
9. Jelentés az orsovai és a mehádia-kornyai neogén- 
területeken végzett földtani vizsgálatokról.

(Jelentés az 1908. évi részletes földtani felvételről.)

SCHRÉTER ZoLTÁN-tÓl.

A nagymélt. m. kir. földmívelési Miniszter úr 46598/IX. B. sz„ 
rendelete folytán 1908 július és augusztus hónapjában a krassó-szörény- 
megyei néogén területek egy részét újból bejártam. Egyfelől az Orsóvá 
környékén levő fiatalabb harmadkori képződményeket tanulmányoztam, 
másfelől pedig a karánsebes-mehádiai hosszú neogén öbölnek Mehádiá- 
tól Domasnia környékéig terjedő részét jártam be.

Mindkét területen alsó képződményként a felső-mediterrán emelet 
rétegei szerepelnek, amely fölé a szarmata-emelet rétegei s ezek fölé a 
pliocén képződményei települtek.

I. AZ O R SO V A I N E O G É N -T E R Ü L E T .

A felső m e d ite rrá n  em e le te t lajtamészkő és lithotham- 
niumos, korallos mészkő (a román geológusok Curchia-mesze) képviselik, 
mely mészkövek az öböl kristályos palából álló északnyugati szegélyén 
apró, megszaggatott foltok alakjában lépnek fel, közvetlenül a kristályos 
palákra települve. Padjaik általában DK (lOh) felé dűlnek. Helyenként a 
lajtamészkő alatt néhány méter vastag kavicsréteg fordul elő, amelyben 
a jellemző nagy parti puhatestű állatok maradványai fordulnak elő. 
Egy helyen zöld, márgás agyag is települt a lajtamészkő rétegei közé. 
A másik jellegzetes felső-mediterrán képződmény a Zsuppanektől nyu
gatra fellépő kékesszürke (badeni) agyag, mely nagy mennyiségben tar
talmaz puhatestűeket és foraminiferákat. Ennek a faunáját dr. Schafar- 
zik E. az 1890. évi jelentésében (131. 1.) részletesen felsorolja. A kövü- 
letes felső-mediterrán rétegek fölé kövületmentes, szürke palásagyag és 
homok települt, amely néhány újjnyi vékony lignittelepecskét tartalmaz. 
Ugyanez a rétegcsoport — valamivel vastagabb lignittelepekkel — ke
letre, az u. n. Szlacenik-völgyben is megvan, itt azonban látszólag a



(2 ) FÖLVÉTELI JELENTÉS.

lajtamészkő felett. A Szlacenik-völgyi lignitre most tárnát is hajtanak, 
de a telepek vékonysága miatt számba vehető eredmény nem várható. 
A Szlacenik-völgyben az említett rétegek fölé zöld agyag, csillámos, 
agyagos zöld homok és kék agyag telepszik egymással váltakozva, me
lyekben itt-ott lignit-nyomok észlelhetők. A zöld homokos agyagban 
rossz megtartású Helixeket sikerült hosszas keresés után találnom, 
amelyek a rétegcsoport szárazföldi eredete mellett szólnak.

Ezek fölé nagy vastagságú sárga homok, kavics és homokos kavics 
telepszik, a mely rétegek kövületeket nem tartalmaznak. Fedőbb részük
ben, tehát délkeletebbre közbetelepszenek vékonyabb-vastagabb kékes 
agyagrétegek, helyesebben lencsék, a melyek typusos szarmata emelet
beli kövületeket tartalmaznak, mint Cardium obsoletum Eichw., Cm - 
thium pictum BAST.-ot. Ezek a rétegek előfordulnak egyfelől a petro- 
leum-finomító mellett nyiló árokban, ahol az agyagrétegek mellé Ceri- 
thium pictum BAST.-ot nagy mennyiségben tartalmazó sárga homok is 
társul, továbbá a Dalboka-árokban, Orsovától DNy-ra. Egyes rétegekben 
növénynyomok is nagy számmal fordulnak elő. Az egész rétegcsoport 
concordansan DK-re dűl, csakhogy míg a medence ÉNy-i részén merede- 
kebb (30°), DK-i részében lankásabb dűlés (10°) észlelhető. Kétségtelen, 
hogy az egész rétegcsoport egy időszakban, az alsó szarmata idejében 
képződött, csakhogy míg a felső rétegek határozottan félsósvízi erede
tűek, addig a mélyebb fluviatilis szerkezetű homok- és kavicsrétegeket 
terresztrikus keletkezésű képződményeknek tekinthetjük.

Meg kell jegyeznem, hogy a szóban forgó mélyebb homok-kavics 
komplexust P eters és nyomán S chafarzik, de Martonne, Murgoci 
pliocénkorunak vették.

Meg kell emlékeznem végül a p le isz to cén  sárga agyagról, mely 
néhol egészen löszszerűvé válik. Különböző képződmények fölé települve 
találjuk az egyes védettebb helyeken, pl. Jeselnicától Ny-ra, a Szlacenik 
völgyben stb. Dr. Schafarzik F. tanár úr szíves közlése szerint Zsuppa- 
nektől északra a lajtamészkőfolt melletti pleisztocén-agyagban Elephas 
primigenius Blb. maradványokat találtak. A Duna, Cserna és a Jesel- 
nica patak mentén helyenkint jól kifejlődött terraszok észlelhetők.

A dubovai elszigetelt neogén-foltban kavics, szürke homok és ho
mokos agyag szerepelnek. E rétegek lignit-nyomokat tartalmaznak, 
kövületek azonban nincsenek bennük. A rétegcsoport kőzettani kifejlő
dése azonos az orsovai öbölben a Gradska-árok alsó részén feltárt réte
gekéivel, amelyeket a szarmatába helyeztünk.

A júci-i mediterrán egyfelől kevés kövületet tartalmazó kavicsból, 
homokból, agyagból áll, másfelől pedig a vörös verrucanora discordan- 
san települt lithothamniumos mészkőből.

m
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I I .  A  M E H Á D IA -K O E N Y A I N E O G É N -T E R Ü L E T .

A Karánsebes környékéről hosszan délre lenyúló neogén terület
nek a déli felét jártam be az e nyári felvételi idő második szakaszá
ban. A hosszú, tektonikus eredésű ároksűlyedést a felső mediterrán 
emelet alsóbb kontinentális, édesvízi és félig sósvízi üledékei, a ma
gasabb, tengeri eredetű képződményei, a szarmata emelet mélyebb, félig 
sósvízi és magasabb kontinentális eredetű üledékei töltötték fel.

1. A  fe lső  m e d i te r r á n  a lsó b b , k o n tin e n tá l is ,  é d e sv íz i 
és  fé lig  só sv íz i r é te g e i általában a medence szélein bukkannak 
napvilágra. így Mehádia és Valea Bolvasnica környékén, ahol szürke és 
zöld agyag, homok és kavics szerepel. E rétegek között három, KDK-re dűlő 
széntelep fekszik, még pedig egy 7 m.-es és két 1 m.-es vastagságú.

A széntelepeket közbetelepült dacittufa rétegek választják el egy
mástól. Ennek a dacittufának vegyi elemzése az Osztrák-Magyar-Allam- 
vasút-Társaság vegyi laboratóriumának vizsgálata szerint (Resica, 1904) 
a következő :

SiO, _  _  _  _  _ _ _  _  _  _  72*40%
ALÖ3 _  _  _  _ _ _ _ _ _  13 95 «
FelOs _  _  _  _ _ _ _ _ _ _  0*42 «
CaO_ _  _ _ _ _ _ _ _  1*10 «
Mg,___ _  _  _  _ _ _ _ _ _  0*10 «
K  _  _ _ _ _  _ _ _ _ _  1*80 «
Na~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2*20 «
kötött víz _ _ _ _ _ _ _ _  7*10 «
nedvesség _ _ _ _ _ _  _  _  _  0 30 «

99*37%

A mai tárnanyílástól DK-re eső mellékárokban vékony, Melanopsi- 
sokat tartalmazó homok és agyagréteg fordul elő. Ettől E-ra pedig, az 
Og. Dumitruban rossz fenntartású Uniókat és Melanopsisokat tartalmazó 
mészkőpadot és agyagot találtam. Hasonló viszonyok vannak Plugová- 
tól K-re, az Og. lui Petru-völgy felső részében is, ahol a széntelepek, 
az azokat kísérő dacittufa padok, valamint az uniós és melanopsisos ré
teg is konstatálható. A magasabban települő homok és kavics kom
plexusban elvétve rossz megtartású Helixek találhatók.

Jablanicától délre a gránit alaphegységre közvetlenül szenes, palás 
agyag, vékonyabb, vastagabb barnaszén-telepek — közbetelepült dacittufa 
rétegekkel — támaszkodnak. Föléjük telepednek néhol vékonyabban, 
másutt vastagabban Cerithium (Clava) bidentatum GnAT.-ot és C. pic-
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tűm  B ast.-oí nagy számban tartalmazó félig sósvízi agyagrétegek, amelyek 
édesvízi Hydrobiás rétegekkel ismételten váltakoznak. Jablanicán, de 
főleg Verendinen bányászatilag fejtik az e rétegcsoportban található 
barnaszenet.

H alaváts Gyula főgeologus úrnak e terület fölvételekor sikerült 
egy, a jablanicai szénbányából kikerült Hyotherium felső állkapocs 
töredékét a m. kir. Földtani Intézet gyűjteménye számára megsze
rezni.

Másutt ez a rétegcsoport hiányzik s helyette kontinentális homok 
és kavics nagy vastagságú rétegcsoportját találjuk. Globukrajovától Ny-ra 
és ENy-ra ez a legalsó rétegcsoport vastag homokkő és konglomerát 
alakjában szerepel.

2. A felső m e d ite rrá n  em e le tb e li ten g eri ü le d ék e k  
változatos rétegsor alakjában fejlődtek ki. Míg a Yalea Bolvasnica felé 
fellépő homokban és kavicsban néhány meghatározhatatlan csiga- és 
korall maradványt sikerült mindössze gyüjtenem, addig nyugatabbra 
rendkívüli kövületgazdagságukkal tűnnek ki ezek a rétegek. így a Me- 
hádiától Jablanica felé átvezető országúttól északra eső rövid, meredek 
árkok szép feltárásokat szolgáltatnak. Itt északi dőléssel alul kavics és 
Pectunculusos homok, fölöttük Perien Besseri-1 tartalmazó homokos 
mészkőrétegek következnek, melyek többszörösen váltakoznak sárga 
homokrétegekkel. Ugyanezek a homokos mészkőrétegek és kísérő ré
tegei fellépnek Jablanieától NyDNy felé is az alsó, kontinentális réteg
csoportra telepedve, ahonnét Globukrajova felé húzódnak. Itt egyszersmind 
lajtamészkő, valódi korallpadok, Mehádia körül nagy Clypeastereket 
tartalmazó laza mészkő és Strombus coronatus D E F K .-t és Scutella 
vindobonensis LAU BE-t tartalmazó konglomerát társul hozzájok. A bejárt 
területen a tengeri eredetű felső mediterránnak legészakibb előfordulási 
helye Lunkavica környékén van, ahol a kristályos pala alaphegységre 
rátelepült kis foszlányai vannak meg az egykor nagyobb kiterjedésű 
lithothamniumos mészkőnek.

3. A sza rm a ta -em e le t félig-sósvízi képződm ényei. Az 
öböl nyugati szegélyén, Mehádika környékén a lajtamészkőre települten 
parti faciesként Cerithium pidum  B a s t . és C. rubiginosum EiCHW.-ot 
tartalmazó mészkő és kövületmentes finomszemű homokkő szerepel, 
amire kék agyag következik. Erre sárga homoknak és kavicsnak, alá
rendelten agyagnak váltakozó tömege telepszik, amely igen tekintélyes 
vastagságú s az egész neogén öbölnek legnagyobb részét alkotja. így 
Jablanieától Ny-ra és É-ra, Krusovectől, Kornyától és Domasniától Ny-ra. 
A homokban helyenkint Tapes gregaria P aktsch, Cerithium pictum  
B ast., Ostrea cf. gingensis Schl. stb. fordulnak elő.

<4)
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E nagytömegű sárga homok- és kavics-komplexusra települnek 
Krusovectől, Romjától és Domasniától K-re rendkívül kövületdús kék 
és szürke színű agyag- és homokrétegek. Itt alul inkább cardiumos 
rétegek (C. plicatum  E ichw. és C. obsolelum EiCHW.-al) szerepelnek, 
feljebb Tapes gregctria PARTscH-t és Macira podolica Eicew.-t, ezek 
felett Cerithium pictum  B ast. és C. rubiginosum EicHW.-ot tartalmazd 
rétegek következnek. Domasniától EK-re ugyanezek a rétegek lépnek 
fel, azzal a különbséggel, hogy közéjük Cerithiumokat és Tapeseket 
bőven tartalmazó márgás mészkőrétegek telepednek. Ugyanezek a réte
gek Plugovától K-re szintén jelentékeny kiterjedésben lépnek fel, még 
pedig, amint azt már dr Schafarzik F erenc kimutatta, az eddig emlí
tett lerakodásoktól eltérőig, jelentékeny mértékben gyűrve és vetődve. 
Megjegyzem azonban, hogy kisebbszerű dislocatiókat az aránylag nyu
godt településű medence belsejében is számos ponton konstatálhatunk. 
Az egész félig-sósvízi szarmata rétegcsoport ennek az emeletnek az alsóbb 
tagját képviseli.

4. A  sza rm a ta -e m e le t felső, szárazfö ld i ré te g cso p o rtja . 
A neogén-terület legkeletibb részén hosszú, keskeny sáv alakjában hú
zódik délről északnak egy rétegcsoport a legfelső félig-sósvízi szarmata 
rétegek felett. Sárga és szürke homok, kavics, vékony lignittelepek és 
zöldes, agyagos homok alkotják ezt a rétegcsoportot. Az egyes rétegek 
jellegzetes folyóvízi üledékek szerkezetét tüntetik fel. Helyenkint az 
egyes rétegekben elszigetelt kísebb-nagyobb lignitesedett fatörzsek for
dulnak elő, amelyekre az említett lignittelepecskékkel együtt több he
lyütt kutató tárnát hajtott a környékbeli lakosság, természetesen ered
ménytelenül. Legnevezetesebbek ebben a rétegcsoportban a zöldes agya
gos homokok, amelyek nagy Helixeket tartalmaznak. Ilyen Helixes 
réteget az egyik feltárásban kettőt, egy másikban hármat találtam egy
más felett. Ezek a kövületek határozottan utalnak az egész rétegcsoport 
kontinentális eredetére. Mivel pedig közvetlenül a jellegzetes félig-sós
vízi alsó szarmata rétegek felett concordansan települve találtam ezeket 
a rétegeket, még a szarmata emeletbe vagyok hajlandó azokat sorozni; 
közelebbről: a középső és felső szarmata emelet sequivalenseként.

5. P l io c é n  és p le is z to c é n  ré te g ek . Plugovától K-re és 
Kornyától Ny-ra vannak egyes pontok, ahol a szarmata emelet dűlt 
rétegei felett vízszintes településű homokos kavicsok következnek. Eze
ket pliocén korúaknak tekinthetjük. A folyóvizek mentén többnyire el
mosódott alacsonyabb színlők részben pleisztocének, részben ó-holocén 
korúak. Pleisztocén-képződmény továbbá a lankásabb lejtőkön itt-ott 
vastagabban képződött löszformájú agyag is.
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A bejárt területnek ma már eléggé tekintélyes irodalma van, mi
ntán a m. kir. Földtani Intézet geológusai e területet már térképezték. 
Erről a munkálatról szólnak a következő évi jelentések:

Adda K álmán: 1894, 1895 évi je len tése i.
Dr. S chafarzik F erenc: 1884, 1888, 1890, 1892, 1894, 1895, 

1896-ról szóló évi jelentései. Továbbá még a következő munkák szólnak 
a szóban levő területekről:

H alaváts Gyula : Adatok Szörénymegye földtani viszonyaihoz. 
Földtani Közlöny 1880.

Dr. U. S chloenbach : Die Umgebungen von Pettnik, Mehadika, Pat- 
tasch u. Prigor im Roman-Banater Grenzregimente (Verh. dér K. K. 
geol. R. A. Wien, 1869).

F. F oetterle : Die geol. Verh. dér. Gegend Zwischen Toplec, 
Mehadia, Kornia u. Petnik in dér Roman-Banater Militárgrenze (Verh. 
dér K. K. geol. R. A. Wien, 1869.).

F. F oetterle: Die Gegend Zwischen Tissovitza, Orsóvá, dér Tilva 
Frasinului u. Topletz i. d. Roman-Banater Militárgrenze. (Verh. dér 
K. K. geol. R. A. Wien, 1869.)

Dr. Schafarzik F .: Az aldunai Vaskapu-hegység geológiai viszo
nyainak és történetének rövid vázlata. Földt. Közi. 1903.

G. M. Murgoci: Térti arai din Oltenia, Bucuresti. 1907.
Dr. J. Cvijic : Entwickelungsgeschichte d. Eisernen Törés, Gotha 1908.
E. de Martonne : Recherches sur Pévolution morphologique des 

Alpes de Transylvanie. Paris 1907.
*

Végül hálás köszönetemet fejezem ki dr. Szontágh Tamás főgeolo- 
gus úrnak, a m. kir. földtani intézet akkori vezetőjének kiküldeté
semért, továbbá dr. Schafarzik F erenc műegyet. ny. r. tanár úrnak, 
aki tanácsaival állandóan támogatni sziveskedett.


