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(Jelentés az 1902. évi részletes geológiai fölvételről.)

Dr. Schafarzik Ferencz-íőI.

Az 1902-ik évben azon megbízást vettem, hogy tavalyi fölvételem
hez csatlakozva a Pojána Ruszka-hegység geológiai fölvételét nagyjából 
K-felé folytassam.

Ezen föladatom teljesítése közben mindenek előtt a 22. zóna XXVI. 
rovat ENy lapján még azon kis, bőid. Adda Kálmán kollégánktól már be 
nem fejezett részt jártam be, mely ezen lap DK-i részét képezi. Bálincz, 
Fadimák, Leukosest és Remete-Lunka községek környéke ez a szóban 
forgó terület. Bejártam továbbá ugyanazon szekció DNy-i és DK-i lapjai
nak azon még föl nem vett részeit, melyek a Begától D-re fekszenek, 
s ezen fölvételemmel eljutottam K-i irányban egészen Brányestig és 
Zöldig. Az innét D-re fekvő 23. zóna XXVI. rovat ÉK jelű 1:25.000 
méretű lapon pedig főleg Román-Gladna és Zöld környéke az, mely ezen 
a nyáron tüzetes fölvétel alá került. Ennek befejezése után Nadrágra tet
tem át szállásomat, a honnét K-felé a Nadrág és a Nadrágéi patakok 
környékét, vagyis a 1380 m magas Pagyes Ny-i lejtőit jártam be.

A fölvételi idő egy tetemes részén át velem volt dr. Kadic Ottokár 
kir. geológus, kit a m. kir. földtani intézet igazgatósága azon czélból osz
tott be hozzám, hogy őt ezen hegység geol. viszonyaival megismertessem 
és a térképezésben is tovább képezzem. Örömmel jelenthetem, hogy 
dr. Kadic Ottokár úr teljes mértékben megfelelt a hozzá fűzött várakozá
soknak, a mennyiben fáradságot nem kímélő buzgósággal vett részt a 
fölvételben, ez alatt folyton igyekezve geológiai tudását gyarapítani, oly 
annyira, hogy ősz felé néhány héten át Facset körül már önálló fölvétel
lel bízhattam meg.

A mi ezek után a bejárt terület ismertetését illeti, úgy mindenek 
előtt jelenthetem, hogy a Béga körüli dombos vidék leírását dr. Kadic 
Ottokár úrnak engedtem át, a mi pedig Nadrág körül, a Págyes Ny-i 
részét illeti, ezt ezélszerűségi okokból a jövő évi eredményekkel együtt
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fogom ismertetni, úgy hogy a következő soraim kizárólag Román-Gladna 
környékére vonatkoznak.

Jelentésemet az említett területről, mely nagyjából a Págyes ÉNy-i 
lejtőit képezi, röviden a következőkben foglalhatom össze. Geológiai alko
tásában csak kevés képződmény vesz részt, még pedig:

1. Fillit és kristályos mészkő.
2. Paleozoos agyagpala, kvarczitpala és dolomitos mészkő.
3. Granodioritok, porfiritek, mint eruptív kőzetek.
4  Pontusi lerakodások.
5. Diluviális és alluviális képződmények.

1. A  fillit.

A fillit legjobban a román-gladnai fővölgyben tanulmányozható, 
mely forrásaival a Vu-Dau és a Vu-Bordariura felhuzódik. Szericzites 
vagy kissé zöldes chloritos fillitek az uralkodó palák, olyan minőségben, 
mint azokkal az elmúlt években Furdián és Német-Gladnán találkoztunk. 
Ha a Tartaruluj gerinczet választjuk htunknak a Vu-Dau felé, akkor 
az egész út hosszában filliten járunk, melynek helyenként D-i vagy 
DDK-i dűlését 50— 70° alatt mérhetjük. Magán a nadrági határral szom
szédos Dau-kupon csillámos fillit fordul elő, K-i oldalán pedig fillit közé 
települve egy elég vastag fehér kristályos mészkőlencsét találunk, a mely
nek padjai 13h15° alatt dűlnek. E mészkő fekűjét csillámos fillit alkotja.

A Vu-Dau-ban elért gerinczen tovább K-re haladva a Dimpu ku fér 
nevű elhagyatott vasbányára akadunk, a melynek közelében a szericzites 
csillámpala rétegek D-i dűlést észlelteinek 35° alatt. Ugyanez a kőzet 
húzódik tovább a Vurfu Bordariu-ig. Ha ez utóbbi pontról a Valea 
Gladni-ba lebocsátkozunk, csupa szericzites csillámpalát találunk, a me
lyek közt régebben barnavasércz után kutattak. A Valea Gladni E-i irány
ban való megfordulása alatt azután egy nagyobb kristályos mészkő tö 
megre akadnak, a melynek anyaga fehér vagy helyenkint szürkésszinű. 
Rétegeinek dűlése 13h 30c alatti. E mészkőfolt D-i részén erős, jóízű 
friss forrás fakad, s tulajdonképen ez a Gladna-patak fő forrása.

Lejebb azután végig, míg a Prodanest nevű völgykatlanba nem 
érünk, csupán csak szericzites, vagy kissé zöldes chloritos fillitet találunk.

Az imént vázolt viszonyok átalában is jellemzők a Román-Gladna 
körüli fillitformációra, s még csak hozzá tehetjük azt, hogy összegezve a 
különböző ponton észlelt csapásirányokat, a Pojána-Ruszka ezen részé
ben a Ny— K-i csapást vehetjük uralkodónak.

( 2)
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2. Paleozoos palák.

Egészen más kőzetekre bukkanunk ellenben ha Román-Gladnától 
vagy Zold-tól DK i irányban Lunkány felé megyünk. A zöldi Yalea máre, 
és a Valeamika felső része, a román-gladnai Vu-gorun, Komét és Bresinár 
tája az, a hol minden eddigiektől eltérő kőzetek fordulnak elő. Sötétszinű 
agyagpalák és fekete kvarczitpalák az uralkodó kőzetek, a melyekhez 
fehér vagy szürkés, finomszemű, bitumenes, dolomilos mészkövek is csatla
koznak. Ez utóbbiak egyelőre még csak alárendelten lépnek fel, de egy 
Lunkányra tett kirándulás arról győzött meg engemet, hogy K-felé túl
súlyra vergődnek.

Az agyagpala feketés és olykor fillites, oly annyira, hogy néha meg
különböztetése az igazi fillitektől bajos volna, ha vele együtt elő nem for
dulnának a kvarczitpalák is. Ez utóbbiak sokszor típusos lydiai kövek, 
igen kemények és jó l rétegzettek. A dolomitos mészkő finomszemű és 
területünkön kisebb betelepüléseket alkot. Ha Prodanesttől fölfelé megyünk 
a Vu-Kacsinura, akkor mindenek előtt lent a gerincz tövében egy nagyobb 
E— D-i csapású telepére akadunk, a melyből a Floreana tiszta és kellemes 
vizű forrás fakad, azután a gerincz félmagasságában egy kisebb betelepü
lést és végre fent a Kacsinu gerinczkupon az aránylag még legnagyobb 
foltot találjuk, mely azonban a nagy lunkányi mészkőterületnek csak kis 
kezdetének felel meg.

Ezen háromféle kőzetből álló képződmény sztratigrafiai helyzetéről 
csak annyit mondhatunk, hogy a fillitek fölött foglalnak helyet, s hogy 
ezen képződmény maga, meredek rétegállás mellett ismételt gyűrődéseket 
enged megkülönböztetni. Ezen körülmény azonban mitsem bizonyít 
egyebet, mint azt, hogy a fillitnél fiatalabb és egyelőre felfogás dolga, 
hogy a palaezoos formációk melyikébe sorozzuk. Halaváts Gyula kollé
gám Yajda-Hunyad körül ezeket a palákat esetleg devonkorúaknak haj
landó tartani.

Ezen palák és mészkövek kövületnélküliségét már L óczy Lajos tanár 
úr is sajnálta *, és Hantken Miksa sem volt képes a mészkövekben még 
mikroorganismusokra sem akadni.

3. Granodioritok és porfiritek.

Azon eruptív kőzetek, melyek tavaly és két év előtt, Német-Gladna, 
Eurdia, Szárazán, Hauzest és Botyest körül oly nagy mennyiségben, s

*  L ó c z y  L a j o s . Geol. jegyzetek Krassó-Szörény megye E-i részében (Földtani 
Közlöny XII. köt. 1882. 7. old.)
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majdnem kivétel nélkül mindig csak dyke-ok alakjában filliten áttörve 
találtam, az idén sem hiányzanak területemnek azon részén, a mely fil- 
litből áll. Számra nézve azonban nagyon megfogytak ezek az eruptív 
telórek.

A két legnevezetesebb előfordulás egyike Román-Gladnán, másika 
Zöldön fekszik.

Az előbbi Román-Gladnától D-re található az ú. n. prodanesti szo
rosban. A szoros közepén egy hatalmas, kb. 15 mj  széles granodiorit telér 
fordul elő, mely mint sötét elegyrészeket biotitot és amfibolt tartalmaz. 
A gladnai patak ketté vágja a telért és a baloldali meredek falon már 
némi kőfejtésnek is látszanak a nyomai. Midőn vagy 15 év előtt ugyanis 
a helybeli román templomot építették, alapozásához innen szállították a 
köveket. A kőzet igen üde és 1— 2 m! átmérőjű tömbökben válik el, úgy 
hogy netáni kőbányanyitás esetén nagy műkövekre is volna kilátás. 
A fejtést megkönnyítené még az a körülmény is, hogy a sziklafal magas
sága 15 mf .

A zöldi Yalea máre granodiorit előfordulása még nagyobb. Petrogra- 
fiai összetétele hasonló, a mennyiben szintén öregszemű biotit, amfibol 
tartalmú. Ezeken kívül számos benne a bázisos diorit kiválás és akadunk 
benne néhány finomszemű gnájsz zárványra is. A kőzet öregszeműségével 
összbangzásban van a telér tetemes vastagsága, a mely nem kevesebb 
mint 50 mf . Két oldalt meredeken álló fillitrétegek határolják. A felső- 
mállási zóna kb. 1 ®y-t tesz ki, az alatta következő granodiorit tömbök 
azután meglepő épségűek és nagy méretűek, a melyek között sok az 
1 X 1 X 2  m/  darab.

Ezeken kívül még néhány vékonyabb dyke is fordul elő nemcsak a 
zöldi Valea máre és Yalea miká-ban, hanem a Zöld és Eomán-Gladna 
közti árkokban is. Úgyszintén akadunk egy-két hasonló telérre a Román- 
gladnai Yalea máre közepe táján. Ezek rendszerint vékonyabbak s több
nyire 1 mf körüliek, s petrografiai szempontból a vastagabbak granodio- 
ritok, míg a vékonyabbak sötétes, amfibol tartalmú dioritporfiriteknek 
minősíthetők.

4. Pontusi korú lerakódások.

Ezen kor lerakodásait különösen Zöld, Branyest és Zsupanyest körül 
találjuk a fillitekből és paleozoos palákból álló alaphegység E-i szélén. 
Zoldnál, a hol e lerakodások közvetlenül a fillitre támaszkodnak, a szó
ban forgó lerakodások túlnyomólag homokosak, küljebb azután agyagréte
gek borítják a homokot. Zöld homokfeltárásai arról nevezetesek, hogy 
egyes rétegei fehérek, oly annyira, hogy azt egyidőben a tomesti üveg
gyár üveggyártásra használta. Ha a benne mégis előforduló kevés vas-
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vegyületektől meg lehetne tisztítani, akkor finomabb üvegárú előállításá
hoz is alkalmas lenne. A zöldi feltárás a következő profilt adja (felülről
lefelé):

Földes homok .... .... _. „  .... 1 ‘0 mj
Fehér kvarczhonaok .... .„ . 0 ’6 «
Sárgás homok     .... ... .... 0’3 «
Fehér kvarczhomok ... 0 ‘4 «
Sárga homok „. .... .... 0 ‘3 «
Fehér kvarczhomok .... .._ 0 5 «
Sárga, kavicsos homok ._ .... _  0 ‘1 «
Fehér homok .„ ... _  _  „  l'O «
Apró-kavicsos réteg . .... .. 0 -2 «
Sárgás homok _  . 1'5 «
Kékes, homokos agyag _.............. FO «

Küljebb a zöldi templomnál az ottani nagy vízmosásban a követ
kező szelvényt észlelhetjük :

Babérczes agyag.. „  _  .. . ... i-o 7Ylj

Szürke agyag .... _  ... _ 2-0 «
Sárgás agyag .... .... ........ 3-0 ((
Szürke agyag . . _  .... 2-5 «
Fehér homok ... .... .... 1-5 ((
Durva kavics ......... .... .... 0-5 «
Sárga homok .... ......... . 5-o ((
Finom csillámos homok ... ... 0-5 <(
Sárga homok .. . ... .... .. ....... 2-5 «

Még küljebb azután, már Zsupanest felé közeledve, a Yu-Igonin ké
kes agyag képezi a pontusi lerakodások kőzetét, a mely arról nevezetes, 
hogy fazekas agyagnak igen alkalmas, miként ezt már tavalyi jelenté
semben is említettem volt.

5. Diluvium és alluvium.
Ezen két időből fenmaradt üledékek nem játszanak hegységünkben 

nagyobb szerepet. Zöld és Bomán-Gladna körül egyedül a patakok men
tén vagy egyes völgytágulatokban akadunk olyan üledékekre, melyek ide 
sorolhatók; ilyen továbbá a prodanesti völgytágulat is, Eomán-Gladnától 
D-re, mely alluvialis hordalékkal van feltöltve.

A pontusi korú rétegek fölött azonban itt is számos ponton talá
lunk babérczes agyagot, mely úgy mint Facset és Szapáryfalva körül 
szintén az alatta fekvő pontusi agyag rovására keletkezett.*

*  S c h a f a r z i k  F e r e n c z . A Szapáryfalvi diluviális korú babérczes agyagról. 
(Földtani Közlöny XXXI. Budapest, 1901.)


