
8. Geológiai reambuláció a Krassó-Szörényi Hegység nyugati 
részében az 1909, év nyarán,

Jelentés.

T. R o t h  L ajos-íóL

Az 1909*évi felvételi tervezet szerint feladatom volt a krassó-sző- 
rényi hegység Ny-i részének, nevezetesen Oravica, Szászkabánya és Új- 
moldova környékének, vagyis a 25. öv, XXY. rov., 26. öv, XXY. rov. és 
27. öv. XXV. rov.-jelzésű osztálylapoknak a reambulálása. E geologiailag 
már régebben részletesen felvett terület újból való bejárása azért vált 
szükségessé, mert az említett lapok most kiadásra kerülvén, a hozzájuk való 
magyarázó szöveg megírandó. E célból a 25. öv. XXV. rov. (oravicai) 
lap területén az esetleges újabb feltárások voltak megszemlélendők, a 
másik két osztálylap (Szászkabánya és Moldva) bonyolult hegységrészét 
pedig a (moldvai lapot egészen) boldogult B öckh János, volt igazgatónk, 
vette fel részletesen s így e lapok előttem ismeretlen területét B öckh 
J ános eredeti térképének útmutatása szerint jártam be, hogy a geoló
giai viszonyokkal a helyszínén megismerkedjem.

Ennek folytán 1909 július első napjaiban mindenek előtt e terü
leten É. i részén fekvő Oravicabányára indultam, hol a hozzám csatla
kozott H ulyák V a l é b , eperjesi főgimnáziumi tanárral találkozva, műkö
désemet ezen vidéken kezdtem meg.

Oravica közeli környékén némely helyen újabb feltárásokat talál
tam, melyek a térképezésre azonban befolyással nem voltak, egy helyen 
pedig a geológiai határt kiigazíthattam.

Az oravicai Tilva szűk déli lejtőjén (Kreizwiese közelében) a 237 
m-nyire hajtott Polycarpus-tárót ottlétemkor kitisztították és előkészí
tették, de a munkát — mint értesültem — megint abbanhagyták. Az 
itt feltárt pyrit (alárendelten chalkopyrit) tömege — B ene Géza becs
lése szerint — kb. 6000 tonna.

A Csiklovabánya Ék-i végén álló faraktárral szemben lévő árok-
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bán és lejtőn a gabbrodiorit közvetlen érintkezésén szépen észlelhető 
az ismert gránát — wollastonit — kék calcit-kiválás, mely azután las
sanként a fehér kristályos-szemcséssé átalakult malmmészkőbe megy át.

Máj cián É-i végén, a kristályos palák övében pyritfeltárásra, innen 
Ék-ra pedig, a Licava völgy jobboldalán, az alsó diaszpalában hajlott 
kis táróra akadtunk, mely táró igen szép kőszénnek, sajnos csak kis 
lencseszerű vékony betelepedéseit tárta fel, amint azt másutt e hegység 
diaszlerakodásaiban is tapasztaltam.

Kísérőm társaságában Aninára is rándultam, hol a maim legalsó 
rétegeiben, a Predett-fennsík tithon mészkövében és a Thinnfeld-akna 
melletti kőbányában (legalsó dogger) kövületeket gyüjthettünk, amelyek
kel így régibb gyűjtéseimet gyarapítottam. Anináról Krassovára indultam 
azért, mert az aninai bányaüzem igazgatója úgy vélte, hogy ő a Krassová- 
tól D-re fekvő Zseznica-árokban a mélyebb clogger-rétegek kibúvását is 
felfedezte, hol én pedig térképemen e helyen csakis a malm-rétegeket 
jeleztem. A doggernek ez itteni fellépése a liaszszénre való kutatás 
szempontjából lett volna fontos. A helyszínén azonban újra meggyőződ
hettem, hogy eredeti térképezésem helyes volt.

Szászkabányán a B öckh János térképezte területre lépve, ez alka
lommal itt csak egészen röviden meg akarom említeni, hogy a tekto
nikai viszonyok mellett főleg a különböző képződmények kőzettani és 
őslénytani mineműségét tanulmányoztam és mondhatom, hogy amint 
ezt a priori másként nem is vártam — kevés az, amit az eredeti fel
vételen változtatni valónak találtam. E változásokat vagy helyeseb
ben mondva kiegészítéseket leginkább újabb feltárások okozták, a 
többiek alárendelt természetűek.

Újabb feltárások alapján nevezetesen a Böckh János Szászkabányán 
kimutatta, triaszkorbeli «kagylómész»-nek D-felé (Havas máziától DD 
Ny-ra) való folytatását konstatálhattam. E triaszmészkővet K-i szélén 
itt malmmészkő-sáv kiséri, mely K-felé, azután a kristályos-szemcsés 
(kontakt)-mészkőbe megy át.

Szászkabányától K-re a Nóra áttöréséig jártam be a területet, 
tehát az itt képviselt lerakásokat mind harántoltam.

Újmoldvától K-re Padina Matyéig haladtam, de Weitzenriedig már 
nem jutottam. Délen és DK-en, a Duna mentén, a Krusovica-patakig 
tettem kirándulásokat. Az utóbbi helyen kis öbölben a gránitra lera
kodott lignittartalmú mediterránt kerestem fel. Coronini-község K.-i kör
nyékét nem érintettem.

Szép és érdekes anyagot elég bőven gyűjthettem.
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