
7. Jelentés az 1909. év nyarán a Krassó-Szörényi 
Középhegységben végzett reambulálásról.

H aLAVÁTS GrYULÁ-tÓl.

A Krassó-Szörényi Középhegység geologiailag színezett térképlapjai
nak a 25. öv, XXYI. rovat, Krassova-Teregova jelű és a tőle Ny-ra eső 
25. öv, XXV. rovat, Temeskutas-Oravica jelű 1 : 75,000-es méretű immár 
megjelent lapokkal megkezdődött pubiikálása kívánatossá tette ezeknek 
és a szomszédos lapoknak újra való bejárását, reambulálását, hogy 
ekként egyrészt a fölvétel óta létrejött újabb feltárások adatait a geo
lógiai térképhez tartozó magyarázatok megírásánál felhasználni, más
részt a fölvétel óta lefolyt évek alatt tán elhomályosodott tapasztala
tokat felfrissíteni lehessen. Ehhez képest az 1909. évi nyárra azzal 
bízattam meg, hogy a Krassó-Szörényi Középhegységnek azt a részét, 
melyet az 1879 —1895. években részletesen bejártam és fölvettem, ream- 
buláljam, valamint a szomszédos területek geológiai alkotásával is meg
ismerkedjem.

Feladatom teljesítését az immár megjelent 25. öv, XXV. rovat, 
Temeskutas-Oravica jelű lapnak a reambulálásával kezdtem meg, bejárva 
közben a forgalomnak nem rég átadott oravica-zsidovini helyiérdekű 
vasút mentét s meglátogatva az ezen területre eső kövületlelőhelyeket.

Majd az ettől D-re fekvő 26. öv, XXV. rovat, Fehértemplom- 
Szászkabánya-, és az E-ra levő 24. öv, XXV. rovat, Dognácska jelű 
lapok területével foglalkoztam, amikor is a vaskői bányák újabb föl
tárásainak tanulmányozásával; a lupáki kőszénre való kutatási munká
latok meglátogatásával, a királykegyei lelőhelyen való gyűjtéssel újabb 
erdekes és értékes adatok birtokába jutottam, melyeket az e lapokhoz 
tartozó magyarázat megírásánál fogok érvényesíteni. E két lap ezáltal 
olyan állapotba jutott, hogy nyomban munkába vehető, kiadásra elő
készíthető.

Később a 24. öv, XXV. rovat, Eesica-Karánsebes-, nemkülönben a 
23. öv, XXV. rovat, Buziás jelű lapokon folytattam feladatomat, bejárva
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v közelmúltban megnyílt németbogsán-resicai és resica-delinyesti most 
épülő vaspályák, s a resica-ferencfalvi vízvezeték mentét; valamint meg
látogattam a dománi és szekuli szénbányákat, az újabb föltárásokat 
tanulmányozandó. Felkerestem továbbá a delinyesti és nagyzorlenci 
mediterrán-, s a szocsáni pontusi korú fossziliák lelőhelyeit újabb 
gyűjtés céljából. Tanulmányoztam továbbá a buziási impozáns és nagy- 
jelentőségű artézi kutakat. Végül Karánsebes környékén reambuláltam, 
itt azonban a fölvételi idő végén beállott ekvinokciális esőzés következ
tében nem fejezhettem be munkámat, s e résznek már nem sok időt 
igénybe vevő bejárását a következő évre kellett halasztanom.


