
7. A temesmegyei Beregszd völgye s a Bega-folyó közötti 
terület földtani viszonyairól.

(Jelentés az 1897. év i részletes fö ld ta n i fe lvételről.)

Adda Kálmán-tói.

A Nagyméltóságú m. kir. Földmívelésügyi Miniszter Úr számú
rendelete alapján vettem a m. kir. Földtani Intézet Tekintetes Igazgató
ságának 1897. évi junius hó 19-én kelt 306. száma alatt azon megbízatását, 
hogy temesmegyei felvételeim folytatása előtt, a zemplénmegyei Kriva-Olyka, 
nemkülönben Mikova^Habura környékét, az ottani petroleumkutatások ér
dekében tanulmányozzam és térképezzem. A jelzett zemplénmegyei fel
vételeket Kriva-Olykán megkezdve, Habura, majd Mikova környékén is 
foganatosítottam és azokról jelentésemet, — melyben a terület földtani, 
sztratigrafiai és tektonikai viszonyait tárgyalom és ezek alapján az ottan 
előforduló petroleumtartalmú rétegek művelésre méltó voltára utalok, —- a
m. kir. földtani intézet Tekintetes Igazgatóságának benyújtottam, mely fel
sőbb helyen jóváhagyva, színezett földtani térképpel, a m. kir. földtani 
intézet évkönyve XII. kötetének 3. füzete gyanánt, már meg is jelent.

*

E specziális feladat elvégzése után, folytattam Temesmegye területén 
az országos részletes földtani felvételt.

A múlt 1896. évben Temes vármegyében végzett felvételeim nyugati 
határa összeesett az 1 : 25,000-es táborkari térkép DK lapjának nyu
gati szegélyével; a mennyiben az 1895-ik év nyarán felvételeimet, Hódos 
felől, a mondott méretű térkép yíföáT ÉK lapjának ugyancsak nyugati sze
gélyéig elvégeztem, az 1 : 75,000-es méretű " osztálylap azon területe
maradt földtanilag megvizsgálandó, mely a mondott lapok határszéleitől 
nyugatra esik, és a dr. Lóozv Lajos marosmenti felvételeitől, a Beregszó 
völgyéig kartirozott területtől délre a Begáig, nyugatra a xxvt™ osz" 
tálylap nyugati széléig ismeretlen volt.

Felvételeim területe tehát az 1 : 25,000-es táborkari térkép vvú6—J r XXV. rov.
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ÉNy és DNy lapjaira esik és annak É határa a Beregszó völgye, nyugati 
és keleti határa a mondott lapok szélei, a déli pedig a Sustra, Békás és 
Bemete községek alatt elfolyó Bega alluviumja.

Felvett temesmegyei területem a következő községeket és azok határát 
foglalja magában. Észak felől a Beregszó völgyétől délfelé Búzád, Német- 
Bemete (Königshof), Bomán-Bencsek, majd keletnek Mély-Nádas, ettől dél
keletnek Stancsófalva, innen nyugatra Aranyág (Hernyákova), majd ENy- 
nak Német-Bencsek, ettől délre Margitfalva (Janova), délnyugatnak Be
mete, majd a vasutmenti, K-re fekvő Jezvin, Békás, Sustra és az e felett 
fekvő Péterfalva (Petrovoselo).

E terület a Bega vízterülete két, átlag kelet felől nyugatnak futó 
széles völgy által van feltárva, melyek a Mély-Nádas felől Bomán-Bencsek- 
nek irányult Valea Sume, mely a Beregszó völgyébe ömlik és a Yalea 
Gyertyámos vagy Valea Lunga, mely Stancsófalva, Aranyág és Margit
falva mellett elfolyva, a Begával egyesül.

Ezen, meredek partokat alkotó völgymélyedésekkel párhuzamosan ge- 
rinczek futnak, melyekről sűrűén egymás mellett mély vízmosások és cser
melyek vájódtak a laza képletek anyagában. A felvett terület É részén né
hány kilométer hosszú keresztvölgyek keletkeztek ily módon, melyek az 
egymásután következő dombok, völgyek, hullámos ismétlődése mellett, 
hálószerű barázdolását tüntetik fel a területnek.

Az említett hosszú gerinczek legészakibb vonulata a Beregszó és Vale 
Sume völgyei közt terül el. Ez Búzád községétől délkeletnek fekvő 293 mj  
magas Avas Búzád háromszögelési ponttól, a Dosu lui Georgie (264 mf), 
a Tri mogili (249 mj), a Kobolás gerinczponton, a Hodaja Sumanda és 
Simontanya mellett vonul és a Beregszó völgyében ellapul; ettől úgy É-ra, 
mint I)-re párhuzamos keresztágak, gerinczek futnak.

A Vale Sume és a Vale Gyertyámos közt vonul, —  a Mély-Nádastól 
DK-re eső, a Sirokopolje (232 mf), Hodaja Hernyákova és a Bikitas-pusztán 
át, Német-Bencseknek egy másik, K— Ny-i gerincz; végre a Valea Gyer
tyámos és a Bega alluviumterülete közt, mint utóbbinak északi partvidékét 
jelzett határvonal elterül, a Stancsofalvától dél-délkeletnek fekvő Loskova 
(243 mj), a Grusevle (209 mj), a Glivnica (224 mj), a Pfaffenberg (221 mj  
háromszögelési pont), a Gyalu máre (186 nJ) gerinczpontok és a La Catlova- 
gerincz lábával végződő gerinczvonulat. Ezen területtel elértük a Maros bal
parti neogén-képződmények legdélnyugatibb határát is. Neogén-képződ- 
ményeink itt már csak elvétve feltűnő, foltszerű rétegek alakjában mutat
koznak s az uralkodóan és hatalmasan kifejlődött quartár-formáczió dilu- 
viális lerakodásainak felléptével K-i határát értük el a nagy magyar me- 
dencze egyik pontjának. A fentebb ecsetelt terület geológiai felépítésén a 
következő korú képződmények szerepelnek :
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1. a neogén-formáczió
a) pontusi korú üledékei,

2. a quartár-formáczió
b) diluviális és
c) alluviális korú üledékei.

a )  Pontusi korú üledékek.
A pontusi üledékek területemen meglehetős alárendelt szerepet játsza

nak már; minél inkább közeledünk e terület halomvidékének lankásabb 
partjai felé, annál hatalmasabb kifejlődéssel tárul fel a diluviális lerako
dás, sárgabarna színű babérczes agyag képződménye, mely fokozódó 
vastagsággal borítja el a feküjében levő pontusi korú üledékeket és csak 
ott, hol a feltáró mély völgyek, csermelyek és vízmosások meredek partjain 
az agyagtakaró lemosatott, tűnnek fel az idősebb pontusi korú lerakodások, 
sávok, foltok alakjában vagy lépcsőzetes kifejlődéssel.

A pontusi korú üledékeknek területemen a Yale Sume torkolatának 
balparti meredek oldalain, délnek pedig a Gyertyámos völgyének balparti 
dűlőjén, de már csak alárendelten találjuk meg, legdélnyugatibb határ- 
kifejlődését,. Ezen túl kizárólag a diluviális babérczes agyag az uralkodó, 
mely vastagságánál fogva minden további feltárását a pontusi {üledékeknek 
lehetetlenné teszi. Felvett területemen a pontusi kor üledékeit főleg a 
finom szemű, fehér csillámos, szürkefehér színű homok képviseli.

Mellette, illetve közfektetésekben fellépnek ugyan helyenként még a 
levelesen elválló sárgás-szürke, zöldes agyag és a mészmárga-padok, de már 
csak mélyebb feltárásokban találjuk meg őket és alárendelt kifejlődéssel.

A finom szemű homok sokszor sárgás színt vesz fel és megtaláltam ve
res színű változatait is ; ezek alighanem a babérczes agyag közelében, a 
limonit-babércz szemecskéinek elmállásával vették fel veres színüket. Na
gyobb feltárásait ilyen veres homok rétegeknek megtaláltam Mély-Nádastól 
délre, a Kaekajaruga dűlő árkában és ugyancsak az említett helységtől 
északra, a Dosu lui Georgie gerinczpont mellett jelzett homokréteg fel
tárásában.

A pontusi homok mellett, területem pontusi ülledékeinek nyugati határ 
feltárásaiban, főleg az Oláh-Bencsektől E-ra elterjedő Yale visias jobb 
partján, nagyobb mennyiségben találtam, a pontusi finom szemű homok 
fedőjében és a babérczes agyag feküjében, 3— 4 vastag kavicspadokat,
melyek sárga homok és világos kékesszürke, fehér csillámos, finom szemű 
pontusi korú homokkal váltakoznak.

A kavics murvás és ismételten képez a pontusi karakterisztikus homok 
kötött padokat, mely körülmény pontusi kora mellett bizonyít. Jóllehet
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alárendelt, de különleges előfordulásánál fogva meg kell emlékeznem 
azon halvány lilaszínű zsíros tapintatú képződményről, melyet a pon- 
tusi korú ülledékek közt még találtam és melyről még későbben meg
emlékezem. Stancsafalvától Ny-ra, a Mély-Nádas felé vezető útnak a 
domboldalba való bevágásában, találtam meg e feltárást, pontusi ho
mok és levelesen elváló agyagpad és mészmárga rétege között kifej
lődve.

Összevonva felvételi területemen megfigyelt pontusi korú ülledékeinek 
képződményeit, azok a következőknek találtam :

1. finom szemű, fehér csillámos, szürke, sárga vagy veres színű 
homok;

2. murvás kavics ;
3. mészmárga kifejlődések;
4. agyagos kifejlődések.
Némi részletezéssel ecsetelve területemnek a diluviális agyag alól 

napfényre jutott pontusi korú említett iilledekeit, elsősorban Stancsőfalva 
környékéről kéll megemlékeznem, hol annak széles és mély völgyekkel 
s árkokkal barázdált területén, a meredek partok mentén, főleg a község
től E-ra és D-re, hatalmasan feltárulnak a pontusi kor ülledékeinek ré
tegei. Igen finom szemű homok hatalmas rétegösszletei alatt itt zöldes színű 
homokrétegecskék által átjárt, sárgásbarna színű, bitumenes képződmé
nyek, vonalalakú kifejlődésekben gazdag agyagpala-rétegek fordulnak elő, 
melyek között 1‘20— 1-50 mj  vastag, fehér csillámos, homokkomplexusuk 
vannak befektetve. A feltárásuk helyenként a 10 mj-t  meghaladják. A réteg
zések teljesen vízszintesek és a falutól EK felé emelkedő völgy meredek 
partjain, a homok feküjében, homokos agyagpadok találhatók, melyek 
O't— 0 2  mj  vastagsággal a fehér, szürke színű, de fekete szénpettyes 
homokkal váltakoznak. A fentemlített agyagbefektetések zöldessárga 
színűek és helyenként sárgás sávokkal átjárvák. Azon hatalmas homok
padok, melyek a falutól E és Ny felől vannak, gömbszerü homokkonkréció- 
kat találunk, melyek a nagy mésztartalomtól erednek és a laza homokot 
összefogják.

A Stancsófalváról Mély-Nádas felé vezető út bevágásában talált, már 
említett feltárás, a következő rétegsort tünteti f e l :

1. a fedő babérczes agyag; alatta
2. 1'5 mJ finom, fekete szénpettyes szürke homok;
3. 0-2 mj  halványlila színű, zsíros tapintatú agyagféleség;
4. 0-3 ™j levelesen elváló sárga agyag;
5. 0 ‘ 1 mj  mészmárga-pad;
6. 0 2  mj  a 3. alatti réteggel megegyező agyag;
7. 2-0 mj  iszapos, kemény, homokos agyagréteg.
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A fentebb említett 3. és 6. alatt települt réteg halványlila színű, fénylő, 
nyelvhez nem tapadó, vízben lágyuló agyagféleség K alecsinszky Sándoe 
vegyész szerint timhidroszilikat tartalmúnak bizonyul.

Tartalmaz sok Si02 és Al203, kevés Fe, Ca és Mg és igen kevés Na és 
Mg, azonkívül H20-at. Előfordulása igen alárendelt.

A Yalea Lunga meredek partjai mentén a homokrétegek fejei helyen
ként a babérczes agyag alól feltárulnak és lépcsőzetesen váltakoznak annak 
gyakran mészmárga-konkrécziós barna anyagával.

A Mély-Nádas minden oldaláról összefutó, hatalmas és széles völgyei
nek partjain, a vizek folytonos erodáló hatásának benyomása alatt a 
babérczes agyag eltűnve, a pontusi képletek ugyancsak hatalmas feltárások
ban nyilvánulnak; a fehér homok az uralkodó, mely durvább és finomabb 
szemű kifejlődésében, meszes márga és márgás mész befektetésekkel, állandó 
víztartó rétege e környéknek. A Valea Betranu, a Yalea Yitri partjain, főleg 
az Ovás-Buzád gerincze felé mindinkább feltárulnak a pontusi ülledékek 
rétegei, melyeket aztán roppant kifejlődésben megtalálunk Búzád község 
mindkét partján. A homokkal itt is á márga és agyag váltakozását találjuk 
meg, melyek között alárendelten lignit is fordul elő.

Búzádtól K-re, a két párhuzamosan futó Vale Hamos és Yale Honos 
partjain is feltárulnak a homokfejek, melyek különösen e két ároknak a 
Beregszó völgyébe való torkolata közelében, nagyobb mértékben felszapo
rodnak.

A Német-Eemete (Königshof) felől, a Delu-Hamos felé vezető úton, a 
homok mellett, hatalmas pontusi korú márgapadok kifejlődését látjuk.

A greifenthali pusztától DK-nek fekvő árokban is hatalmasan feltárul 
a pontusi emelet, rétegeivel, főleg homoklerakodásaival. E völgytől DNy-ra 
a Vale Viziás felé haladva, homokos, kavicsos rétegek lépnek fel, melyek 
betelepülve a szürke homok közé, abban rétegesen kiválnak és a Y. Yiziás 
jobbpartján végig vonulnak. E Vale balpartján a kavicselőfordulások meg
szűnnek, de a főárokkal való egyesülése helyén a sárga homok 3— 4 
vastag kavics-padok váltakozását látjuk, a világos szürke-kékes, csillámos 
homokkal, fedőjében a diluviális babérczes agyaggal, világos jeléül pontusi 
korának. A főárok balpartján, a Sumanda felé, a V. Viziás DNy-i kanyarula
táig a mondott rétegváltozások mindenütt észlelhetők.

A Simon tanyától K-re, a Sumanda-tanya balpartján levő feltárás meg
engedi a rétegek tüzetes megvilágítását. A fedőben fekszik a babérczes agyag, 
alatta a pontusi homok és kavics váltakozó s vízszintes rétegzése, melynél 
a homok meszes rétegekkel, erekkel van átjárva. A kavics murvás és finom 
szemű, fehér csillámos, szürkészöld színű és fekete szénrészecskékkel van 
telehintve, helyenként márgás befektetésekkel és veres színnel fordul elő. 
Oláh-Bencseknél a Vale Lume balpartján tárulnak fel hatalmasabb homok
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feltárások, melyek a Kacsin-patak partjain, csaknem Beregszó völgyéig kö
vethetők.

A pontusi feltárások ezentúl délnyugat felé megszűnnek. Német- 
Bencsek altalaja már tisztán babérczes agyag és K-nek Aranyág (Hernyá- 
kova) felé már csak a Rikitás-dűlő egyes mélyebb vízmosásaiban találjuk 
meg a pontusi homokokat, nemkülönben attól délre, a Pfaffenberg északi, 
meredek parti feltárásokban, tetemes vastagságban vannak meg e 5h 24° 
dűlő, sárga színű, majd szürke finom szemű, csillámos homokréteg össz- 
letei, melyek aztán a Vale Lunga balpartján is elterjednek, hol valamikor 
a Glivnicától ENy-ra, szőlő-kulturának voltak feltételezője.

Végül meg kell azon alárendelt feltárásokról emlékeznem, melyek 
Békástól E-ra, annak lankás partja mentén feltalálhatok; itt is, hol a 
homoktalaj fellépett, szőlőművelést folytattak.

Ecsetelt területen a pontusi üledékek közt korát jellemző kövületet 
nem találtam; rétegei minden tekintetben meddők és hol hatalmasan ki
fejlődve, fedő agyagtakarójuktól megszabadultak, terméketlenek és a sivár 
pusztaság.képét nyújtják. A fiatal erdők gyarapodó kipusztítása folytán, e 
vidéken, az örökké erodáló vizek és légbeliek pusztító hatása, évről-évre 
feltűnőbbé, a terméketlenség szembeötlőbbé válik.

b) Diluviális babérczes agyag.

Azon hatalmas agyagtakaró, mely felvett területemnek délnyugati 
részén, a Bega-folyó szeszélyes medrének partját képezi, a Remete és Girald 
községek közötti feltárásaitól EK és K felé, nagy vastagsággal és uralkodóan 
vonul tova; déli partja mentén egyrészt az államvasutak pályateste által 
feltárva, meredek falak alakjában tárul elénk és Jezvin és Rekás mellett 
hirtelen partjával EK felé fordulva képezi, Nagy-Topolovecz irányában, 
a Bega régi folyását jelző öbölszerű bekanyarodásnak északi szegélyét. 
A területemet elborító diluviális takarónak petrográfiai jellegét, múlt évi 
jelentésemben ecsetelvén, csak ismételnem kellene a leírtakat. Hatalmas 
kifejlődése mellett, barnasárga színével karakterizálja e terület feltalaját. 
A sörétnagyságú limonitszemek, a kavics diónagyságú, lencseszerű befek
tetései, a mészmárga-konkrécziók hatalmas egyénei, jellemzik felléptét, 
mely ismételt és sokszori feltárások által mély repedések, vízmosások és 
fejtésekben elénk tárul.

Vastagsága EK felől DNy felé és délfelé tetemesen növekszik és az 
elénk tárult 15— 20 partmenti feltárások annak csak csekély felsőszinti
képleteit engedik megfigyelni, hatalmas vastagsága a mélység felé növe
kedvén.
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Bizonyítják ezt e területem nyugati és déli vidékek községeinek és 
tanyáinak mély kutjai, hol csak igen tetemes mélységben nyerik, a nem 
mindig állandó víztartóból vizüket, mi bizonyítékául szolgál annak, hogy 
még mindig nem érték el a pontusi korú víztartó rétegeit.

A diluviális agyagtakaró vastagságából, —  a partok EK és kelet 
felé való emelkedésével —  mindinkább enged, mit a feltűnő pontusi ho
mokrétegek eléggé bizonyítanak. A partoldalakat és gerinczeket mindazon
által uralja és meszes volta mellett meglehetős a termőképessége.

Legnagyobb hatalmasságában, a felvett területem nyugati szegélyén 
találjuk meg, hol Bemetétől északra á Beregszó völgyéig, virágzó kul
túra feltétele; e szegélytől K-re Német-Benesekig is kizárólagosan a dilu
viális takaró fordul elő és csak ezen túl találjuk meg a pontusi ülledékek 
rétegeit napfényre jutni; ezzel a vidék árkos, dombos jellege is megkez
dődik, egyúttal termékenysége és mezőgazdasági szerepe is teljesen meg
változik.

c ) Alluviális lerakodások.
Felvett területemnek déli határa, széle azon nagy alluviális síknak, 

melyet a Bega-folyó alluviális területének nevezünk.
Ezen hatalmas alluviális mezőség, a jelen és múlt 1896. évi felvéte

leimnek volt határa; ennek mentén széles völgyek torkolatait és azoknak a 
felvett terület felé való elágazását látjuk úgy, a hogy azok —  a területet 
elborító laza képletekből, a kopár gerinczekre nagy erővel működő esővizek 
eróziója folytán, —  lassan és fokozatosan képződtek.

Az idő bosszú sora alatt ezek hatalmas szélességet és meredek parto
kat nyertek és felvett területemnek különleges jelleget kölcsönöznek, hol 
a sok éven át folytonosan lemosott és felhalmozott szedimentek alluviális, 
humuszos képződményekké lettek és gazdag, élénk növénytenyésztést fel
tüntető területek képződését tették lehetővé.

Felvett területemen karakterisztikus, széles barázdás, keresztül-kasul 
völgyeit térszínei, gazdag rétjeikkel mezőgazdasági szempontból fontos té
nyezői e máskülönben elég szegény vidék népeinek életfeltételére.


