
8, A Bega felső folyásában, Faeset, Kostej és Kurtya 
környékén elterülő dombságnak geológiai viszonyai.

(Jelentés az 1903. év i részletes geológiai fö lvételről.)

Dr. Iyadic Ottó kár-tói.

A megelőző évben megkezdett geológiai fölvételeimet a Bunya 
völgytől K  felé folytatva: az 1903. év nyarán a Bega völgy felső szaka
szában levő dombságot vettem föl.

Mindenek előtt a 22. zóna, XXVI. rovat ÉK jelű lapon a Bega- 
Maros vízválasztóig dolgoztam. Ezt befejezve a következő 22. zóna XXVII. 
rovat ÉNy jelű lapra tértem át, hol a Valea Ihui völgyhöz tartozó részt 
vizsgáltam. Innen D-re Krassó-Szörény és Hunyad vármegyék határán 
a Riul völgyig terjedő részt a 22. zóna, XXVII. rovat ÉNy és a 22. zóna, 
XXVI. rovat DK jelű lapokon, vettem föl. Az utóbbi lapon De. S c h a f a b z i k  

F e r e n c z , bányatanácsos-íőgeologus úrtól fölvett területhez csatlakozva, 
még a Valea Vadana és a Lunkányi szurdok közötti területet Tomestig 
jártam be.

E határok területébe eső Krassó-Szörény vármegyében, Román- 
bunya, Poversina, Facset, Temeresty, Sintesty, Marzsina, Zorány, Nemesest, 
Kostej, Kossova, Kossovicza, Homosdia, Petrosza, Batyest, Branyest, 
Balosest, Brazova, Kurtya, Rumunyest, Goizest és Tömést községek kör
nyékén fekszik.

A ) GEOGRÁFIAI V ISZO NYO K

A Bega-völgy felső szakaszát a következő partvidékek veszik körül: 
a) a Valea Bunya, Bega-völgj^, Valea Ihui és a Bega-Maros vízválasztó 
gerincz közötti dombság, b) a Valea Ihui, Bega-völgy, Riul völgye és 
a Krassó-Szörény és Hunyad vármegyék közötti határgerincz a második 
dombcsoportot képezi, végre c) a Valea Vadana, a Bega völgy és a Lun
kányi szurdok a Dumbrava nevű lapályt foglalják magukba.

A területem keretébe eső Bega-Maros vízválasztó- gerinczrész a Vrf. 
Ples (243 m.) nevű magaslatnál kezdődik és először DK-i irányban
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a Csóka (301 m.) pontig nyúlik, honnan ÉK felé a megye határáig terjed 
és az Ihui völgy végső pont fölötti magaslatán (471 m.) végződik. Ezen 
gerinez nevezetesebb kimagasló pontjai a Dampu maré (303 m.) a sobor- 
sini út mellett és a Kalea alba (430 m.) Kostej és Bulza között. A víz
választó főgerinczről D-i irányban számos mellékgerincz fut le és a Bega 
völgyében ellapulva végződik.

A Krassó-Szörény és Hunyad vármegyék határát jelző vízválasztó 
gerinez először DNy-i, azután DK-i irányban terjed. Az itt lévő magasabb 
pontok a Chiciora (309 m.) és a Gy. Korbuluj (404 m.) felemlíthetők. 
Az említett gerinczről DNy-i irányban az Ihui völgy, Yalea Nandriasca, 
Yalea Horna és a Riul völgy között három mellékgerincz fut le.

A Dumbrava lapály végre Balosest és Tömést felé fokozatosan 
emelkedik és területemen a Gy. Urszu magaslaton az 500 métert meg
haladja.

A Bega felső folyásának sík ártere Bakittától Temerestyig ÉK-i és 
innen Kurtyáig DK-i irányban ívszerűen hajlik. Szélessége átlag két és 
három kim. között váltakozik, Marzsinánál, hol a hajlás legerősebb 
a völgy is legszélesebb. A Bega folyását két egybeomló patak alkotja, 
az egyik patak Bega név alatt a Lunkányi szurdokban D-ről E felé 
folyik, a másik a Biul patak, mely Petrosza községtől kezdve először 
DNy-i majd ÉNy-i irányban folyik és Kurtyánál a Bega patakkal egyesül.

A Bega-völgy felső] szakaszában a Yalea Serbanuluj, Valea Ihui és 
Yalea Yadana nevezetesebb mellókvölgyek torkolnak.

B) GEOLÓGIAI VISZONYOK.

Fölvett területem geológiai alkotásában a következő képződmények 
szerepelnek:

I. Üledékes kőzetek.
1. Mediterrán üledékek.
2. Pontusi korú üledékek.
3. Durva kavics-rétegek.
4. Barna, babérczes agyag.
5. Alluviális hordalék.

II. Tömeges kőzetek. 1

1. Üledékes követek.

Az üledékes kőzetek közül a területemen alárendelve fellépő fillit, 
agyagpala, kvarczit, kristályos és dolomitos mészkő kőzeteket, mint 
legrégibb üledékeket első sorban fel kell említenem.
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Flllitet a Lunkányi szurdok elején Goizest község környékén 
találtam. Az itteni fillit zöldes, a táblásán elvált rétegek 181 11 felé 30°-kal 
dőlnek.

Agyagpalát a tomesti üveggyár közelében lévő Pareu Mega nevű 
árokban és a Tömést községbe nyíló Yalea Losului kis völgy D-i árká
ban észleltem.

Kvarczitot Goizest községnél és innen D-re haladva a tómesti 
üveggyárig a völgy Ny-i partján dolomitos mészkőszirtekkel váltakozva 
találtam. A Yalea urszuluj és a Lunkányi szurdok közötti gerinczen szin
tén kvarczitot tömzsök alakjában láttam. Az itt előforduló kvarczit 
struktúrája likacsos.

Kristályos mészkövet két helyen találtam. Az egyik a tómesti 
üveggyár mellett lévő szürke, helyenként hófehér, aprószemű mészkő, 
melyet útkövezés és mészégetés czéljából több ponton fejtenek. A má
sodik Balosest község D-i végén a Yalea urszuluj völgyben fekszik. Az 
utóbbi világosszürke mészkövet kisebb mennyiségben mészégetósre hasz
nálják.

Dolomitos mészkövet Tömést környékén a kvarczitba betele
pülve találtam; Bumunyest és Petrosza községek között a Biul völgy 
jobboldali partrészének a peremét képezi. Az itteni vidék dolomitos 
mészköve finomszemű, szürke és erősen bitumenes. Dolomitos voltánál 
fogva könnyen reped és szétmálik.

1. M editerrán üledékek.

A Yalea Ihui völgy jobboldali mellékvölgyeit Zoránytói fölfele 
kutatva, Nemesest község határában lévő Yalea Zemini völgyben az első 
mediterrán rétegekre bukkantam. Ezen völgyben fölfelé haladva a medi
terrán molluszkák töredékeit már a völgy alsó részében a vízhordta finom 
homokban is megtaláljuk, de a szálban lévő rétegeket csak a völgy 
középső szakaszában látjuk. Az itteni rétegek legelterjedtebb tagja a kék 
homokos agyag, mely főképen a patak medrében van föltárva. A föltárt 
rétegeket a patakban figyelemmel kisérve majdnem lépésről-lépésre 
a sötét agyagban egy-egy gasteropoda- vagy peüecipoda-maradványt talá
lunk. Valamivel följebb a part K-i oldalán lajtamészkő falat pillantunk 
meg, mely szintén kövületeket tartalmaz. Még egy keveset tovább haladva 
a völgy elágazásához jutunk. Az E-i ág alsó részében újból kövületeket 
tartalmazó lajtamészfalak .vannak föltárva, míg az ág felső részében 
eleinte a patakban heverve, azután szálban biotit-andezitot találunk. 
A második EK-i ágban, kivéve a felső részt, a hol újból a biotit-andezitot 
megtaláljuk, a kék agyagrétegek uralkodnak. Ezen árokban a 346 m. és
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a 362 m jelzett magassági pontok között az agyagból a legkiválóbb 
mediterrán korú kövületet gyűjtöttem.

A következő K-i Yalea Nigriliasea völgyben a mediterrán rétegeket 
azon völgyrészben találjuk, a hol a völgy elágazik. Ezen hely a régibb 
irodalomban Fontina batrin név alatt mint Kostej vidékének egyik 
legkiválóbb felső mediterrán korú kövületek lelőhelye szerepelt. Az itt 
lévő kukoriczásban a homokos talajban esőzések után a kövületeket 
kimosva találták.

A mediterrrán-képződményeket a következő völgyekben is meg
találjuk : A Yalea Unguruluj völgy azon részében, a hol ez több árokra 
oszlik. Itt a kukoriczásban, a rétegekből kimosva, számos korai hever. 
A községbe nyúló Yalea Jepi és Valea Popi nevű völgyek a községbe eső 
részükben szintén kék homokos agyagot tárnak föl. Mind ezen fölsorolt 
völgyekben alkalmas helyeken kövületekre akadtam. A következő jobb
parti völgyek alsó szakaszában a mediterrán kék agyag az Ihui-völgy 
végéig terjed, de kövületeket nagyobb számban itt nem sikerült fölfedezni.

Az Ihui-völgy baloldali rövidebb mellékvölgyeit. a Valea Nigriliasca- 
völgygyel szemben lévő völgytől kezdve az Ihui-völgy végéig vizsgálva, 
valamennyiben mediterrán kék homokos agyagot konstatálhattam. Kövü
leteket azonban itt nem találtam.

A Bega völgyébe torkoló következő Valea Nandriasea- és Valea 
Homa-völgyekben szintén kék homokos agyagra akadtam. A Yalea Nan- 
driasca nevű völgy bal partján lévő magas agyagfalak a területen leghatal
masabb mediterrán feltárásaihoz tartoznak és hogy ezek valóban felső 
mediterránkorúak, azt a két ponton gyűjtött Arca diluvii, L mk., Nassa 
restitutiana, E o n t ., Ringicula buccinea, D e s h .,  Chenopus alatus, E i c h w ., 

var. daclylifera, Dentaliurn costulatius, S a c c o  kövületek is bizonyítják. 
Az agyag mellett a völgy felső szakaszában mészkonkrécziókat is találtam.

A Valea Homa-völgyben a pontusi korú homokfalak alsó részét kék 
homokos agyagrétegek képezik. Homosdia községtől a völgyben fölfelé 
haladva, nevezetesen a völgy ÉK-i ágában, a Valea Stoianesi nevű völgy
ben és a DK-i Valea Mare-völgyben az árkok fenekén ugyanezen agyagot 
megtaláljuk. Az itteni agyag korát, minthogy kövületeket nem tartalmaz 
és mert a pontusi korú képződmények határán van, nehéz eldönteni. Ezen 
homokos kék agyag hajszálra megfelel azon kék agyagnak, melyet a 
szomszédos Valea Nandriasea nevű völgyben hatalmas kiterjedésben 
találtam. Mert az utóbbi völgy agyaga kövületek révén felső-mediterrán- 
korúnak bizonyult, igen valószínűnek tartom, hogy a Homosdia vidékén 
lévő kék agyagrétegek szintén mediterránkorúak.

A fennebb ecsetelt viszonyokat a következő Homosdia község DNy-i 
elején nyiló völgyben felvett szelvény (1. szelv.) fogja közelebbről meg

(4)
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világítani: 1. kék homokos agyag, 2. szürke laza homok, 3. kék kötött 
homok, 4. sárga kötött homok, 5. sárga laza homok, 6. szürke laza homok, 
7. szürke kötött homok, 8. sárga kötött homok, 9. szürke kötött homok,
10. sárga laza homok, 11. termő talaj.

A Kostej vidékén előforduló íelső-mediterránkorú kövületeket Neu- 
geboben, L óczy és Boettger a következő dolgozatokban írták le :

1852. N e u g e b o b e n  J. L., Notiz über das erst neuerlich entdeckte 
Láger tertiárer Conchylien bei dem Dorfe Nemesey im Banate, ganz nahe

dér siebenbürgischen Gránze. (Ver- 
handlungen und Mittheilungen des 
siebenbürgischen Yereins für Natúr - 
wissenschaften zu Hermannstadt. 
Jahrg. III, Nr. 10, p. 155. Hermann
stadt, 1852.)

1854. Neugeboben J. L., Bericht 
über einen neuen Fundort tertiárer 
Conchylien bei dem Dorfe Kostej im 
Banate náchst dér siebenbürgischen 
Gránze. (Yerhandlungen und Mitthei
lungen des siebenbürgischen Yereins 
für Naturwissenschaften zu Hermann
stadt. Jahrg. Y, Nr. 9? p. 148. Her
mannstadt, 1854.)

1882. L óczy L. Geológiai jegy
zetek Krassómegye északi részéből. 
Előadatott a Földtani Társulat 1882 
márcz. 1-én tartott szakülésen. (Föld
tani Közlöny XII. k., p. 1. Budapest, 
1882.)

1897. Boettger 0. Zűr Kennt- 
nis dér Fauna dér mittelmioácenen Schichten von Kostej im Bánát. (Ver- 
handlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Yereins für Natur
wissenschaften zu Hermannstadt. Bd. XLVI, Jahrg. 1896. Hermannstadt, 
1897.)

1902. Boettger 0. Zűr Kenntnis dér Fauna dér mittelmiocánen 
Schichten von Kostej im Krassó-Szörényer Komitat. Mit einem Situations- 
plan dér Fundorte. (Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgi
schen Yereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Bd. LI, Jahrg. 
1901. Hermannstadt, 1902.)

Kostej vidékén, nevezetesen a Yalea Zemini völgyben magam is 
számos kövületet gyűjtöttem. A földtani intézet gyűjteményében is van a
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kosteji fanua képviselve. Mind e mellett Boettger utolsó munkájának 
megjelenése után szükségtelennek tartom a fajok roppant hosszú lajstro
mát újból itt felsorolni. A következőkben csak azon, gyakrabban előfor
duló gasteropoda-, pelecipoda- és anthozoa-fajokat kívánom felemlíteni, 
melyeket Kostej vidékén magam gyűjtöttem.

Pelecypoda :

P licá tu la  m ytilina , Phil.,
Venus m u ltilam ella , L ám.,
Cytherea pedemontana, Ag.,
L u c in a  spinij'era, Mont.,
Cardita hippopea, Bast.,
Card ium  M ichelottianum , Mater.,

(i fragile , Brocc.,
A rc a  d ilu v ii, L ám.,
Pecten cristatus, Bronn.

Gas t e ropoda :

Conus extensus, Ptsch,,
« D u ja rd in i, Desh.,
« o liv ifo rm is , Hö. Au.,
« hungaricus, Hö. Au.,
<i ponderosus, Brocc.,

A n c illa r ia  súbcanálifera, d’Orb.,
« g land iform is, L mk.,
« obsoleta, Brocc., 

f í in g ic u lla  buccinea, Brocc.,
V oluta  rarisp ina , L mk.,

« ficu lina , L mk.,
M itra  cupressina, Brocc.,
Colum bella curta, Duj.,

« subulata, Brocc.,
Terebra fuscata, Brocc.,

« acum inata, Bors.,
Nassa restitutiana, F ont.,

« lim ata, Chmn.,
Cassis saburon, Adans..
R oste lla ria  dentata, Grat.,
Chenopus alatus, Eichw. v . dactylifera ,

A m. hir. földtani intézet évi jelentése. Í903. •1
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Ranella  m arg ina ta , Mart.,
Fusus valenciennesi, Grat.,
Cancellaria  Saccoi, Hő. Au.,

« varicosa, Bkocc.,
Pleu ro tom a Neugeboreni, Hö. Au.,

« asperulata, L mk.,
N a tica  catena, Da Costa var. helicina, Bkocc.,

« josephin ia , Risso,
« redempta, Mxchti.,
« m illepund a la , L mk.,

Sca la ria  am oena, Ph il . var. subcancellata, d ’Orb., 
« lanceolata, Bkocc.,

S o la riu m  carocolla tum , L mk.,
Cerith ium  procrenatüm , Sacco,
T u rite lla  tu rris , Bast. var. badensis, Sacco.,

« subangulata, Bocc. var. spirata, Bkocc.,
« Arch im ed is , Bkongn.,

M onodonta araonis, Bast.,
N eritopsis radula , L.,
D enta lium  badense, Ptsch.,

« costulatius, Sacco.

Anthozoa:

Astrea F rö lilich ia n a , Beüss.,
Heliastre Reussana, M. Edw. et Pl.,
L ith o p h ilia  am pla, Beüss,
Sty lophora  subreticulata, Beüss.

2. Pontusi korú üledékek.

A pontusi korú üledékek geológiai viszonyainak tanulmányozását 
idei fölvételeim alkalmával a Yalea Bunya-völgytől K-re folytatva, a követ
kező tapasztalatokat nyertem:

A Valea Bunya- és a Yalea Zidieliaska-völgyek közötti részben a 
föltárások gyérebben fordulnak elő, nevezetesebb pontusi korú föltárásokat 
itt a Yalea Bunya-völgy bal partján Bománbunya község D-i részében és 
a Valea Serbenilor-völgy középső szakaszának mindkét partján Poversina 
községben találjuk. A Yalea Serbenilor számos mellékvölgyei és árkai, 
nevezetesen a Yalea Scaisorulni és Yalea Tuniasca tág mellékvölgyek



FÖLVÉTELI JELENTÉS. 131

szintén föltárásokat tartalmaznak. A Peversina községbe eső K-i partrész 
több helyén rétegekből kimosott apró kavicsot észleltem.

A Yalea Zidiéliasca-völgytől K-re a pontnsi korú üledékek hirtelen 
túlsúlyba jutnak, míg a diluviális takaró a vízvályasztó gerincz felé 
húzódik.

A Temeresty, Szintesty és Zorány községekben torkoló völgyek végig 
majdnem szakadatlanul pontusi korú homokot tárnak fel. A magas homok
falak rétegei nem mutatnak különös változatosságot. A diluviális barna 
babérczes agyag alatt a homok vörös, a többi rész egészen a patak fenekéig 
rendesen sárga, helyenként felváltva fehér vagy szürke sztrátákkal. 
A homok finomszemű és csillámos, helyenként eléggé kötött. Pontusi korú 
agyagrétegeket csak alárendelve a patak medrében leltem, ellenben kavicsot 
gyakrabban a gerinczeken a babérczes agyag alatt volt alkalmam kon
statálni. Homokkőpadokat, márgát vagy mészkonkrécziókat területem ezen 
részében nem találtam.

A Temeresty községbe nyiló Yalea Sasu-völgyet még külön fel kell 
említenem, minthogy ezen dúsan elágazó völgy jobb partján a 273 m. 
magassági pont alatt elterülő rövid árok végén egy meredek fehér homok
falban

Limnocardium Schmidti, M. H orn.,
Congeria triangularis, Partsch. és
Dreissensia auricularis, F uchs, var. simplex 

homokmagjait fedeztem fel.
Ugyan ezen völgy végső szakaszában a vízválasztó főgerinczen lévő 

306 méter magassági pont alatti Pareu Fontani nevű árokban az ezen 
vidéken működő D iakomovichi Andrian magánmérnök mattodon-marad
ványokra bukkant. Ennek hírét dr. Schafaezik F erencz, bányatanácsos, 
főgeologus megtudva, szives volt engem a leletre figyelmeztetni. Én erre 
Temerestyre utaztam és Diakomovichi úr szives kalaulozása mellett a lelő
helyet meglátogattam. A lelőhelyen egy magas homokfalban, közel a 
diluviális takaróhoz, durva, kavicsos homokkomplexusban, sajnos, csak az 
ősemlős fekvőhelyét és még néhány itt maradt töredéket láthattam, a többi 
darabokat, nevezetesen a fogak maradványait, a falu gyerkőczei széttörték 
és széthordták.

A Diakomovichi úrtól megmentett apró csonttöredékek alapján az 
ősemlős mivoltát- nem voltam képes meghatározni. Szerencsére néhány 
nagyobb fogtöredék F ialka Károly alispán úr szívessége folytán 
dr. Schaearzik úr kezébe került, ki a maradványokban egy Mustodon 
arvernensis, Cr. et J o b . fajt ismert fel A *

*  M astodon-lelet Tem erest határában, K rassó-Szörénym egyében . K ivon a t a

<8)
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A nevezett maradványokat tartalmazó homokos kavicsréteget 
dr. Schafabzik vagy felső-pontusi, vagy esetleg már levantei korúnak 
tartja.

A pontusi korú rétegek folytatódnak az Ihui völgyében egészen 
Nemesestig, innen tovább mediterrán-képződmények váltják fel. Az Ihui 
völgyben a pontusi föltárások mindkét parton csak a mellékvölgyek felső 
szakaszában jutnak napvilágra, míg a patak lankás alsó részében mindenütt 
a diluviális agyag takarja őket.

Hatalmas pontusi homokföltárásokat tovább Kossova vidékén ész
leltem. Itt a föltárások főképen a főgerinczen találhatók és arról neveze
tesek, hogy igen vastartalmúak, miért is veres színük már messziről fel
tűnik. Homosdia felé, a mély árkokban előforduló magas homokfalak 
alatt, közel a patak medréhez, kék homokos agyagrétegeket észleltem.

A Bega folyó jobb partján levő utolsó nevezetesebb pontusi korú 
föltárások a Yalea Homa és a Riul völgye közötti dombokon, nevezetesen 
a Gy. vini és Kapui Prian nevű magaslatokon találhatók.

A Bega folyó bal partján elterülő pontusi korú rétegekre áttérve, első 
sorban a Valea Yadana völgyben lévő föltárásokat kell felemlítenem. Ezen 
völgy bal partját már a múlt évben dr. Schafabzik, bányatanácsos úrral 
bejártam, az idén folytatólag a jobb partot tanulmányoztam. Mindjárt a 
völgy alsó szakaszában Branyest község ENy-i elején kék és sárga homok 
rétegekre akadtam. A patak medrében a kék agyagos homokban a Congeria 
croatica, B k u s . maradványait gyűjtöttem.

A völgyben tovább haladva a község DK-i részében egy mély árok
ban a következő szelvényt (2. szelv.) vettem fel: 1. kék homok az említett 
kövületekkel, 2. sárga homok, B. szürke homok sárga sztrátákkal, 4. sárga 
esillámos homok, 5. durva kavics, 6. szürke agyag, 7. barna babórczes 
agyag, 8. termő talaj.

A Vadana-völgy DK-i, Valea Gostesti nevű ágában a pontusi korú 
föltárások hatalmas kiterjedéshez jutnak és mert főképen magas homok
falakból állanak, egészen a túlparti Temeresty és Sintesty vidéki pontusi 
korú képződmények jellegét viseli. Az itten előforduló homok élénk sárga 
vagy szürke, helyenként majdnem egészen fehér színű. Balosest község 
E-i elején újból a kövületeket tartalmazó kék homokrétegekre akadtam 
és ebből egy congeria- és egy limnocardium-fajnak maradványait gyűj
töttem. A nevezett község környékén a homok a K-i gerinczen és a 
lumkányi völgy felé dűlő parton is észlelhető, de az itteni homok inkább 
kimosott és laza, mint szálban lévő.

szerzőnek 1903 deezem ber hó 2-án a Fö ld tan i Társu lat szakülésén ta rto tt előadásá
ból (Fö ld tan i K öz lön y  X X X IV .  k. p. 64.), Budapest, 1904.
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A Batyest, Kurtya és Goizest községek között igen lankásan elterülő 
partrészben lévő völgyekben a pontusi korú föltárások alárendelve tűnnek 
fel, mert itt a diluviális képződmények játszák a főszerepet. így a Valea 
Siopolu és Valea Carpeniloru völgyeknek csak a felső részében, ellenben
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2. szelvény. 3. szelvény.

a Brazova és Kurtya községekbe nyíló völgyekben az alsó részben talál
tam pontusi korú feltárásokat.

A szóban forgó vidék plioczén és diluviális rétegeinek egymáshoz való 
viszonyát a következő, Bumunyest községbe nyíló, árokban felvett szel
vényben (3. szelv.) óhajtom bemutatni: 1. szürke, kötött homok, 2. sárga 
homok, 3. szürke laza homok, 4. sárgás kötött homok, 5. sárga homok,
6. durva kavics, 7. barna babérczes agyag, 8. termő talaj.
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3. Durva kavicsrétegek.

A Bega-völgy végső öbölszerű részének partjait barázdáló mellék
völgyek és árkok nagy mennyiségű durva kavicsot tárnak fel. A helyen
ként emberfej nagyságú kavicsdarabok részint mint görgeteg a patak 
medrében, részint pedig szálban találhatók. Ilyen kavicsot a Vadana 
völgyben, a Yalea, Siopolu és Yalea Karpeniloru, továbbá Kurtya kör
nyékén és a Bumunyest községbe nyíló völgyekben is észleltem. A Bega 
jobb partján csak a Biul-völgy torkolatánál a jobb oldalról nyíló völgyek

ben találtam hasonló kavicsot, de 
csak a patak medrében vagy ennek 
közel lévő partjain.

A szálban lévő kavicsrétegek 
helyzetét a 2. és 3. szelvényből és a 
kö vetkez ő Val ea Karpeniloru-völgyb en 
felvett szelvényből (4. szelv.) láthat
juk : 1. finom kavics, 2. kék agyag, 
3. babérczes agyag, 4. durva kavics, 
5. babérczes agyag, 6. termő talaj.

Ezekből a szelvényekből azt lát
juk, hogy a G'5— 8 m. vastag vasas 
anyaggal konglomerátszerűen kötött 
kavicsrétegek mindenütt a pontusi 
homok fölött és a diluviális barna bab
érczes agyag alatt vannak elhelyezve. 

A kavicsrétegek helyenként, mint ezt a fennebbi szelvényből kivehetjük, 
babérczes agyagrétegekkel váltakoznak, rétegzésük pedig inkább a kollu- 
viális, mint a tengeri üledékek jellegét viselik.

A kavics korára nézve valószínűnek tartom, hogy ennek egy része 
még a pontusi tenger partján rakodott le, a többi részét pedig a pontusi 
tenger visszavonulása után a Béga és Biul patakok árja a hegységből 
hordta össze. A lerakodás tehát a harmadkor végén kezdődött és a dilu- 
viumban végződött s így a szóban forgó kavicsrétegeket leginkább levantei 
koruaknak tekintem.

4. Barna babérczes agyag.

Fölvett területemen a pontusi korú lerakodásokat mindenütt barna 
babérczes agyag födi. A soborsini úttól Ny-ra lévő dombokon a babérczes 
agyag nagyobb kiterjedésben fordul elő, mint a nevezett út K-i részén 
elterülő vidéken, hol a pontusi korú képződmények azt a vízválasztó fő-
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gerinez felé szorítják. Az Ihui-völgyében ellenkezőleg a pontosi korú üle
dékek a kimagasló főgerincz közelében jutnak napvilágra, míg a völgy 
partjainak lankás alsó részét a babérczes agyag takarja. Kostej és Ho- 
mosdia vidékén, hol a pontusi korú üledékeket mediterrán képződmények 
váltják fel, a diluviális agyagban babérczeket nem észleltem. A babérczes 
agyag leghatalmasabb föllépését a Batyest és Kurtya községek közötti 
lapos dombhátakon konstatálhattam, hol főképen a diluviális korú kavics
rétegeket borítja. Tavali fölvételeim alkalmával a barna babérczes agyag 
petrografiai minőségére és keletkezési módjára vonatkozó tapasztalatai
mat az idei tanulmányozásaim is minden tekintetben megerősítik.

5. A liuviális Kordái ék.

Területem keretébe a Bega folyó felső szakaszának sík mezősége is 
tartozik, az ismertetett domborvidék területén pedig az alluvium a völ
gyek kiszélesedett alsó szakaszára és az árkok mellékeire szorítkozik. 
Az idő hosszú sora alatt ezek hatalmas szélességet nyertek és fölvett 
területemnek különleges jelleget kölcsönöznek, hol a sok éven át folyto
nosan lemosott és felhalmozott szedimentek aliuviális humuszos képződ
ményekké lettek és buja, üde növénytenyésztést feltüntető területek 
képződését tették lehetővé. II.

I I .  Töm eges kőzetei:.

Területem tömeges kőzeteit előfordulásuk szerint két csoportra osz
tom és pedig: a) Kostej vidékének, és b) Kurtya vidékének tömeges kő
zeteire.

a) Kostej vidékének tömeges kőzetei.

Ezen vidék eruptív kőzetei az Ihui-völgy jobb partján vannak elter
jedve. K-en a Yalea Zemini-völgy végső részében kezdődnek és Ny-ra a 
Yalea Ihui-völgy végső szakaszába nyúlnak. E-on a vízválasztó gerinczet 
képezik, D-re a Valea Ihui-völgy jobboldali part közepéig jutnak. Ezen 
terület eruptív kőzeteit diabáz, andezitok, úgy andezittufa és konglome- 
rát képezi.

D ia b á z .  Az eruptív kőzetek közül első sorban a diabázt mint 
legrégibb (triaszkorú ?) tömeges kőzetet kell fölemlítenem. A kostei dia
báz igen tömött, sötétzöld, helyenként szürkés színű, pirittel dúsan he 
van hintve és kvarczerekkel áthatva. Előfordulása a következő: A Yalea 
Unguruluj-völgy E-felé nyúló ágának középső szakaszában az andezit 
előtt. A Valea Jepi-völgyben a község utolsó házai mögött ismét az ande-
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zit előtt a völgy elágazásánál mindkét ág elején és a völgy ÉK-i ágának 
végső részében az andezit alatt találjuk. A Yalea Popi-völgyben újból a 
község É-i végén az andezit előtt és a völgy három ágra való elágazása 
előtt az andezittal váltakozni látjuk. Végre a következő K-i Valea Skurtyi 
és Valea Tronyesa nevű völgyek középső szakaszaiban is diabázra aka
dunk.

A diabázt több helyen kvarczporfir dajkok törik át. Ezen igen 
tömött, íelzites finom, szemeséjű, rozsdaszinű alapanyaga sok kvarcz- 
szemet és diabázdarabot tartalmaz. Áttörése valószínűleg a krétában 
történt.

A kosteji tömeges kőzetek legnagyobb részét andezitok képezik, és 
pedig biotit-andezit és biotit-amfibol-andezit.

Biotit-andezit. Az itteni biotit-andezit puha, tufához hasonló, 
vöröses, szürke vagy barna szinű alapanyaga fekete fényes biotitokon 
kívül kvarczszemeket is tartalmaz, helyenként olyannyira, hogy biotit- 
kvarcz-andezitnak vagy daczitnak is nevezhetnénk. A biotit-andezit első 
föltárásaira a Valea Zemini-völgy két végágaiban akadtam rá. Az ÉNy-i 
ág biotit-andezitja fehér, szürke és barna szinü. Tömött alapanyaga 
kisebb-nagyobb biotitokon kívül sok apró kvarczszemet is tartalmaz, mely 
a kőzetet elég szilárdá teszi. Az ÉK-i ág biotit-andezitja hússzinű. A puha 
alapanyagból helyenként nagy fekete biotitok és kaolinosodott fehér kő
zet vált ki, mely utóbbi a biotit-andezitnak tufás jelleget kölcsönöz. 
Hasonló andezitot a következő Valea Nigriliasca, Valea Unguruluj völ
gyekben és a Valea Jepi-völgy ÉNy-i ágában is találtam.

Biotit-amfibol-andezit. A Valea Jepi ÉK-i ágában és a követ
kező K-i völgyek felső szakaszában, az andezitot a diabáz mögött vagy 
ezzel váltakozva találjuk. Ezen igen szilárd andezit aprószemű, szürke 
alapanyagából nagy fehér földpátszemek, amfibolkristályok és biotit- 
lemezkék különbözhetők meg. Az amfibólok és biotitok nem lépnek min
denütt egyformán fel. Rendesen mind a kettő ki van válva, de van 
számos hely, a hol az egyik vagy a másik kimarad s így tiszta biotit és 
tiszta amfibol-andezit foltokat szürke alapanyaggal lehet megkülönböz
tetni. A térképezésénél igen nehezen lehet ezen andezitokat szétválasz
tani, miért is dr. L óczy úr példáját követve, ezen andezitokat biotit-amfibol- 
andezit név alatt egy csoportba helyeztem.

Andezittafa és konglomerát. Azlhui-völgy végső szakaszá
ban lévő árkokban andezittufát és konglomerátot észleltem. A konglo
merát anyagát vizsgálva, az andezitbombák barna, tömött alapanyagában 
szabad szemmel is piroxónkristályokat találhatunk, melyek elárulják, 
hogy az itteni konglomerát piroxén-andezitkonglomerát.



(14) FÖLVÉTELI JELENTÉS. 137

b) Kurtya vidékének tömeges kőzetei.

Biotit-andezit. Kurtya és Tömést községek között a lunkányi 
szurdok bal partján több helyen ugyanazon hússzinű puha, tufára ha
sonló biotit-andezitot találjuk, a milyen Kostej vidékén a Yalea Zemini- 
völgy ÉK-i ágában a következő K-i völgyekben előfordul. Tömést község
nél ezen kőzetet fejtik és kisebb építkezési czélokra használják.

A ndezittu fa  és k o ng 10 m er át. Kurtya községgel szemben 
lévő K-i völgy oldalán és a Eiul-völgynek torkolatába nyíló völgyek alsó 
részében zöldes andezittufát és apróbbszemű andezit - konglomerátot 
észleltem. A nevezett tufából helyenként ép, barnaszinű kőzetrögök kan
dikálnak, mely kőzet földpáton kívül itt-ott apró kvarczszemeket és bio- 
tit lemezkéket tartalmaz. Itt tehát biotit-andezittufával és konglomeráttal 
van dolgunk. A Riul-vögy jobbparti mellékvölgyeinek alsó szakaszában, 
nevezetesen Petrósza vidékén szintén andezittufát észleltem, melyben 
emberfejnagyságú és ennél nagyobb bombák is vannak beágyazva. Az 
utóbbiak amfibol-andezitanyagból valók.

*

Jelentésem végsoraihoz jutva, kellemes kötelességemnek tartom 
azokról az urakról megemlékezni, a kik az idei fölvételi működésemben 
támogattak.

Szomszédságomban működő osztályfőnököm dr. Schafarzik F erencz, 
bányatanácsos-főgeologus úr az idén is ellátott útmutatásaival s augusz
tus hóban szives volt alkalmat nyújtani, hogy Lunkányon egy hétig föl
vételein kísérhessem. A gyűjtött petrografiai anyag meghatározásában 
kartársam dr. Papp K ip.oly kir. geológus úr szívesen segédkezett. Fölvé
teli területemen működésemben D obrov A dolf körjegyző úr Kurtyán és 
Balaton Antal, főerdész úr Kossován szívesek voltak kezemre járni.


