
9, Jelentés a krassd-szörényi neogén öblök területén végzett 
földtani vizsgálatokról,

Dr. ScHRÉTER ZoLTAN-tÓl.

A nmélt. m. k. földmívelési Miniszter Úr rendelete értelmében az 
1909 év nyári felvételi idejének első hónapjában a karánsebes-mehádiai 
neogén öböl északi részét jártam be, amely munkámmal a tavaly be
járt munkaterületemhez csatlakoztam; a felvételi idő másik két hónap
jában pedig az Avas hegység (Szatmár megye) területén voltam hivatva 
reambuláló munkálatot teljesíteni. Ez utóbbi azonban utóbb nyert ren
delet következtében elmaradt s helyette egyfelől az orsovai neogén öböl 
Romániába átterjedő részének megvizsgálása, másfelől az Almás me
dence s a szikevicai neogén terület tanulmányozása lett feladatom.

Munkám folyamán a m. k. földtani intézet igazgatója: Dr. L óczy 
Lajos szerencséltetett látogatásával, kivel Űj-Karánsebes, Rúzs környékét, 
az Almás medence néhány pontját s a szikevicai terresztrikus mediterrán 
terület egy részét tekintettük meg együttes kirándulások alkalmával. 
Szíves meghívásuk folytán az Almás-medencében, az attól délre és északra 
fekvő alaphegységben az e területen dolgozó Dr. Schafarzik F erenc 
műegyetemi ny. r. tanár úrhoz, az újmoldovai mezozoós területen pedig 
telegdi R oth Lajos főgeologus úrhoz és L óczy igazgató úrhoz csatla
kozva volt alkalmam több napi tanulságos kirándulást végezhetni. A ne
vezett uraknak a szerzett s ismeretkörömet jelentékenyen gyarapító tanul
ságokért hálás köszönetemet fejezem ki. Köszönetemet fejezem ki továbbá 
a romániai földtani intézet igazgatójának: Mrazec L. úrnak Murgoci 
professzor úrnak és Macovei geológus úrnak, kik Romániában, Bahna 
környékén végzett vizsgálataimat lehetőve tették. Különösen Macovei 
úrnak tartozom köszönettel, ki Mrazec igazgató úr megbízásából velem 
együttesen járta be Bahna-Ilovác környékét és az itt korábban szerzett 
tapasztalatait velem készségesen közölni szíves volt. Köszönettel tarto
zom továbbá a megyei és községi hatóságoknak, kik munkámban min
denütt támogattak, ugyanígy a bozovicsi bányakirendeltség mérnökeinek,
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N iagul Miklós és Tweraser Károly bányatulajdonos uraknak és W ach 
F. bányamérnök úrnak, kik a területemen előforduló mediterrán széntele
pekre és azok bányászatára vonatkozólag készségesen adtak felvilágosí
tásokat. A karánsebes-mehádiai öböl régebbi bányászatára vonatkozólag 
Tweraser úr volt szíves becses adatokat rendelkezésemre bocsátani.

*

A bejárt terület földtani viszonyai a következők:

I. A karánsebes-m eháclia i n eo g én -ö b ö l észak i r észe .

Ezt a területet bejárták és tanulmányozták:
Adda Kálmán (m. k. földtani intézet Évi Jelentése 1894,95), H ala- 

váts Gyula (Évi Jelent. 1892, 94), R. H örnes (Jabrbueh d. k. k. Geol. 
R. A. Wien 1875), Dr. L óczy L ajos (Földt. Közi. 1882), Dr. S chafarzik 
F erenc (Évi Jelent. 1893, 94, 95, 97, 99, 1900, 1905.) és Stur D énes 
(Verhandl. d. k. k. Geol. R. A. Wien, 1869).

Az öböl északi részében a neogénnek a következő emeletei van
nak jelen: 1

1. A  felső m e d ite rrá n  em ele t alsó, te rre sz tr ik u s , édesv íz i 
és féligsósvízi ré tegei.

Ez a rétegcsoport, mely az öböl délibb részében, továbbá az Al
másban és Szikevica környékén jelentékeny elterjedésű, a szóban lévő 
területen is jelen van. így Verendin község mellett a kristályos pala 
egy kis mélyedésében, zöld agyag fordul elő, több közbetelepülő palás 
szénteleppel és édesvízi mészmárgaréteggel, amely rétegek dél felé dűl
nek, s ez irányban vastagságuk is gyorsan növekedik. Kövületeket nem 
tartalmaz. A széntelepekre nyitott tárók jelenleg szünetelnek. Örményes
től keletre a medence alján régi fúrásokkal és aknamélyítésekkel számos 
ponton konstatálták az alsó kontinentális rétegcsoportba tartozó szén
telepeket a tengeri mediterrán rétegek alatt. Az egykori fúrólyukak és 
aknák hányóján a magasabb rétegcsoportból származó Ostrea cserepek 
kíséretében még mindenütt sikerült széndarabokat és mészmárga dara
bokat lelnem. Dr. Schafarzik F. tanár úr pedig annakidején a szintén 
ebbe a csopotba tartozó dacittufa darabjait is lelte. Egy helyütt a Zsurov 
patak medrében kis szénkibúvás is észlelhető. Az öböl keleti szegélyén 
Ny-ra dűlő terresztrikus eredésü homok, kavics és zöld homokos agyag 
lép fel.

Északabbra Öj-Szádova, Róva és Yercserova környékén közvetlenül



( 3 ) FELVÉTELI JELENTÉS. 87

az alaphegység szegélyén van feltárva ez az alsó rétegcsoport. Ezen a 
környéken törmelékkúpszerű sárga homok és kavics telepszik az alap
hegységre, mely rétegekben 1—2 széntelep és ezeknek kíséretében dacit- 
tufa is fellép. A rétegcsoport általában Ny-felé dűl s föléje közvetlenül 
a tengeri mediterrán rétegek telepszenek. Az 1 — 3 m vastag barnaszén
telepekre az említett községek területén számos kutató aknát mélyesz- 
tettek, amelyek közül az új, vercserovai akna anélkül, hogy széntelepet 
ért volna, a kristályos palába mélyesztetett. Kövületek nyoma ezen a 
területen sem mutatkozott. Az öböl nyugati részében, Golec környékén 
a lajtamészkő alatt kék, kövületmentes agyag és sárga homok van jelen 
2—3 m vastag barnaszén közbetelepüléssel. A széntelepre, amelyet kb. 
30 cm-es édesvízi hydrobiás mészmárgaréteg kísér, tárót nyitottak, de 
jelenleg szenet még nem szállítanak. Bukosnicától Ny-ra a Kráku Gugu 
Ny-i oldalán lévő mediterrán folton a lajtamészkő alatt ma már be- 
omló félben lévő táróval állítólag szintén megütöttek egy vékonyabb 
széntelepet. A táró hányóján mediterrán tengeri kövületek (Buccinum 
Schönni B. H orn., Murex sp.) mellett nagyobb számban Potamides 
(Clava) bidentata GuAT.-ot, Potam. picta BAST.-ot, Potam. nodosopli- 
catci M. HöRN.-ot leltem, amely kövületek arra utalnak, hogy itt is a 
már Jablanicáról a múlt évben felemlített félsósvízi fáciessel azonos 
széntartalmú rétegcsoport van jelen. A Petrosnicától DNy-ra lévő medi
terrán folton, a Yalea Feri jobboldali mellékárkának a feltárásában egy 
ponton a lajtamészkő alatti szürke homokban Potam. bidentata Grat. 
szintén nagyobb mennyiségben van jelen, de itt már Anomia costata 
B rocc. kíséretében, tehát nagyobb sótartalmú vízre valló üledékben. 
Megyjegyzem, hogy a Potam. bidentatumos rétegeket erről a terület
ről már H alaváts főgeologus is felemlíti. Északabbra Tweraser úr sze
rint Korpa község északi végén, az ott mélyesztett fúrásban a panno- 
niai (pontusi) rétegek alatt megkapták a mediterrán szenet. Űj-Karán- 
sebes környékén az ez évben W ach F. nadrági bányamérnök úrtól mé
lyesztett akna alapján nyilvánvalóvá lett, hogy a tengeri mediterrán alatt 
a terresztrikus rétegcsoport is jelen van barna-agyag, barnaszén és 
horzsaköves dacittufa alakjában. Északabbra Vár mellett a juramész
kőre és a kristályos palára települve is konstatálhattam ezt a réteg
csoportot, hol zöld agyagos homok, szürke-agyag, barnaszén és dacit
tufa képviselik. Karánsebestől Ny-ra is sikerült ezt a fáciest az alap
hegység északi szegélye mentén konstatálnom. így Búzs környékén a 
kövületmentes homok, kavics, agyag és zöld agyagos homok a kísére
tükben fellépő dacittufával együtt ide tartoznak. Nyugatabbra Delinyest 
község területén is jelentékeny elterjedésű ez a fácies. Itt sárga homok, 
kavics és jelentékeny vastagságú dacittufa szerepel. Barnaszén ezeken
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az utóbbi helyeken nem fordul elő. Meg kell itt még emlékeznem az 
alaphegység területén belül, Pojána körül lévő egészen elszigetelt medi
terrán foltról, a melynek kövületmentes rétegei : zöld, aprókavicsos 
agyag, szürke homok és kavics, valamint a községtől délre fellépő kao- 
linitesedett dacittufás homok szintén ebbe a fáciesbe sorolandók.

Valószínűleg nagyobb elterjedésben van meg ez a rétegcsoport a 
takaró babérces agyag és pannoniai (pontusi) rétegek alatt a Bisztra 
melléköblében. A Maál mellett, a Bisztra Mörulni által a terrasz szegély 
alatt feltárt vöröses és zöldes színű konglomerátum és homok-rétegek 
valószínűleg ide sorozandók. Ebbe a terresztrikus és édesvízi fáciesbe 
tartozik a Schafarzik tanár úrtól az Alsó-Baucár környékéről felemlí
tett barnaszéntelepet tartalmazó rétegcsoport is.

2. A felső m e d ite rrá n  em e le t ten g e ri ré tegei.

Ebben a rétegcsoportban két főbb kifejlődést kell megkülönböztet
nünk, nevezetesen: közvetlenül az öböl szélén, az alaphegységre rátele
pült parti fáciest s a kissé beljebb, az öböl közepe felé leülepedett ré
tegeket. A parti fácies többnyire a lajtamészkő és lajtakonglomerátum 
változatosan kiképződött kőzeteiből áll, de ezenkívül — bár gyérebben — 
márga, homok és homokkő is szerepel ebben a parti fáciesben. Az öböl 
közepe felé inkább agyag és homok uralkodik. Általában a fáciesbeli ki
fejlődés igen változatos.

A Verendintől délre lévő lajtamészkő foltokban alul lithothamni- 
umos lajtamészkő uralkodik, amely fölé váltakozva laza és keményebb 
homokos mészkő, feljebb regenerált finomszemű lithothamnium-törmelé- 
kes mészkő telepszik, amely utóbbiűak anyagát kis kőbányában fejtik. 
Legfölül Alveolina meló D’ORB.-t tartalmazó mészkő észlelhető. Észa
kabbra a már múlt évi jelentésemben említett lunkavicai molluscumos 
lajtamészkő-foszlányok települnek az alaphegységre. Ezektől az előfor
dulásoktól keletre, valamint északra nagy területen a tengeri mediter
rán képződményeknek sehol semmi nyomát nem látjuk a felszínen. Eze
ken a területeken már a szarmata emelet rétegei uralkodnak. A legköze
lebbi előfordulás északabbra Buszka község mellett van, ahol chaotikusan 
gyűrt és csúszott kék agyag van feltárva, amelyben Corbula gibba Ol ., 
Dentalium badense P artsch és Ostrea cochlear P oli példányait találtam. 
Föléje elég jelentékeny vastagságú sárga homok települt, amely — bár 
kövület-mentes — talán még a mediterrán emeletbe sorolható. Észa
kabbra Fényes és Örményes környékén a felszín babérces agyagja alatt 
mindenütt a tengeri felső mediterrán agyagrétegek vannak jelen, amit 
az itt eszközölt régi fúrások hányója alapján tudunk. A hányok anya
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gában ugyanis Ostrea cochlear P oli cserépdarabjai lelhetők. Örményes
től északra a La Timpa hegy K-i oldalán változatos parti képződmény 
van kifejlődve, még pedig lithothamniumos és alveolinás lajtamészkő, 
pectenes homokkő alakjában. Egyes közbetelepült homokrétegek nagy 
Clypeastereket és Scutella vindobonensis Laube példányokat tartalmaz
nak. Kissé keletebbre, a 458 m magassági pont közelében és a Zsurov 
gerincen Dr. Schafarzik F. Heterostegina costata d’Orb, és Alveolina 
meló d ’Orb tartalmú mészkövet konstatált. Az öböl keleti szegélyén a 
Pesti nevű völgyben (Lithoconus Mercati Brocc. Turritella subangulata 
stb. S chafarzik szerint), továbbá Örményestől Ék-re a Satu Batrin nevű 
házcsoport mellett (Ny.-ra dűlő Pederi és Ostrea tartalmú homokkő és 
konglomerátum) vannak feltárva a tengeri mediterrán rétegek. Ezeknek 
folytatásában északabbra Új-Szádova mellett kis foltban kibukkanó konglo
merátumot, lajtamészkövet, továbbá Pederi töredékeket és Ostrea coch
lear PoLi-t tartalmazó homokkövet konstatáltam. Tovább Hova felé a 
széntartalmú édesvízi fácies fölé Ostrea cserepeket tartalmazó sárga ho
mok és agyag telepszik, míg északabbra Hova és Vercserova környékén 
s még tovább észak felé az öböl keleti szegélye mentén a tengeri medi
terrán képződményeknek többé semmi nyomát nem sikerült fellelnem.

A főöböl keleti, Bisztravölgyi kiágazásában a tengeri mediterrán
rétegek a régibb feljegyzések szerint megint megvolnának, de újabban 
Dr. S c h a f a r z i k  tanár úrnak, majd nekem sem sikerült kövületekkel iga
zolható e korbeli üledékekre akadni. Visszatérve az öböl nyugati szegé
lyére, itt megint változatos kifejlődésben leljük meg a tengeri felső 
mediterrán parti rétegeket. Temes-Szlatina mellett a kristályos pala alap
hegységre lithothamniumos meszes homokkő és mészkő, e fölé helyen- 
kint kb. 1*5 m vastagságú mészmárga telepszik, amely úgyszólván kizáró
lag Heterostegina costata d ’Orb példányaiból all (L. H alaváts 1894.). 
Délebben erre települve, északabbra a lithothamniumos mészkővel össze
függve kék agyag következik, amely keletre, az öböl mélyebb része felé 
gyorsan vastagszik. Corbula gibba Ol . és Ostrea; cochlear P oli fordul
nak elő benne gyakrabban. A goleci mediterrán folton a széntartalmú 
mélyebb fáciesre ostreás és lithothamniumos lajta-konglomeratum és 
mészkő telepszik. Bukosnica község mellett fehér lithothamniumos mészkő, 
sárga homok és kék agyag alakjában van jelen ez az emelet. A Kráku 
Gugutól K-re eső izolált folton tithothamniumos mészkő szerepel. 
A Petrosnicától DNy-ra eső folton a Valea Feri egy jobboldali mellék
árkának feltárásában sárga homok van feltárva, melyben egyebek közt 
Ancillaria glandiformis L amk. s több faj Pleurotoma és Cerithium van
nak jelen. Fölötte bomokkőpad következik ugyanilyen kövületekkel, ma
gasabban pedig egy vékony, összemosottnak látszó lignitrétegecske telep-



90 Dí SCHRÉTER ZOLTÁN (6)

szik. Délebbre nagy molluscumokat tartalmazó lajta-konglomeratum 
következik, amely fölé Oslrea cochlectr Poli és Corbula gibba Ol. tar
talmú kék agyag telepszik. A tetőn általában lithothamniumos mészkő 
uralkodik. A Petrosnicától ÉNy-ra eső folton kövületekben igen dús 
rétegcsoport van jelen. Az alsó kövületmentes rétegcsoport fölött márga, 
homokos mészkő, sárga homok és homokkő telepszik, amelyekben töb
bek közt Ancillaria glandiformis Lamk. és Pectunculus pilosus L in . for
dul elő. Északabbra az öböl közepén Új-Karánsebes mellett az ott vég
zett régebbi fúrások kihányt anyagából és a WACH-féle akna hányójárói 
számos felső mediterrán emeletbeli kövületet sikerült gyüjtenem, mint: 
Corbula gibba O l ., Arca cliluvii Lam k , Ostrea cochlear P oli., Denta- 
liurn badense Partsch., Ringicula buccinea D esh . stb. Nyilvánvaló, hogy 
itt a környéken a Temes alluviuma és pleisztocén terrasza alatt közvet
lenül a felső mediterrán rétegek vannak jelen s a pontusi rétegek csak 
a Sebes pataktól északra és Slagna környékén vannak nagyobb tömeg
ben a felszinen. Meg kell itt emlékeznem arról a kis gránit kibukkanás- 
ról is, amely Új-Karánsebestől délre a pleisztocén terrasz egy kiszögellő 
csúcsán táratott fel, egy új iparvasút építése alkalmával.

A tengeri felső mediterrán rétegek Karánsebestől Ny-ra az alap
hegység mentén több foltban már régóta ismeretesek. így Eúzs mellett 
a dacittufás kontinentális fácies fölé egy kis elszigetelt lajtamészkő 
folt telepszik. Delinyesten szintén a dacittufás kontinentális fácies fö
lött találjuk a faunabeli gazdagságáról híres sárga homokrétegeket. Fauná
jában legnagyobb egyedszámban szerepelnek: Ancillaria glandiformis 
L amk., Turritella turris Bast., Vermetus n. sp. H alaváts és egyes 
korallok.

A Bisztra völgyétől északra Macsova és Pescsere mellett van egy 
keskeny lajtamészkő vonulat az alaphegységre települve s ez egyszer
smind az utolsó is északfelé öblünkben.

3. Az alsó  sza rm a ta -e m e le t féligsósvizi ré tegei.

Újabban kimutatták,1 hogy a karánsebes-mehádiai neogen-öböl 
szarmata-emeletbeli rétegei a külföldi, nevezetesen az orosz és romániai 
hasonlókorú rétegekkel összevetve, a szarmata-emeletnek csak az alsó

1 G. Munteanu Murgoci : Tertiarul din Oltenia. Anüarül Institütului Geo- 
logic al Romániei. Bucuresti, 1907.

S chréter Zoltán : A mehádia-karánsebesi neogén öböl déli részének geológiai 
viszonyai. Budapest, 1909. «Pátria.»

Dr. Gaál I stván : Szarmata korszakú képződmények Vajdahuny ad környé
kén. Bányászati és Kohászati Lapok. 1909. 8. szám.
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részét képviselik. A középső és felső szarmata-emelet idején öblünk ügy 
látszik teljesen szárazon állott s csakis terresztrikus, szárazföldi faunát 
magukba záró üledékek halmozódtak fel. Ezek az utóbbi rétegek főleg a 
múlt évben bejárt területen szerepeltek jelentékenyebb kiterjedésben 
Kornya és Krusovec környékén, míg ez évben a tavaly konstatált folt
nak csak kis, észak felé való folytatódását és végét eszlelhettem a 
Euszkától délre eső árkokban. Itt is nagytömegű kavics, homok, zöldes
szürke agyagos homok képviseli ezt a rétegcscportot. Ezzel a magasabb 
taggal tehát részletesebben ezúttal nem foglalkozva, a tulajdonképpeni 
alsó szarmatabeli féligsósvizi eredetű rétegeket tárgyalom.

Mehádikától Ny ra a Vinilor-hegy cerithiumos mészkövén túl nyu
gatabbra sárga és kék agyagból álló folt, odébb a Lotzilor-hegyen túl, 
kb. 600 m magasságban újabb szarmatafolt fekszik. A rétegcsoport alján 
vékony széntelepet tartalmazó édesvizi és féligsósvizi rétegek vannak, 
melyekben Hydrobiák, Neritina picta Fér. és Potamides mitralis Eichw. 
fordulnak elő. Fölötte Ervilia podolica EicHw.-t és Modiola marginatci 
E ichw .-t tartalmazó agyag következik vékony mészkőréteggel. Mehádiká
tól északra főleg cerithiumos és tapeses mészkő alakjában van meg a 
szarmata-emelet, de agyag is van itt jelen. Yerendin környékén a 
mediterrán*rétegek fölé települve kék agyag konstatálható, mely bőven 
tartalmaz Potctm. mitralis E ichw. .-ot, Erviliát, gyéren Potam . Pavli 
R. HoERN.-t. A vele összefüggésben lévő homokban Potam. mitralis 
Eichw., Neritina picta Fér. és Pleurotoma sp. fordulnak elő. A Porta 
orientalis környékén sárga homok, homokkő és kék agyag szerepel, az 
egész környéken azonban jó feltárás alig akad. A Retconia patak med
rében, ahol a patak a kristályos palából kilép, egy darabon alul kavicsos, 
feljebb tiszta szarmata mészkő van feltárva. Jó feltárások vannak megint 
Teregova környékén. A községtől Ny-ra, az alaphegységre települve, K re 
dűlő mészkő (Tapes gregaria P artsch, Potam,. mitralis E ichw.) fordul 
elő, ami fölé Ervilia podolica E ichw. és Cardiumok^i tartalmazó kék 
agyag, majd e fölé fluviatilis rétegzésű sárga homok következik. Az 
örményesi szorulatig, ahol már a felső mediterrán-rétegek kerülnek 
a felszínre, a feltárásokban szűkölködő felszín alatt kétségtelenül a 
szarmata-rétegek vannak jelen Ezen a területen csak a Pesti völgyben 
észleltem kövületes szarmata-rétegeket. Az örményesi szorulattól északra 
megint fellépnek a szarmata-rétegek, bár csak egyes feltárásokban ; üt 
már végleg átadják az uralmat a pontusi emelet képződményeinek.

Előfordulnak: a Satu Batrin házcsoport mellett a felső mediterrán
rétegek fölött (erviliás agyag, fölötte sárga homok), Ó*Szádova mellett, 
hol kavics és kék agyag fordulnak elő, utóbbi Bulla Lajonkaireana 
B ast. és Hydrobiá Frauenfeldi M. H oern. kövületekkel. Továbbá Új-
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Szádován vékony cerithiumos mészkőrótegek és Emília podolica E ichw. 
tartalmú agyagrétegek váltakozása észlelhető kis folton. Északabbra 
Golec és Bukosnica közt lévő folton lép fel vékony cerithiumos mészkő
takaró a mediterrán-rétegek fölött. Ezenkívül a tulajdonképpeni öböl
ben nincs is több előfordulása a felszínen a szarmata-emeletnek. Csak 
a Bisztra melléköblén túl, a Pojána Buszka oldalára települve van még 
három kisebb előfordulása a szarmata-mészkőnek. így Macsován a lajta- 
mészkő mellé kis vetődés mentén települve Modiola volhynica E ichw. 
és Cerithium rubiginosum Eichw. tartalmú mészkő, Tinkova mellett 
Potam . mitralis E ichw. tartalmú zöldes meszes homokkő alakjában. 
Végül a szákuli cigánytelep környékén, ahol zöldes és szürke homokkal 
többszörösen váltakozó lukacsos mészkő lép fel. Kövületei: Potam. 
mitralis E ichw., P. nodosoplicatum M. H oern., Macira variábilis Sinz . 
var. Fabreana Orb. és Modiola volhynica E ichw.

4. P a n n ó n iá i (pontnsi) em elet.

A szarmata-korszak után, mint a magyar-osztrák monarchia terü
letén egyebütt, itt is eróziós időszak következett. Ennek az úgynevezett 
pannoniai (pontnsi) kor előtti eróziós periódusnak a már eddig lerako
dott mediterrán- és szarmaia-üledékek nagy része áldozatul esett. Ennek 
az eróziónak a nyomait csakis az örményesi szorulattól északra eső 
öbölrészletben konstatálhatjuk, míg a déli izolált öbölrészlet ettől az 
eróziótól — úgy látszik — meg volt kiméivé.

A pannoniai (pontusi) emelet képződményei : uralkodólag kék agyag 
és sárga homok ezt a kialakult egyenetlen eróziós térszínt töltik fel. 
A pannoniai képződményeknek legdélibb előfordulása dr. Schafarzik E. 
szerint Ó-Szádova mellett van. Innét északra az öböl közepe táján 
Ilova, Vercserova, Valisora, Bolvasnica, Borlova és Slagna környékén a 
felületi babérces agyagtakaró alatt mindenütt ennek az emeletnek kép
ződményei vannak jelen, általában szintes, vagy csekély fokkal dűlő 
településsel. Mindezek a rétegek kövületekben általában szegények, de 
vannak egyes pontok, ahol nagy a kövületgazdagság. Ilyen a verese- 
rovai híres lelőhely, amelynek faunáját R. H oernes és részben Gorja- 
novic-Kramberger K. dolgozták fel. Ugyanez, a vercserovaival azonos s 
a Congeria banatica B. H oern.-val jellegzett kék agyag Bolvasnicánál 
a patak mentén is fel van tárva. Ennél valószinűleg magasabb réteget 
képvisel a Vercserova község közepén levő feltárás durva sárga homokja, 
amelyben Melanopsis Mctvtiniana Fér., M. Bonéi Fér., Neritina picta 
Fér. és több Congeria-faj fordul elő. Olyan feltárások, ahol a képződ
mények kora kövületekkel is igazolva van, vannak még: Vallisorán, a
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Sebes pataktól északra eső területen pedig a Karánsebes közelében levő 
Yalea maré árokban. Mindkét helyen kék agyagrétegben Congeria bctna 
tica B. H oern. példányokat sikerült lelnem.

Slagna, Dálcs, Vár és Jász környékén nagy elterjedésben vannak meg 
a pleisztocén babérces agyag és terraszkavics takarója alatt a pannoniai 
(pontusi) emeletnek valamivel magasabb szintájába tartozó homokjai, 
amelyek teljesen kövületmentesek. Ugyanilyen kövületmentesek a Bisztra 
völgy melléköblének s a KaránsebestŐl ÉNy-ra elterülő dombvidéknek 
pannoniai (pontusi) képződményei. Mindezek a rétegek a pannoniai 
(pontusi) emelet alsó részébe tartoznak.

Meg kell még említenem, hogy területünkön már félig-meddig 
kívül, kissé északabbra Macsova, Tinkova és Kricsova környékén gazdag 
faunával bíró agyag- és homokrétegeket konstatálhatunk a Pojána Buszka 
alaphegységének szegélye mentén. Ezeket az utóbbi előfordulásokat és 
faunájukat dr. L óczy L ajos és dr. Schafarzik F erenc részletesen 
ismertették.

5. P le isz to cé n  és holo cén .

A pannoniai (pontusi) emelet képződése után öblünk területén újból 
eróziós időszak következett. Ennek bizonyítékai azok a hatalmas tev- 
raszok, amelyek a Temest és mellékfolyóit kisérik. Karánsebes kör
nyékén két egymás fölött levő hatalmas terraszt lehet jól megkülön
böztetni a Temes, Bisztra és Sebes folyók mentén. Ugyanitt több kisebb, 
helyenként fellépő s lassanként elvesző közbülső terraszt is konstatál
hatunk. A Temes felsőbb folyása mentén csak egy terraszt lehet jól 
észlelni, mivel a magasabbik az altalaj csuszamlott természete miatt 
igen elmosódott. Szépek a Temesnek Örményes környékén a kristályos 
palákra nyesett terraszai. A terraszok anyaga túlnyomólag kavics és 
homokos kavics, a mely főképpen a neogén képződményeinek átmosott, 
átdolgozott anyaga. Különösen jelentékeny a karánsebesi felsőbb terrasz 
kavicsmennyisége.

A pleisztocén képződménye még a babérces agyag is. Ez a kép^ 
ződmény, amelynek eredetére nézve igen eltérők a vélemények, az egész 
öbölben mindenütt előfordul vékonyabb-vastagabb kifejlődésben a leg
különbözőbb korú és minőségű képződmények fölött. Mediterrán, 
szarmata, pannoniai agyag, homok, kavics fölött, valamint a pleisztocén 
terraszkavics fölött mindenütt jelen van, mint a felszínt alkotó és a 
növény tenyészetnek talajul szolgáló takaró.

Meg kell itt még emlékeznem a Temesnek Teregova és Ó-Szádova 
közé eső szakaszáról, amely vonalon a folyó az öböl nyugati oldalát 
szolgáltató kristályos pala alaphegységbe a pannoniai korszak óta be-
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vágódott. Ez a kb. 10 km-nyi útszakasz az epigenetikus völgyeknek egyik 
legszebb példája.

A holocént az öböl területén a mai folyók hordalékai: kavics, 
homok és iszaplerakódásai, s ártéri üledékei képviselik.

*

Az öböl tektonikai viszonyaira, vonatkozólag röviden megjegyzem 
a következőket:

A neogén képződmények egy premediterrán árkos sülyedésbe tele
pültek. Az öböl rétegei a fiatal harmadkori kisebb intenzitású általános 
hegymozgás alkalmával kissé szintén megzavarodtak. Az öböl délebbi 
részében a keleti oldal kissé lejebb sülyedt s úgy látszik a keleten levő 
alaphegység nyugatra való nyomódása következtében a neogén-rétegek 
helyenként összeráncolódtak és vetődtek, sőt úgy látszik, helyenként 
kissé rájuk is tolódott. De az örményesi szorostól északra ennek már 
nem észlelhettem nyomát. A neogén rétegek a medence belsejében 
helyenként kissé vetődöttek.

II. Az A lm ás m edence.
Az Almás medencét először S chloenbach, majd B öckh János (1877, 

1879, 1887), Telegdi R oth L ajos (1884), H alaváts Gyula (1880), újab
ban P app Kákoly dr. (1907) járták be és ismertették. S chloenbach a 
«Verhandl. d. k. k. Geol. Reichsanstalt, Wien» 1869. évfolyamában, a 
magyar geológusok a ((Földtani Közlöny;>-ben, illetőleg a m. kir. Földt. 
Int. «Evi Jelentései))-ben közölték tapasztalataikat.

Az Almás medence a karánsebes-mehádiai öböllel összefüggésben 
van ugyan, de önálló geográfiai egységnek tekinthető s ezért amattól 
függetlenül tárgyalom. Ezt a nagy mélységre lesülyedt medencét kizá
rólag a mediterrán-emelet édesvizi és terresztrikus képződményei töltik 
fel. Tengeri képződménynek az egész medencében sem az előttem itt 
járt geológusok, sem magam sehol semmi nyomát nem leltük. Az Almás 
medencéhez tartozik s mintegy annak függelékét alkotja a Bozovicstól 
északra lévő, ma már elszigetelt neogén folt, amelyet T. R oth L ajos 
ismertetett először.

1. A legrégibb képződmények a medence északi határa mentén 
észlelhetők. Itt a premediterrán egyenetlen felületű eróziós térszínre 
helyenként kavics, illetőleg konglomerátum települt, amelynek szemei 
közt igen sok a mezozóos meszkőkavics, amelyek a közeli nagykiterje
désű kréta-mészkőhegyek letárolásából származtak. Ez észlelhető Bozo
vicstól északra (Dealu Christi), a Putna völgyben, Dalbosectől keletre stb.
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Efölött és ezt helyettesítve, zöld és vörös agyag és zöld agyagos homok 
telepszik másutt az alaphegységre, amely rétegekkel néha szürke és 
sárga homok és kavicsrétegek váltakoznak. Ezek a rétegek lépnek fel 
Bozovicstól keletre, Lapusnik, Mocsáros, Rudária és Prigor környékén. 
Kövületet általában nem tartalmaznak, ritkán egy-egy töredé
kes példánya akad bennök. Ezek határozottan lerresztrikus jellegű üle
dékek.

2. Ennél valamivel magasabb szintájba helyezem a szén-
tartalmú rétegeket. Ezeket a Melánia B rong. jellemzi. Ez a
kövület csakis itt, a ligidiai bányaterületen és a Ménes-Néra bozovicsi 
terrasza alján fordul elő a tőlem bejárt területen. Sem az Almás me
dence többi részében, sem a többi öbölben nem szerepel. Ezek a rétegek 
zöldes, sárga és barna agyagból, sárga homokból, szenes palából és 
széntelepekből állanak. Az egyes rétegek a Melánia kívül
Unió Wetzleri DuNK.-t és Ilelixeket néha elég bőven tartalmaznak. 
Ezekből a rétegekből kerültek ki továbbá egy Pinia sp. páratlanul szép 
kövesült tobozai, a melyeknek egyik, a bozovicsi bányakirendeltség mér
nökei részéről a m. kir. földtani intézet gyűjteményének ajándékozott 
példányát jelenleg dr. Tuzson J. tanulmányozza. A közbefoglalt szén
telepek és szénpalák száma helyenként kilencre is felmegy, de sok 
közülük vékony, míg mások lokálisan eléggé nagy (2—4 m) vastagsá
gúak. A széntelepek allochthon származásúak, korlátolt kitérjedésűek és 
Jencseszerűen kiékelődők. A széntelepes komplexumnak legmagasabb 
tagja egy Unió flabellatusGoLDF.-sal telve levő barna agyagréteg, mely
a Ménes Bozovics mellett lévő terraszának legdélibb részén van feltárva. 
Efölött azután Bythiniafedőket tartalmazó tömött barna márgás agyag 
következik.

A medence többi részeiben ezeknek a rétegeknek sequivalenseiként 
az Unió flabellatus GoLDF.-sal jellegzett rétegeket tekinthetjük teljes 
jogosultsággal, annyival is inkább, mert ezeknek a rétegeknek kíséreté
ben majd mindenütt vékonyka szénfoszlányokat is konstatálhattam. 
Ezek a rétegek a Melánia Escherit nem tartalmazzák, hanem helyette 
Bythinia  fedők, Limnaea sp. és Pisidium  cfr. Eichw. vannak
bennök. Ez a fácies fordul elő Bozovicstól K-re a Szlatinik völgy kö
zépső részében (szürke homok Unió flabellatus-sál), továbbá Új- és 
Ó-Sopot közt a medence DK-i széle, az alaphegység közelében, ahol ez a 
rétegcsoport erősen összegyűrve fordul elő. Az Almástól északra eső el
szigetelt neogén foltban szintén megvan ez a fácies. A Putna völgy 
három főágának összefolyásánál kis szénfoszlányt tartalmazó kavicsos 
homok van, amelyben Unió flabellatus Goldf. töredékes példányait lel
tem. Ennek a szintájnak felelhetnek meg a Budáriától ÉK-re (Ogasu
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Jelocu), a Prigortól K-re feltárt, továbbá a lapusnyicseli elszigetelt folt
ban feltárt szántelepek s kisérő rétegeik is.

3. Az említett rétegek fölé sok helyen barna márgás agyag telep
szik, amely néhol tele van Bythinia fedővel; alárendelten halpikkelyek 
és Ostracoclák is előfordulnak benne. Ezek a rétegek jelen vannak a 
Ligidia szénbányaterület déli részében, a Ménes terraszán, Rudária kör
nyékén, hol vékony széniéi epet tartalmaznak, továbbá alárendelten fellép
nek Ó-Sopottól DNy-ra is. Ezek a rétegek a már említett rétegekkel együtt 
a medence régibb képződményei és a medence mélyebb részeiben is 
valószinűleg általános elterjedésűek, amely feltevést különben a közelebb 
tanulmányozandó mélyfúrási próbák el fogják dönteni.

4. A magasabb tag uralkodólag sárga homok és kavics, amely 
helyenként, különösen a medence keletibb részeiben homokkővé és kon
glomerátummá cementeződik össze, ellenben aránylag alárendeltebben 
fordul elő ebben a rétegcsoportban kékesszürke és zöldes agyag. Ez a 
rétegcsoport teljesen kövületmentes, terresztrikus képződmény. A homok 
és kavics a legtöbb helyen jellemző fluviatilis rétegzést mutat. Ez a 
fácies a medence DNy-i részében nem észlelhető, csak Dalbosec, Ó-Sopot, 
Gerbovec, Bánya környékén lép tel igen jelentékeny vastagságban. 
Továbbá Rudária környékére s innét Prigor felé terjednek ezek a 
rétegek s innét É-ra Prilipec, Pattas, Ó-Borlovény felé húzódnak, min
denütt nagy vastagságban. Új-Borlovény környékén, az erősen össze
szűkült csatornában is ezeket a sárga homokokat és kavicsokat látjuk ural
kodni. Ellenben Pervova körül és a lapusnyicseli elszigetelt foltban megint 
a mélyebb fácies kerül a felszínié, ahol az alaphegységre zöld kavicsos 
agyag s efölött szürke homok és kavics következik. A sumicai kis elszi
getelt foltban konglomerátum, zöld agyag, fehér márga szerepelnek, de 
sehol kövületnek nyoma nincs. Ez a felsőbb tagba tartozó homok és 
kavicskomplexum tölti fel az Almástól északra fekvő Tarija völgy elszi
getelt neogén foltját is.

Ebbe a komplexusba sorolható a medencében egyes kis foszlá
nyokban fellépő dacitlufa is. Valószínűleg a komplexus legaljába 
tartozik a vele kapcsolatban fellépő agyagokkal és márgákkal együtt. 
Legvastagabb Bozovicstól K-re a Szlatinik völgy felső részében (6 7 m),
ahol levélnyomokat is elég bőséggel tartalmaz. Nagyobb foltban lép fel 
Ó-Sopottól északra (a D. Viniloron), kisebb foltokban lép tel Bányá
tól DNy ra és DK-re szürke agyag és homokretegek közé települve, 
amelyek kövült fatörzsdarabokat elég nagy számban tartalmaznak. 
Végül a Tarija völgy neogén rétegeiben lép fel T. R oth L ajos fő- 
geologus úr szerint egy kis foltban. Kövült fadarabok a felületen el
szórva egyébként a Bozovicstól Ny-ra eső lejtőkön is elŐfoxdúlnak.
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Megjegyzem itt még, hogy magukban a széntelepekben is sokszor elő
fordulnak egészen elkovásodott fatörzsrészek.

A karánsebes-mehádiai öböl tárgyalásánál a dacittufának és a 
széntelepeknek egymáshoz való viszonyára vonatkozólag megjegyeztem, 
hogy a kettő együtt fordul e lő ; a dacittufa, ahol jelen van, a széntele
peket kiséri. Bozovics környékén ellenben a széntelepek kíséretében 
sehol sem sikerült a dacittufát konstatálnom, hanem mindenütt más, 
valószínűleg magasabb rétegcsoportba települve. Miután a dacithamu 
hullását mindkét öbölben szükségkópen egyidőre kell tennünk, nyil
ván az Almás széntelepemek régibb korát kell feltételeznünk. Szem
ben a mehádiai öböl grandi széntelepeivel, az Almás medencebelieket 
kissé mélyebb szintbe kell helyeznünk. Ami a medence rétegeinek korát 
illeti, utalnom kell az itteni mélyebb (Unió flcibellaius Goldf. és 
Melánia Escheri Mér. tartalmú) rétegek faunájának a svájci-bajor és 
délfranciaországi «felső édesvízi mollasse» faunájához való nagy hasonló
ságára. Miután amannak a kora a felső miocén alján rögzítve van, az 
Almás mélyebb rétegeit, mint már B öckh J. tette, a svájci stb. mol- 
lase-szal egykorúaknak kell tekintenünk s a felső mediterrán-emelet 
mélyebb részébe helyeznünk. Erre utalnak továbbá a B öckh J.-tól és 
HALAVÁTs-tól felsorolt növénymaradványok is. A magasabb rétegek ter
mészetszerűleg a felsőbb mediterrán emelet fiatalabb terresztrikus fáciesét 
képviselik.

Még néhány szóval meg kell emlékeznem a medence tektonikai 
viszonyairól. B öckh János mutatta ki először, hogy az Almás rétegei 
egy tektonikai síilyedésbe települtek. Ugyanő az öböl DK-i határának 
hosszában levő nagy dislokációs vonalat is megemlíti. Murgoci említi 
először, hogy az Almás medencében Rudária környékén rá van tolva az 
alaphegység a mediterrán képződményekre. Tapasztalataim szerint a 
medence ÉNy-i részében, az alaphegység mentén mindenütt világosan 
látni, hogy a neogén-rétegek rátelepszenek az alaphegység kristályos 
paláira s általában D-re vagy DK-re dűJnek a medence közepe felé. 
A DK i határvonal mentén a mediterrán-rétegek mindenütt erősen 
zavartak és gyűrődöttek meg vetődöttek. A hosszú DK-i perem mentén 
tehát az alaphegység a mediterrán utáni időben DK-ről jött nyomóerő 
következtében az Almás medence rétegeit kissé összetorlaszolta, sőt egy 
ferde sík mentén kissé rájuk is tolódott. Ennek a megfigyelésnek a 
helyességét L óczy igazgató úr, S chafarzik tanár úr és L iffa osztály- 
geologus úr is igazolták, kiknek alkalmuk volt itt tartózkodásuk alkal
mával erről a jelenségről meggyőződést szerezhetni. A medence belsejét, 
mint már P app Károly kimutatta, ezenkívül számos — sajnos legnagyobb
részt kinyomozhatatlan — vetődés járja át.

A m. kir. Földtani Intézet Évijelentése. 4909. 7
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III. A sz ik ev ica i és  dubovai n eo g én  területek.

A szikevicai neogén-területen az Almás-medencével teljesen meg
egyező természetű üledékek szerepelnek. Ez a neogén is édesvízi és ter- 
resztrikus eredetű képződményekből áll, melyek a felsőmediterrán-eme
let alsóbb részébe tartoznak. Itt nem tektonikai sülyedésbe települtek 
a szóbanforgó rétegek, hanem úgy látszik, a gránitnak és kristály-palák
nak egyenetlen eróziós felszínét töltöttek fel.

Szikevicától Ny-ra zöld és szürke agyag szerepel, mely K-re 10° 
alatt dűl. Egy keskeny gránitgerincen túl sárga agyag és szenes pala 
(melyre táró is volt nyitva) szerepel, mel}7 fölött barna, Bythiniarfedőket, 
halpikkelyeket és halcsontokat tartalmazó édesvízi agyag következik. 
Ez jellegét — és helyzetét illetőleg — megfelel az Almásban 3. sz. alatt 
felemlített rétegeknek. A 310 és 344 m magassági pontok közé eső kis 
mediterrán-nyúlványon egy kútásással barnaszenet tártak fel, a mely fö
lött Bythinia-fedőket, Unió sp. töredékeit, Chara-terméseket tartalmazó 
szürke agyag következik kb. 1 m vastagságban, amely réteggel kapcso
latban kövületmentes zöld agyagok, sárga homokok vannak. A Kruse- 
vica-árok környékén lévő neogén foltot sárga, szürke és barna agyag, 
sárga homok és homokkőpadok építik fel. A folt északi részében két 
táró van hajtva az itt előforduló, kb. 1*5 m vastag K-re dűlő lignit
telepre, melyet Limnaea- és Planorbis-tartalmú szenes pala kisér. 
Szikevicától ÉNy-ra homok és agyag szerepel, a Ivráku Almás nevű 
gerincen pedig sárga homok és kavics. Szikevicától K-re a Fiariu nevű 
hegy felé vezető úton K-re dűlő dácittufa-rétegek bukkannak ki; majd 
keletebbre, az alaphegység mellett sárga homok és agyag uralkodik. 
Ezek a rétegek a ravenckai út mellett NyDNy-ra 50° alatt dűlnek. Ettől 
kissé délre a Brestelnik patak felé lejövő mellékárkokban már uralkodó- 
lag zöld és barna agyag, alárendelten konglomerátum vannak feltárva. 
Felső- és Alsó-Lyubkovától keletre általában jó feltárások nincsenek, de 
a meglévőkből megáliapíthatiam, hogy uralkodólag kövületmentes ho
mok, kavics és agyag szerepelnek. Alsó-Lyubkova és Berzászka közt, a 
Zaszkok nevű árokban szürke, csillámos, agyagos homok van feltárva. 
Ugyanitt több, ma már összedűlt táró volt hajtva az itt lévő vékony 
lignittelepre. A tárók hányóin a szürke homok mellett kövületmentes 
édesvízi mészmárgát és barna agyagot is észleltem, tehát ezek kísérik 
itt a lignittelepet. Néhány kövült fadarabot is leltem a hányókon.

Feljebb a Mutiului gerinc környékén sárga homok, kavics és 
agyag kíséretében dacittufa is fellép. Berzászka mellett, kis folton, déli 
dülésű zöldes agyag és homokos kavics szerepelnek. A községtől ENy-ra,
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a kristályos pala fölött aiapkonglomerátum s efölött az egész területen 
uralkodó sárga homok, kavics és agyag következik.

Ezen a területen is nagyjából az Almás-medencében, alkalmazott 
szintezést követhetjük. így alul lokálisan kavics, konglomerátum, vagy 
gránitdara és tarka agyagok vannak. Valamivel magasabban van a szén
telepes horizont, fölötte következik a Bythinia-fedős barna és szürke 
agyag. Magasabban sárga agyag, homok, kavics következik, amelybe a 
dacittufa* rétegek is települtek. A szikevicai terület képződményeit az 
előbb kifejtettek alapján, mint az Almás-belieket a felső mediterrán 
emelet terresztrikus fáciesének kell tekintenünk.

A pleisztocént ezen a területen bábérces agyag képviseli. Véko- 
nyabb-vastagabb takarót alkot s úgyszólván mindenütt jelen van. 
Helyenként azonban egészen löszszerűvé lesz, mint pl. Alsó-Lyubková- 
tól K-re. Igazi, csigákat is tartalmazó löszt a Duna partján a Zaszkok 
árok kitorkolása körül észlelhetünk, ahol néhány csonttöredéket is lel
tem. Ide sorolandók még a szikevicai patak mentén lévő taraszok is, 
amelyeken kavicsot s főleg bábérces agyagot észleltem. A holocén: a 
folyóvizek mentére szorítkozó kavics és homok.

Meg kell itt végül jegyeznem, hogy a szikevicai neogén-terület 
egykor kétségtelenül összefüggött az Almás-medence üledékeivel. Erre 
utal az üledékek analógiáján kívül a B öckh jÁNostól felemlített kis neo
gén folt Kohldorf mellett, a krétamészkő platón. Azonban egyfelől a 
közbülső alaphegységnek a fiatalkori hegymozgások következtében való 
kisebb mértékű emelkedése, másfelől a pannoniai (pontusi) korszak óta 
működő erős erózió — mely utóbbinak a medencerétegek nagyobbrésze 
már áldozatul esett — elszigetelték egymástól a két neogén-területet.

Megemlékezem végül a dubovai neogén foltról. Ezt Schafarzik 
F erenc dr. ismertette (Évi Jel. 1891, Földt. Közi. 1903), újabban pedig 
Murgoci, de Martonne és Cvijic foglalkoztak vele.

Ennek a kis süiyedésnek feltöltési anyaga is terresztrikus képződ
mény, csak a korában nem vagyunk biztosak, miután szerves zárványt 
a Schafarzik tanár úr ismertette növénymaradványokon kívül nem tar
talmaz, s viszont úgy a szikevicai mediterrán, mint az orsovai szarmata 
terresztrikus képződményekhez egyformán hasonlít. Alul inkább zöldes, 
violás és barna agyag (alárendelten homokkal és kavicscsal) uralkodik, 
míg magasabban kavics, konglomerátum és homok uralkodnak. Az al
sóbb rétegekben két helyen kisebb szénfoszlányok vannak, amelyek egyi
kére jelenleg tárót is hajtanak, előreláthatólag minden eredmény nélkül.

A neogén-rétegek igen erősen összegyűrtek és törtek. Nyugati hatá
rukat, mint a folt északi végénél megfigyelhettem, egészen meredeken 
álló vetődési sík szolgáltatja az alaphegység felé. Kelet felől ellenben az

7 *
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alaphegység gránitja egy kb. 70°-os lejtésű ferde sík mentén rátolódott 
az összegyűrt neogénre. Ez a tény a feltárások kitűnő voltánál fogva 
pompásan, kétségbevonhatatlanul észlelhető. Legvilágosabban itt láthat
juk, hogy a fiatal harmadkorban működött hegynyomás és mozgás ke- 
letről-nyugatra, illetőleg délkeletről-északnyugatra irányult a krassó- 
szörényi hegyek területén.

¥

Romániában Bahna környéken Macovei román geológussal az or- 
sovai öbölből tavalyi jelentésemben ismertett neogén-rétegek további 
elterjedését tanulmányoztuk. Különösebb súlyt helyeztünk az egész öböl
ben csak Bahna környékén fellépő alsómediterrán-képződmények tanul
mányozására és a kristályospala alaphegyságnek a neogénre való kis
mértékű rátolódásának vizsgálatára.


