
6. Furdia és Német-Gladna környékének, valamint Nadrág 
Ny-i vidékének geológiai viszonyairól,

(Jelentés az 1901-ben  a P ojána Ruszka N y -i részében végzett részletes
geológiai fölvételről.)

D l’. ScHAFARZIK FERENCZ-tŐl.

Az 1901-ik évben azon megbízást vettem, hogy tavalyi felvételem
hez csatlakozva a Pojána Ruszka-hegység geológiai fölvételét K- és DK- 
felé folytassam. Ezen feladatom teljesítésében bejártam a 22. zóna XXVI. 
rovat DK jelű 1 :25000 méretű térképlap a Bégától D-re eső részének 
Ny-i felét, úgyszintén a 23. zóna XXVI. rovat ENy-jelü lapnak legkele
tibb még fel nem vett szegélyét, továbbá a 23. zóna XXVI. rovat EK jelű 
lapnak azon részeit, melyek Német-Gladna, részben Furdia és Hauzest 
határát kiteszik, valamint a Nadrág községtől Ny-ra fekvő vidéket, bele
értve Krivina község határát is.

Orografiai szempontból mint nevezetesebb hegycsomók kiemelhetők 
a Brainu máre (892 mj)  Német-Gladna és Hauzest határán, továbbá a 
Pohia (607 " /)  Hauzest és Krivina közt és végre a Gyalu Micsii (524 mJ) 
Nadrágtól Ny-ra. Ezekből a legmagasabb csúcsokból szövevényes rend
szere ágazik ki a hosszabb-rövidebb mellékgerinczeknek, a melyek között 
a csapadékvizek számos árkot és völgyet vájtak ki, a melyek részben a 
Nadrág patakban, részben pedig a hauzesti patakban torkoltának össze. 
Mig az utóbbi szűk, szurdokszerű, ide-oda kanyaró völgy Ny-felé irányul, 
addig a hauzesti patak szélesebb völgyben egyenesen E felé fut egészen 
Furdiáig, a mely községen túl azután először a gladnai, majd pedig a 
Munisel patakokkal egyesülve Ny felé fordulva a még útjában álló szur- 
duki fillithegységet áttöri.

Ehhez a csak néhány szóval körülírt hegységhez csatlakozik azután 
E felé a bukovecz-draxinesti pontusi lerakodásokból álló dombos, s végre 
a Béga felé a szélesen elterülő diluviális babérczes alacsony dombság 
Igazfalva és Bázest körül.

Mielőtt ezen terület geológiai alkotásának vázolására áttérnék,
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legyen szabad megemlítenem, hogy a felvételi időnek első szakaszában 
Illés V ilmos, a m. kir. földtani intézethez beosztott bányamérnök úr volt 
kiküldve én hozzám azon őzéiből, hogy a hegyvidéki fölvételeknél szoká
sos eljárást elsajátíthassa. S ép úgy kötelességem megemlíteni azt is, 
hogy Illés V ilmos kir. bányamérnök úr a velem töltött idő alatt komoly 
igyekvést, buzgó kitartást és kiváló szakértelmet tanúsított, a mi őt ezen
túl önálló geológiai térképezésre is képesíti.

Területünk geológiai alkotásában a következő képződmények vesz
nek részt.

1. f  Ülitek.
2. Eruptív kőzetek.
3. Pontusi korú rétegek.
4. Diluviális korú babérczes agyag.
5. Árterek alluviális lerakodásai.
Tehát egészen ugyanazon kőzetekkel találkozunk az idén is, mint 

a melyeket tavalyi jelentésemben leírtam. Ez az oka egyszersmind annak 
is, hogy ezidei jelentésemet rövidebbre szabhatom.

1. Fillit.

Fillit alkotja nemcsak a német-gladnai egész völgykatlant, hanem 
az egész Brainu hegycsoportot át Furdiára és másrészt Nadrág felé. 
A Pohia K-i és DK-i oldalai ugyancsak fillitből állanak, a mely további 
D-i folytatásában a Gyalu Micsii hegycsoport porfirit-konglomerátja alá 
merül. Úgyszintén találkozunk még fillittel Furdiától ENy-ra a szurduki 
dombokon, melyeket a Gladna patakja tört át, valamint végre még egyes 
mélyebb árkokban pontusi lerakódások alatt Bukovecz, Kis-Mutnik és 
Draxinest körül.

A nélkül, hogy ez alkalommal tüzetesebb petrografiái méltatásába 
bocsájtkozni akarnék, megemlíthetem, hogy a szóban forgó kőzet 
legtöbbször típusos fillites küllemű, s hogy csak ritkábban találkozunk 
olyan módosulataival, melyeket szericzites gneisznak, vagy muszkovit- 
gneisznak kellene neveznünk, mint azt pl. Német-Gladnától DK-re a 
Cuculeu magaslaton tapasztalhatjuk. Makroszkoposan fillites gneisznak és 
zöldpalának minősíthető palák Német-Gladnától K-re a Banicza nevű 
völgy árkaiban fordulnak elő. —  S végre nem érdektelen azon módosulat 
sem, mely kékes kvarcz szemeinél fogva némely porfiroidokra emlékez
tet. Ilyenek főleg a Valea Jakobi legfelső árkaiban és a Va. Jakobi ma
gaslatán található féleségek Hauzest községtől DK-re. Mindezek a módo
sulatok azonban még tüzetesebb megvizsgálásra szorulnak. Grafitos fillitet 
pedig a Valea Mosii-ben találtam Furdia községtől KDK-re. Azon kes-

A  m. kir. földtani intézet évi jelen tése , i90i.
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kény amfibolit-zóna pedig, mely a nadrági patak egyik mellékvölgyében, 
az Ogasu Horuban található, épenséggel kivételesnek tekinthető. Kristá
lyos mészkőbetelepülést is csak egy helyen találtunk, még pedig a 
Nadrágról Zsidóvárra vezető régi út mentén a Yalea máre középső sza
kaszában, a hol Ny— K-i csapással hosszabb szalagot formál.

A mi pedig a szóban forgó fillitek települési viszonyait illeti, rövi
den azt mondhatjuk, hogy gyürődöttségük daczára mégis elég laposan 
feküsznek, mi főleg abból is kitűnik, hogy a íurdia-n.-gladnai hegység
től É-ra 3— 5 kilóméternyi távolságban a pontusi takaró alól még több 
ízben felbukkan. A rétegdűlés hol E-felé, hol pedig D felé irányul, úgy 
hogy a fillitek csapása nagyjából Ny— K-inek vagy NyDNy— KÉK-inek 
mondható.

2. Eruptív kőzetek.

Az eruptív kőzetek dolgában területünk szorosan folytatását képezi 
azon vidéknek, melyet tavalyi jelentésemben ismertettem volt, a mikor 
is az ott található számos keskeny telér anyagát tüzetesebben le is írtam. 
Az idén is azt látjuk, hogy Német-Griadna, Furdia, Hauzest, Nadrág es 
Krivina körül számtalan kisebb-nagyobb dyke töri át a filliteket, vala
mint hogy ezek szintén a dioritporfiritok körébe tartoznak. Sajátságos, 
hogy ritka kivétellel e teléreket az idén is csak az árkok mélyében, 
a patakmedrekben találjuk meg, mi nyilván könnyű mállásukkal függ 
össze.

Szövetre nézve a legtöbb telér porfiros, de kivált a hol testesebbek 
az áttörések ott szemcsésebbé, sőt valóságosan gránitos szövetűvé lesz a 
kőzet. És ennek megfelelően sokféle petrografiai kifejlődésben találjuk az 
eruptiv-magmát, kezdve a porfirittől egészen a gránititig. Néhány közbe 
eső tag az amfibol-porlirit vagy dioritporfirit, a kvarcz-porfirit, a biotit- 
diorit vagy kerzantit stb., melyek mind még közelebbről megvizsgálandók 
és kémiailag is megelemezendők.

Ezen alkalommal még csak röviden megemlítem azt, hogy ezen 
eruptiv-magmák feltörését bizonyos érczképződés követte, mint a post- 
vulkános hatások eredménye. Nevezetesen solfatara működésről lehet szó, 
a mennyiben számos helyen, részint a telérekben, részint azok közelében 
kénes ásványok nyomait találjuk. Leggyakoribb a pirites impregnáczió, 
mit pl. az Ogasu Orbulujban (Hauzesttől DNy-ra), az egykori «Gabe Got- 
tes» bánya körül (Német-Gladnától Ny-ra), a németgladnai fővölgyben 
a «Bona spes» egykori fémbánya körül és végre az utóbbi községtől K-re 
a Banicza árokban láthatunk. A «Gabe Gottes» beomlott bánya gorczán 
azonkívül még galenit és sphalerit darabkákat is sikerült találnom, úgy
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szintén fordul elő a Banicza völgyi kutatási feltárásokban pirit mellett 
még egy kevés galenit is, mi a kifejlődésre jutott kénegek többfélesógét 
bizonyítja.

Hallomás szerint ezen bányák a múlt század közepe táján lettek 
megnyitva s egy darabig mivelve, de hosszúéletű közülök egyik sem volt, 
mire a táró szája előtt lévő gorczok kisebbszerű tömegeiből következtetni 
lehet. Hogy milyen eredménynyel folytatták Német-Gladnán a fémbányá- 
szatot? azt sajnos még Oraviczán a m. kir. bányakapitányság irattárában 
sem sikerült megtudnom.

Az eruptiv-magma azonban nemcsak telérek alakjában mutatkozik 
a szóban forgó területen, hanem olyan takarók alakjában is, mely a magma 
kiömlött és kidobott részeiből áll. Mig az előbbi minőségében tömött 
porfiriteket szolgáltatott, addig azon pontokon, a hol az ejektumok van
nak túlsúlyban durva porfirit-konglomerát j ött létre. Sőt mondhatni, hogy 
az utóbb említett konglome rátok az uralkodók.

Két foltját választhattam ki ezen porfiritkonglomerátoknak, a kiseb
bikét a drinovai Magurán, a nagyobbikát a Nadrágtól Ny-ra esőt Gyalu 
Micsiin s mind a két esetben fillít képezi ezen eruptív-takaróknak az 
alapját, Kivált a Gyalu Micsii takarója tetemesebb vastagságú, a mennyi
ben a 200 mtrt is meghaladja. Ezen utóbbi tömegek miként ezt a Yu. 
Micsii D-i oldalán lévő árkokban konstatálni lehetett aprószemű, vagy 
éppenséggel bazaltosan tömött porfirit-lávarótegek, porfiritkonglomerátok 
és tufák váltakozó sorozatából áll.

Nevezetes, hogy épen a Yu. Micsii porfirit-láva- és konglomerát- 
takaró D-i szélén az alatta előforduló szericzites fillit tele van kisebb 
nagyobb gránátszemekkel és fekete biotit lemezkékkel, s közel fekvő, azon 
gondolat, hogy itt ezen a helyen, hol aránylag a porfiritláva legnagyobb 
tömege borította el a fillitet, ez utóbbi kontakthatások alatt gránátos csil
lámpalává alakulhatott át.

Megemlítendő továbbá, hogy a porfiritkonglomerátok alatt több 
ponton szürke homokkő és konglomerátos homokkőpadok fordulnak elő. 
Ezen helyek egyikét már Stuk, Hauek és Lóczy L ajos * is ismerték a 
Nadrág patak áttörésének közepe tájáról, magam pedig Ny-i irányban 
még egy darabig tovább követhettem ezen kőzeteket fel a Pojána Yajegii- 
ről lehuzódó árokban, mindig a porfiritkonglomerátok fekübb részében. 
Ezen konglomerátok a fillites alaphegység törmelékéből állanak s alkotá
sában a porfirit még nem vesz részt, miből szintén ennél valamivel régibb 
geológiai korára lehet következtetni. Nevezetesek ezen konglomerátok és

* Lóczy L ajos t Q-eol. jegyzetek Krassómegye éj szaki részéből. (Föld. Közi, 
XII. évf. 1885. 3 old.) 1 •) • o .
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homokkövek arról is, hogy belőlük levéllenyömatok kerültek elő, a me
lyek alapján Hatjeb Febencz a szóban forgó lerakódásokat krétakoruaknak 
mondja. Lóczv L ajos szintén a marosvölgyi gosaurétegekhez hasonlítja e 
homokköveket. Újabban pedig tudjuk, hogy ezen lerakódások nemcsak 
Ruszkabányáig, hanem a bukovai vaskapu hágón áthúzódnak a hátszegi 
medencéébe s hogy a legnagyobb valószínűséggel a szentpéterfalvi lerakó
dással egykoruak.

Szem előtt tartva, hogy az említett homokkőrétegek helyenkint a 
porüritkonglomerátokkai is váltakoznak, arra az eredményre jutunk, —  a 
minek különben már H atjeb Febencz*  is kifejezést adott —  hogy a por- 
firites, illetve dioritoe magmák erupeziója a felső-krétakor idejében 
történt.

3. Pontusi lerakódások.

Látható az előadottakból, hogy a Német- Gladna, Furdia, Nadrág 
és Drinova között elterülő hegység főleg fillitekből, kisebb részben pedig 
porfiritkonglomerátokból áll. Ezen utóbbi a felső-krétakorban képződött 
lerakódásoknál fiatalabb üledékek az eddig szóban forgó terület zömében, 
nincsenek. Az egész harmadkoron végig szárazföld volt ez a mi terüle
tünk, a melynek felületéről az erózió ez alatt az erupcziók terményeit 
nagyrészt ismét eltüntette. Még a pontusi tó idejében is félsziget gya
nánt emelkedett ki a Brainu-Pobia —  Ya. Micsii hegysége s csak egyes 
öbleibe hatolt be annak vize. Ezt bizonyítják a Drinova körül, továbbá a 
furdiai völgyben és a Draxinest és Bukovecz körül található pontusi 
lerakódások.

A pontusi tó egykori partjain erős lehetett a hullámverés, leg
alább erre látszik mutatni azon óriás kavics, mely területünk több pont
ján a pontusi lerakódások sorozatát megnyitja. így pl. a Bukovecz köz
ségén végig futó árokban közvetlenül a fillitből álló alaphegység fölött 
egy 1*5 mí vastag óriás kavicsból álló réteget találunk, melynek egyes 
rögei H25— 0'30 m 8 nagyságot elérnek. Ezen nagy rögök fillitből állanak,, 
mely ugyanolyan minőségű, mint az alaphegység fillitje. Továbbá talá
lunk közte apróbb, tojásnagyságú fehér kvarczkavicsot, finomabb murvát 
és sárgás homokot is. Fölötte egy métervastagságú sárga kissé murvás 
homokréteg következik, azután 0'60 mj  szürke homok és legfelül 3 mf 
vastagságú finom sárga homok fekszik, melyet a szomszédos mellékárok-

* Fr. v. H a u e r : Geol. Übersichtskarte dér östr. ung. Monarchie (Blatt VIII._ 
Siébenbürgen). Jahrb. d. k. k. geol. Reicks-Anst. 1873. p. 88.
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bán még kékes agyag borít, a melynek egyik vékonyabb rétegecskéjében 
pontnsi cardiumok és congeriák közelebbről meg nem határozható kőbelei 
fordulnak elő.

A Drinovától K-re fekvő árok É-i elágazásában pedig az ottani 
alaphegység görgetege szolgáltatta a pontusi lerakodások első rétegét, 
t i. a porfiritkonglomerát, mely hordó és fejnagyságú darabokból állott 
össze. Ezen poríirit- és porfiritkonglomerát-görgetegből álló kavics anyaga 
nagyon mállott, a mi által a szálban álló porfiritkonglömerátoktól külön
bözik. Kissé feljebb azután egy sárga foltos erősen csillámos, nagyobb 
vastagságú homokrétegben itt is megtalálhatjuk a pontusi tó állati ma
radványait, nevezetesen a Congeria banatica, B. H őén., Cardium sp. és 
Melanopsis sp. kőbeleit.

Draxinest körül szintén trílnyomólag homok és kavicsból állanak 
a pontusi kora lerakódások s a falutól EK-re a következő profilt figyel
hetjük m eg:

Legfelül 2 "00 mj  kavics,
2 "00 « finom világos sárga homok,
0 ’05 (i durva kvarezkavics,
0 3 0  « sárgacsikos finom homok,
1 ‘00 <i szürke, középfülöm csillámos hom ok;

legalul 3'00 « sárgás, csillámos középfinom homok. •

Ezen pont tiszta, hidegvízű, de kissé vasas izü forrásáról is neve
zetes, mely a leírt fal tövében fakad, s melynek vize némi felszálló ere
jénél fogva foglalatjában 0 ’15 méterre emelkedik a környező talaj 
színe fölé.

Draxinesttől EK-re a széles Y. Gladni árokhálózatában mindenütt 
pontusi üledékekkel találkozunk, a melyekből némely helyen, mint pl. a 
Ludik-féle major alatt, szép források fakadnak (Pontina Ka tani). Innen 
még tovább K-re a Seramidi tájról eredő árokfőkben többnyire szép fehér 
vagy csak kissé vasas homokot találni, mig feljebb a Seramidi dombhát 
Ny-i oldalában a homok felett kékes agyag és egy lignit-telep is előfor
dul. Ez utóbbi valamikor a nap színére kibúvhatott, jelenleg azonban 
már nem látni belőle semmit, a mennyiben hosszabb vonalon telepégés 
elhamvasztotta, amiről a vörösre, kongó téglaszerű agyagjaszpiszszá 
égetett kékes agyag tanúskodik. Ugyanitt az agyagréteg határán jóvizű 
források is bukkannak elő.

Megemlíthetem végre még, hogy a már zöldi határban fekvő 
Y. Igoni dombon a pontusi lerakódások során jó minőségű fazekasagyag 
is  előfordul, melyet a szomszédos Zsupanest község fazekasai kútformájú

F Ö L V É T E L I JE L E N T É S . 101
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a következő :
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legfelül 1-5 mj  sárga diluviális (babérczes) agyag,
0'7 « sárgás durvaszemű homok,
2‘0 « homokos agyag,
1 '0 « világos kék fazekas agyag ; 

legalul — • « agyag, mely azonban fazekasagyagnak nem jó.

Az itteni viszonyok hasonlítanak a tavaly ismertetett bottinyesti 
agyag előforduláséihoz, a mely azonban a zöldit minden tekintetben túl
szárnyalja.

4. Diluvium és alluvmm.

Ha a bukoveczi dombokról, vagy pedig a draxinesti La Scaune hágó
ról E-i irányban a Béga völgye felé közeledünk, akkor a pontusi lerakó
dásokat csakhamar elhagyjuk és a babérczes agyag területere jutunk. 
Még csak imitt-amott az árkok mélyebb pontjain akadunk egy kis pontusi 
agyag-, vagy kavicsos homok feltárásra, mig a lapos dombhátakat egész, 
szélességükben a diluviális agyag takarója borítja. Főjellemvonása itt is 
az, hogy több-kevesebb u. n. babércz, azaz apró limonitos konkréczió for
dul benne elő, még pedig legsűrűbben azokon a pontokon, hol pontusi 
agyag képezi közvetlen íeküjét.

Alluviális terület az ismertetett hegységben kevés van, a mennyiben 
az jóformán kizárólag a patakok keskeny mellékeire szorítkozik. Egyedül 
a Furdiától E-ra és a szúrduki szoros feletti Facia nevű terület nagyobb 
kiterjedésű. Meglehet, hogy ez a szoros teljes átvágása előtt tó volt,, a 
melybe a Gladna és a Puri patakok belehordták a homokot és a kavicsot; 
jellemzőbb tavi lerakódások nyomaira fazonban nem akadtam. Középma
gassága ‘ ezen területnek 185 mj , mig a Szurdok alsó torkolata 145. 
Térsége elég sík s az alluviális területen belül több terraszt különböztet 
meg a szem.

A Béga alluviális síkja végre részint átmosott babérczes agyag,, 
részint pedig iszapos, homokos talaj, melyet a Béga s mellékerei hordtak 
le a környező hegységekből. Ezen lerakódások minőségéről némi fogal
mat adhat a bálinczi Béga-part profilja, mely a következő:

legfelül 030  mf  kavics, apróbb nagyságú,
2 '00 (i finom csillámos szürkés homok, 
l -00 « sárga homok régi tölgyfa törzsökkel,
1 ’OO (( kékes agyagos babérczes hom ok;

legalul 0'30 « kékes homok egészen a víz nívójáig.
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Iparilag felhasználható kőzetek.
Ez idei területemen csak kevés olyan kőzetre bukkantam, a mely 

iparilag is felhasználható volna.
Eltekintve az eruptivkőzetekhez kötött érczes előfordulásoktól, 

melyek külön itélendők meg, területünkön csak a következőket sorolha
tom fel :

1. a zöldi pontusi korú agyagot, melyet a zsupanyesti fazekasok 
ásnak és feldolgoznak;

2. a krivinai pontusi homokot, mely annyira finomszemű, hogy 
a nadrági vasöntőben "már évek óta előnyösen használják mintázóho
moknak :

3. a kristályos mészkőnek azon előfordulását, mely a régi nadrág- 
zsidóvári úton a Yalea maréban található, a hol a szükséglethez képest 
meszet szoktak belőle égetni;

4. a hauzesti igen sűrű szövetű, aprószemű dioritot, melynek kő
ipari szempontból való értékesítésére nézve történtek ugyan az utóbbi 
időben némi kísérletek, melyek azonban ez idő szerint még nem mond
hatók érdemlegeseknek. Mindenekelőtt kívánatosnak tartanám ezen elő
fordulásnak kellő módon való feltáratását, miközben az anyagot útkavi- 
csolásra lehetne elszállítani, a mire keménysége és szívóssága különösen 
alkalmassá teszi.


