú biotitgnájsz 
meredeken égnek meredő, szeszélyesebbnél szeszélyesebb alakú megközelít
hetetlen szírieket formál. A tájkép szépségéhez nagyon is hozzájárul, de a 
geológiai észlelést lehetetlenné teszi. A völgyek fenekén pedig a lehullott 
nagy kőtuskók takarnak el mindent. Ez az oka, hogy a kristályos palák 
települési viszonyait nem figyelhettem meg olyan részletesen, mint az kívá
natos, s csak nagy vonásokban irhatok róluk.

Kristályos paláink településökben igen meg vannak zavarva, számos 
ránczot vetnek s repedések irányában el is vannak vetve. A Sztrimbu K-i 
részében levő nyergen 21 bóra felé 60 fokkal, e hegy déli lejtőjén pedig 
1 hóra felé 30 fokkal, a petroszi völgyben, a Yalea Zsigorásza átellenében 
18 hóra felé 35 fokkal, valamivel lejebb 19 bóra felé 35 fokkal dőlnek. Még 
lejebb pedig a Sipottal átellenben a 16 hóra felé 70 fokkal, nem messze 
innét 22 hóra felé 25 fokkal, a lap déli szélein pedig 7 bóra felé 20 fokkal 
dől. A baj esdi Magurán végül 18 hóra felé 45 fokkal dőlnek.

Egyelőre tehát a kristályos palák általános dőlését meg nem határoz
hatom ; ez a jövő dolga, a mikor majd nagyobb területen ismerkedem meg 
települési viszonyaival.

M a n q á n é r c z .  A Zsigor-havas Ny-i részében a Frunt Zsigor maré 
nevű előcsúcson (a katonai térképen hibásan D. lui Bratán a neve) a kristá
lyos palában ÉK— DNy-i irányú teléren mangánércz fordul elő. A kimállott 
érez kb. 0'5 7£/ni bosszú gerinczet formál s a felszínen nagy és sok éreztuskó 
hever itt. Tovább E-ra pedig a Csóka Brazulujon is konstatálható ez az 
érczelőfordulás a felszínen.

Az itt található érez apró kristályos-szemcsés, fekete színű. Intéze
tünk vegyésze, Kalecsinszkx Sándob úr, a ki szíveskedett ezt az érczet meg
elemezni, a következőket közli velem :

«Az összes mangántartalom =  14'66°/o, 
a mely összegből 4'589°/o mangán mangánszuperoxid (Mn0 2) alakjá-

7A m. k. földtani int. évi jelentése 1897-ről.
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bán van jelen. A 4 ‘589°/o mangánnak tehát 7‘26% mangánszuperoxid 
felel meg.

Tartalmaz még vasat is, 6-13o/9-ot.
A többi sósavban oldhattam»
A mely elemzésből kitetszik, hogy ennek az éreznek gyakorlati ér

téke nincs.
Hasonló viszonyok közt: t. i. a középső kristályos palacsoportban 

telért alkotva, fordul elő a mangánércz a krassó-Szörényi Középhegység E-i 
részében is s analógiájának vehető. Tirnován (Resiczától EK-re), hol már 
régen bányászszák is, kezdődik s egyenes vonalban egészen Delinyestig nyo
mozható.*

I I .  A  k r é ta k o r ú  k é p z ő d m é n y e k .

Konkordánsan a kristályos palákra rá telepedve, s ezeknek minden 
települési zavaraiban részt véve, krétakorú képződmények következnek, me
lyeket két, petrografiailag elkülönülő tagra oszthatni. Az öregebbet mészkő, 
a fiatalabbat homokkő alkotja.

1. A  m é s z k ő .  A közvetlenül a kristályos palákra települő mészkő 
DK— ENy irányú táblát formál, melynek folytonosságát csak a petroszi 
völgy szakítja meg, hol a völgy mélyebb részeiben a kristályos palák van
nak feltárva, s a mészkő a lejtő felsőbb, függőlegesen égnek meredő részét 
alkotja. A Sípot táján a Sztrigy ágya 587 mj  magasan van, a kristályos palák 
900 m/-nyire nyúlnak fel a lejtőben, míg a mészkő 1080 ''"/-nyíre emelkedik. 
(1. ábra). E mellett azonban a völgyben lent is találkozunk a mészkő 1— 2 
lehullott rögével.

A mészkő világossárgás, helyenként alárendelten világos rózsaszínű, 
tömör, fehér és rózsaszínű kalcziterekkel átszőtt: átalában tömeges, a réte
gesség teljes híjával, csakis mélyebb, a kristályos palákkal határos részei 
mutatnak némi rétegességet. így a Yalea ponoruluj végén ott, hol a patak 
a föld alá bújik s tágas félkörben festői ormokat formál a mészkő, alsóbb 
részeiben még tömeges, felsőbb részeiben azonban vastag (kb. 0 -5 ™f) pa
dokra válik el, mely padok 15 hóra felé 25 fokkal dőlnek. A csoklavinai 
Ponornál, a búvópatak barlangja szájánál is pados elválású, mely padok 
lapjai 10 hóra felé 25 fokkal dőlnek. Eüzesdtől E-ra a Gyalu Urszuluj alatti 
völgyben pedig 10 hóra felé irányuló 50 fokos dőlést mértem. Végül Ohába-

*  H a l a v á t s  Gy. A szocsán-tirnovai neogén-öböl Krassó-Szörény vármegyében 
(A m. Mr. földtani intézet évi jelentése 1892-ről, 99. 1.). —  Karánsebes nyugati kör
nyéke (u. a. 1894-ről, 77. 1.).
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Ponornál a barlang felett emelkedő hegy oldalán is látható némi elmosó
dott rétegesség.

Mészkövünk fossziliákban átalában igen szegény. Csakis két ponton 
sikerült szerves maradványokra akadni. Az egyik Ponortól K-re a Gyalu 
Dreptuluj Ny-i lejtőjén van, hol egy kőtuskó felszínén requienná-ra emlé
keztető kimálások voltak; a másik pedig Ohába-Ponortól E-ra a barlang 
fölött lévő lejtő, honnét korattokat gyűjtöttem. Ily viszonyok között a mész 
korát minden kétséget kizáró módon nem lehet meghatározni.

Petrografiailag s egyéb tulajdonságaikban meszünkhöz hasonló mész
kövek máshol is előfordulnak, s így analógia alapján korukat illetőleg mégis 
mondhatni valamelyest. A krassó-szörényi Középhegység délibb részében 
■van ugyanis hasonló, az ú. n. weitzenriedi mész, mely B öckh J. igazgató tír 
szíves szóbeli közlése szerint is,* meszünkkel párhuzamosítbató. A weitzen
riedi mészben fossziliák alapján B öckh J. úr két földtani szintet, felső tbi- 
tont (strambergi rétegek) és alsó neocomt konstatált, e két képződmény 
közötti határt azonban, az adott viszonyok között, nem lehetett megvonni. 
Ehhez képest meszünk korát is a júra és kréta határán kell keresni, s sze
rencsés lelet tán majd ezt is tisztázni fogja.

A mészalkotta vidék sziklás, gyér erdő és fűvegetáezióval borított 
hepe-hupás terület, sok karszt-jelleggel. Kisebb nagyobb dolina mindenütt 
van feles számban, melyek több helyütt sorokká rendezkedve, völgyületeket 
alkotnak. Barlang is találkozik nem egy, ez utóbbiak azonban javarészben 
búvópatakok medrei, melyeken víz folyik át. Az az 1— 2 száraz barlang is 
csak elhagyott vízjárásnak vehető. A búvópatakok mind a kristályos palák
ból erednek s rövidebb-hosszabb földalatti folyás után a mészkő túlsó ré
szén ismét a felszínre kerülnek, egy-egy barlangból ömölve ki, mely helye
ket az ottani nép ponor-n&í nevez. A búvópatakok a következők: apetroszi 
völgytől DK-re a Sztrigy balpartján lévő mészterületen a Gyalu-Pojeni alatt 
fakadó forrásokból ered s csakhamar a mészkőben eltűnve, a petroszvölgyi 
Ponornál jön ki, hogy rövid, de meredek, számos vízesést alkotó út után a 
Sztrigy vizét szaporítsa. A Sztrigy jobb partján, a petroszi völgytől ENy-ra 
lévő nagyobb mészkőterületen a Lolavölgy felső részében, tektonikai okok
ból a mészkő közé benyomuló kristályos palákból eredő víz a Lunka-Pripo- 
nuluj felső részében, kis hasadékból eredő Szócs-forrást (Funtina Szócs, 
vízének hőmérséke 7° B.) táplálja; csakhamar azonban e forrás vize egy 
dolinába ömlik, hogy megszaporodva az egyéb helyekről hozzá szivárgó 
vízzel, Ponor községétől K-re a Kokolbia-barlang (Gaura lui Kokolbia) im
pozáns száján véget érjen földalatti útja. A víz hőmérséke a barlang szájában

* Böokh J. Adatok a Bozovicstól észak-nyugatra emelkedő hegység geológia 
ismeretéhez. (A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1886-ról, 131. 1.)

7 *
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8 E°. Ugyancsak hasadék mentében elvetődött és a Bulzul s a Csatatyán 
meredek oldalú ormai közt jelentkező kristályos palákból fakadó víz a Lunka 
ohábi felső részén a mészben eltűnik, de csakhamar magán a Lunkán a 
Funtina Tyirisora alakjában (vize 7'5 E°.) a felszínre jnt. De nem marad 
sokáig itt, mert nem messze egy dolina ismét elnyeli. Valószínűleg ez a víz 
is szaporítja azt a víztömeget, mely a hosszú Valea Ponorulujon átfolyva, 
félkörben álló festői szirtek aljában tűnik el s az ohába-ponori Ponor im 
pozáns kapuján át ömlik ki, hogy már nemsokára több oláh patakmaion 
turbinaszerű kerekét őrültsebesen forgassa. A Kokolbia és az ohába ponori 
barlangok patakjai Ponor községe felett egyesülve, a Sztrigybe szakadnak.

Végül Ponoricsnál két helyütt is tűnik el a föld alá két, a kristályos 
palákból eredő patak s a föld alatt egyesülve, a csoklavinai «Porion) bar
langján át jutnak ismét a felszínre. E patak E-i irányban a lunkányi völ
gyön át folytatja útját s Sztrigy-Szt.-Györgynél szakad a Sztrúgybe.

Ponoricsnál a völgy szintje felett két száraz barlang is van, melyek 
azonban a mélységben a patak medrével összefüggésben vannak s így e 
búvópatak korábbi eltűnési nyílásainak vehetők.

2. A  hom okkő-Ö SZlet. A mészkőre rátelepedve hatalmas homokkő- 
öszlet következik s alkotja a Sztrigy livadia-bajesdi szakaszának jobb partján 
emelkedő alacsonyabb hegyeket.

A mészkővel való érintkezése helyén, mint a réteg-összlet legmélyebb 
rétege, nehány méter vastagságban kővé keményedett, babérczet tartalmazó 
sötétveres agyag (bolusz) jelentkezik. Mindenesetre régi (krétakori) képződ
mény ez, s nem az, a mészkő-he'gységekben gyakori, a mész kilúgzása után 
visszamaradt s egyes hasadékokba bemosott «terra rossa» néven ismert 
veres agyag, melynek azonban képződési körülményei ezével azonosak le
hettek. Ebben az agyagban, melynek már veres színe is a nagy vastartalomra 
vall, apró, serétnagyságútól egészen ökölnagy limonit-gömbök vannak be
ágyazva, a melyeket régebben vasgyártásra fel is használtak. Legalább 
erre enged következtetni az a több helyütt nagyobb mennyiségben, a veres 
agyag előfordulása közelében heverő salak. Hogy azonban mikor történtek 
meg e kísérletek? arra adataim még ez idő szerint nincsenek.

Ezt a veres agyagot a homokkő-komplexus legalsó tagjának kell venni, 
mert ezzel szorosan összefügg, a homokkőbe átmegy. A veres agyagra tele
pült homokkő ugyanis alsó részében még agyagos, veres színű s csak lassan
ként változik meg petrografiai alkata és színe fehérre. Erre az átmeneti 
rétegre, mint azt szépen Ohába-Ponornál a barlang közelében tapasztal
hatjuk, fehér, sárga színű, rétegesen-padosan elválló, csillámos, helyenként 
kavicsos homokkövek következnek, melyeknek felsőbb részeiben két ho- 
mokkő-pad köti le figyelmünket.
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Ohába-Ponor községének K-i részén, a Dilma luk Coroi-ra vezető 
gyalogút mentén vannak szépen feltárva a DNy-nak (hóra 15) dűlő rétegek, 
melyek között a meddő homokon egy 0 ‘5 mj  vastag homokkő-pad van, mely 
a Nerinea incavata, B r o n n , nagy mennyiségű házait zárja magában. Erre 
0'5 nnj  vastag lazább meddő homokkő, majd ugyanolyan vastag homokkő
pad következik, mely a szó legteljesebb értelmében acteonella-konglomerát- 
nak mondható, mert az Acteonella gigantea, Sow. sp. millió meg millió 
házait tartalmazza. Ez a két, fossziliákat tartalmazó homokkőpad megvan 
az átellenes parton, továbbá a Yalea Dupagyálból felvezető gyalogúton, 
valamint a Yalea Dreptuluj felső részében is.

Az acteonella-padtól néhány mj ■ nyi homokkő által elválasztva egy 
vastagabb márgaréteg következik. Ez a márga üde állapotában kékes, mál- 
lottan pedig szürke színű s sok fossziliát tartalmaz.

Ezt a márgát nemrég még vízálló-czement gyártására használták fel, 
s a bánya feletti dombháton, hol a rétegek 16 hóra felé 35 fokkal dőlnek, 
gyűjtöttem a következő fossziliákat: *

Sonneratia sp. (Az Amm. Dutempleanus alakcsoportjából),
Cucullaea aff. Matheroniana, d ’ Or b .,
Cucullaea nov. sp. indet.,
Panopaea frequens, Z i t t e l , a f f . ,

Cardium sp.,
Alaria efr. digitata, Z e k e l i .

A márga felett hatalmas, helyenként konglomerátos, márgás homokkő 
rétegöszlet következik, melyet osztályozni bajos, s mely képezi Ponor, Ohába- 
Ponor, Eegyer, Füzesd környékén az alacsonyabb-magasabb hegyeket.

A homokkövek világosszürke színűek; a finomabb-durvább kvarcz- 
szemeket meszes, márgás kötőanyag tartja össze; mindég jól rétegezettek. 
A rétegek vastagsága igen különböző s egész a 0 5 mj  vastag pádig válta
kozik. Mindig tartalmaznak több-kevesebb csillámot is, mely némelykor a 
réteglapon jelentkezik sűrűbben. Némely padja erősen kavicsos, borsó, egész 
tyúktöjás nagyságú, legömbölyített kvarczkavicscsal. A homokkő-rétegeket 
egymástól igen gyakran vékonyabb-vastagahb, foszlós agyagmárgaköz vá
lasztja el.

Ponortól K-re a Dumbráva erdőbe vivő úton, hol a rétegek 19 hóra 
felé 40 fokkal dőlnek, a mészkő közelében rozsdavörös homokkő-rétegek

* Ezeket, valamint átalában a homokkő-komplexusból gyűjtött egyéb fossziliá
kat is dr. P e t h ő  G y u l a  t. barátom szíveskedett meghatározni, kinek e szívességét e 
helyen is megköszönöm.
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vannak feltárva, közben alárendelten kék-violaszínű, levelesen elváló ho
mokos márgapalákkal. Ebben a részben a csillámos homokkő némelyiké
nek réteglapján bieroglifa-féle dudorodások is vannak. Egyik heverő darab 
pedig Acanthoceras sp. tartalmazott.

Az Ohába-Ponortól K-re lévő Valea Dupagyálban a homokkő közt 
kék színű homokos agyag réteg is van, melyből iszapolni való próbát hoz
tam, azonban az iszapolási maradékban szerves maradvány nem találko
zott. A kék homokos agyagréteg felett borsó, egészen tyúktojás nagy kvarcz- 
kavicsos konglomerát-pad következik. E rétegek 16 hóra felé dőlnek.

Tovább keletnek Eegyernél, a fegyeri háton, a csillámos homokkövek
ben ismét egy homokos márgaréteggel találkozunk, mely 17 hóra felé 30 fok
kal dől, s melynek egyes részei sok fossziliát tartalmaznak : jelesen nerinea, 
bordás pecten, ostrea stb., egy rétege felületén pedig kimállva orbitulinn 
fordul elő.

A Pujjal átellenben levő Magúra csupa durvább-finomabb csillámos 
homokkőből áll, melyet építési czélokra fejtenek is.

Füzesd határában a K-ibb részben, a mészkő közelében megvan az 
acteonella-konglomerát, a község elszórt házai azonban a felsőbb részt ké
pező csillámos homokköveken feküsznek, melyekből a Valea Dreptulujban 
Nerinea incavata, B bon n . gyűjtöttem. A rétegek e völgyben 19 hóra 
felé 35 fokkal, míg a fővölgyben, a templom táján 17 hóra felé 20 fokkal 
dőlnek.

A homokkő-komplexus ezután még tovább Ny-ra is Galacz és Bajesd 
községeknek Sztrigy jobbparti részébe is behúzódik s a bajesdi vasúti meg
állóhely átellenében végződik. Rétegeim e részben a kristályos palákhoz 
(melyek itt 18 hóra felé 45 fokkal dőlnek) támaszkodnak s átalában D felé 
(10— 13 hóra) dőlnek 20— 45 fokkal.

A Sztrigy völgyén túl Eőalja-Obábánál van még kis területen, mely
ről már múlt évi felvételi jelentésemben (1. c. pag. 92.) megemlékeztem. 
A Sztrigy balparti részén csakis e ponton konstatáltam krétakori kép
ződményt.*

* Ifj. báró N o p c s a  F e r e n c z , Vorlauftger Bericht über das A uftreten  von oberer  
K reide im  Hátszegen Thale in  Siebenbürgen  (Verh. d. k. k. geol. E. Anst. Jg. 1897, 
pag. 273) czímű közleményében többi közt azt Írja : «Die Basis dér marínén Ablage- 
rungen scheinen Sandsteine zu bilden, welche nur in ganz kleiner Ausdehnung am 
linken S trigyu fer bei Galatz auftreten und bisher nur R udisten  in sclilecliter Er- 
haltung lieferten». Ez azonban nyilvánvalóan tévedés. A Sztngy-folyó balpartján 
csakis Kőalja-Ohábánál van meg a kristályos palákra telepedett kis foltja a felső-kréta 
homokkő összletének, Galacznál ilyen korú képződmények nem fordulnak elő, itt már 
az aquitaniai üledék van a partoldalban.

Galacz községétől DNy-ra abban az árokban, mely attól a ponttól, hol a vasút
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Füzesd táján azonban rétegeink durvaságokból mindinkább veszíte
nek. A kvarcz-kavicsos padok eltűnnek, a homokkő finomabb szemcsés lesz, 
s agyagpalák nagyobb mennyiségben társulnak hozzá. Ennek következtében 
a padosság is alárendelten lép föl, a rétegek vékonyabbak lesznek, sőt sok 
helyütt a vékony palásság uralkodik. Fossziliákat e részben nem sikerült 
találni.

Míg az előbb leirt homokkő-komplexus térbelileg összefüggő vonulatot 
képez, addig Csoklovinánál ettől különválva, elvetve jelentkezik homokkő. 
Maga Csoklovina ezen épült s az átellenében lévő Plaju Drakuluj gerinczet 
is ez alkotja. A csoklovinai barlangból jövő víz a lépcsőzetes homokkő
padokon apró medenczéket, vízeséseket alkotva rohan le a völgybe. 
A homokkő-padok itt 12 hóra felé 10 fokkal dőlnek s alulok a malomnál 
és azon túl a völgy alján csillámgnájsz búvik ki. Elé’ob már említettem, 
hogy a barlang szájánál a mészkő vastag padokban válik el, melyek 10 hóra 
felé 25 fokkal dőlnek. Már most a ki csak ezt a helyet ismeri, bizton azt 
fogja állítani, hogy a kristályos palákra a homokkő, s erre a mészkő követ
kezik ; vagyis : hogy a homokkő öregebb a mészkőnél. Ez azonban nem áll. 
A csoklovinai homokkő a számos repedés egyike mentén elvetett részlet s 
csak a település megzavarása következtében jutott oly helyzetbe, hogy 
látszólag a mészkő alá dől. Máshol mindenütt, jó hosszú vonalon s nem ily 
kis területen, a mészkő a kristályos palákon nyugszik, a mészkőre pedig a 
homokkövek vannak telepedve. Azaz a homokkő-komplexus a mészkőnél 
fiatalabbnak bizonyult már a telejmlési viszonyok következtében. De ezt 
bizonyítják a gyér paleontologiai bizonyítékok is, melyek alapján a mészkő 
korát az alsó neocomba (vagy esetleg a felső tithonba) kell helyezni; míg a 
homokkő felső krétakorú.

az országutat keresztezi, valamivel K-ebbre van, s melynek vize az országút mellett 
lévő keresztnél fut le a Sztrigybe, és a melyben br. N o p c s a  a rudistákat (!) gyűjtötte, 
a következő rétegsorozat konstatálható: többé-kevésbbé agyagos, durva homokokkal 
váltakozva, finomabb-durvább homokkövek jönnek elő, mely rétegeket feljebb a,z árok
ban már a diluviális terrasz kavicsa fedi.. A homokkő-padok 15 hóra felé 15 fokkal 
dőlnek. Az árok fenekén lévő kék homokban N atíca helicina, B b o c c T urritella  sp. 
s egy sima Pecten sp. sikerült találni. Az e felett lévő homokkőben pedig Lucina  
ornata, A g ., fordul elő. Az egyik a rétegsorban még magasabban lévő, durva, kavi
csos homokkő pád pedig sok nagy (a Cyprina rotundata-ra emlékeztető) vastaghéjú 
kagyló teknőinek lenyomatait tartalmazza. A vizek feloldották a teknő anyagát s csak 
helye van meg a homokkőben. Ezt nézhette br. N o pc s a  rudistának.

A gyér paleontologiai anyag inkább mellettem bizonyít, ki e rétegeket aquitán- 
korúnak tüntetem fel térképemen, s ellene mond annak, hogy e homokköveket kréta
korúnak vegyük, melyektől különben petrografiailag is jól megkülönböztethetők.

A mi végül a szt.-péterfalvi csontokat tartalmazó rétegeket illeti, nem találok okot 
ez idő szerint arra, hogy múlt évi jelentésemben kifejtett nézetemet megváltoztassam.
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A két képződmény között e szerint nemcsak petrografiailag nagy a 
különbség, de korbelileg is messze vannak egymástól. Á mészkő a krétakor 
kezdetén (vagy tán a jurakor végén), míg a homokkő-komplexus ennek a 
kornak vége felé képződött. A mi közbül van, az itt hiányzik, legalább eddig 
nyoma nincs, s valószínűleg a krétakor közepe táján a mészkőről lefutott a 
tenger s jó darabig száraz föld volt.

Ezeket tapasztalva, nem lehetek egy véleményen D. STUR-ral,* ki 
1860-ban e vidéket bejárva, azt állítja, hogy a mészkő a homokkőre van 
rátelepedve, ennélfogva a homokkő-komplexusnál fiatalabb. Az átnézetes 
térkép érdekében történt e felvételnél nem is igen csudálhatjuk, ha olyas 
valamit eredményezett, a minek helyességét a részletes felvétel nem bizo
nyíthatja.

Az előző sorokban már többször említettem, hogy a területem alko
tásában résztvevő képződmények települési viszonyaikban nagyon meg
vannak zavarva. A míg azonban a kristályos palák alkotta területen a jó 
feltárások hiánya és hozzáférhetetlensége, a mészkő tömeges volta a zavar
gás szabályait leolvasni majdnem lehetetlenné teszi: addig a homokkő
komplexus jól rétegessége s térbeli eloszlása ezt megkönnyíti s a tektonikai 
viszonyok észlelését lehetővé teszi. Ezekből kitűnik, hogy a hegységet létre
hozó erők kétfélekép működtek: egyrészt ENy— DK-i csapáséi s DNy-i esésű 
egyoldalú emelést szenvedtek a rétegek; másrészt EK— DNy irányú repe
dések mentén el lettek vetve és összegyűrve. (2. ábra).

Ily elvetések konstatálhatok Ponornál, a Dumbráva-erdőben, hol a 
homokkőből egy mészkőrög emelkedik ki. A Kokolbia-barlang felett ki
magasló Bordia maré a legszebb s már messziről feltűnő elvetett darab, 
melynek ENy-i széle meredeken levágott fal, míg DK-i része lankásan eresz
kedik s a homokkő alá bújik. Az ENy-i fal alja mentén messze követhető a 
homokkő összefüggően, majd a Lunka Priponoluj mentén nyomaival: ki- 
mállott s az eróziótól otthagyott kvarczkavicscsal találkozunk; e Lunka 
végén pedig a homokkő nagyobb részlete konstatálható s azon túl a mészkő 
közé kristályos palák ékelődnek be. Ohába-Ponornál is konstatálható egy 
ilyen vetődési vonal. Itt is meredek oldalú hegy alján mélyen benyúlik a 
homokkő, majd völgyületszerü mélyedés: a lunka-ohábi következik s ennek 
végén ismét a Bulzul és Cseteczán mészkőszirtek közé ékelődő kristályos 
pala megjelöli egészen világosan a törési vonalat. Fegyernél a Murgoj ház
csoport irányában halad egy kevésbbé éles törési vonal; holott a füzesdi 
homokkő-részletnek antiklinale-szerűen mindkét széle fel van emelve. 
A csoklavinai elvetett részletről már volt szó.

(11)

* Berickt über die geologische Uebersichtsaufnahme des südwestlichen Sieben- 
bürgen im  Sommer 1860. (Jahrb. d. k. k. g. B. A. Bd. X III. pag. 74.)
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III . Jelenkori képződm ények.
1. Mésztufa. A mészkőből, barlangból több helyen ömlik ki víz, de 

ezek mind búvópatakok lévén, melyek tágas üregeken keresztül folyva, 
aránylag rövid ideig érintkeznek a mészkővel s így nem lehet csudálni, 
hogy mésztufalerakodás alig van területemen. A petrosz-völgyi és csoklo- 
vinai barlang szája magasan a völgy talpa felett van, a víz rövid, meredek 
lejtőn, számos kis vízesést alkotva fut le, s itt van is némi vékony mész
bevonat. Az ohába-ponori barlang előtt is csak nyomokban van mésztufa. 
Kivételt egyedül csak a Kokoldia-barlang vize tesz, mely előtt a völgyben 
tényleg terjedelmesebb mésztufa-lerakodás létezik, beléhullott falevelek le
nyomataival.

2. Artéri üledékek. Területem fotyóvize mind rohanó hegyi pa
tak, melyek nagy esésű mederben folynak. Szárazabb időben csak a források 
táplálják őket, s eléggé bővízűek. Hóolvadáskor vagy egy-egy zápor után 
meg-megdagadnak s ilyenkor nagy köveket hoznak le, melyeket szűk völ
gyeikben csakhamar hátrahagynak többé-kevésbbé legömbölyített állapot
ban. A Sztrigy, mely magába veszi e vizeket, széles ártérén folyik, melyen 
még mindig nagy kőtömböket és durva kavicsot rak le.

Iparilag; értékesíthető kőzetek.

A kristályos paláknak nincs gyakorlati értékök. A patakokban heverő 
legömbölyített hömpölyeit a nép faházai alapfalának használja fel.

A mészkő mészégetésre alkalmas, s tényleg Krivádián van is egy rnész- 
kemencze, mely a helyi szükségletet látja el.

A homokkő-komplexus márgáját, mint említém, vízálló czement- 
gyártásra alkalmazták is, s e ezélra alkalmasnak is bizonyult, azonban ez 
is abbanmaradt. A homokkövek vastagabb rétegeit Pujnál és Bajesdnél 
fejtik s kapubálványok, ajtó-ablakragasztéknak, sírkereszteknek dolgozzák 
fel, alaktalan darabjait pedig falrakásra használják, de ez sem megy túl a 
helyi szükségleten.

A mésztufát falrakásra használhatnák, de nem igen alkalmazzák 
erre se.


