
11. Jelentés az 1909. évben a krassé-szörénymegyei Szvinica 
község környékén végzett őslénytani gyűjtésekről és rétegtani

megfigyelésekről.

Dr. Koch Nándor műegyetemi tanársegédtől.

Az 1909. év augusztus havának elején a m. kir. földtani intézet 
igazgatóságától azt a megtisztelő megbízást kaptam, hogy a krassó- 
szörénymegyei Szvinica község környékén földtani megfigyeléseket 
tegyek. Megbízásom értelmében főfeladatom az volt, hogy a Juc-patak 
völgyétől nyugatra és délnyugatra eső terület jura- és krétakori réte
geiben gyűjtéseket eszközöljek. A rendelkezésemre álló alig három heti 
időt igyekeztem megbízásomhoz képest kihasználni.

Törekvésem főleg odairányult, hogy azoknak a rétegeknek a fau
náját gyűjtsem be, amelyekből eddigelé nem áll a részletesebb őslény
tani feldolgozáshoz elegendő anyag rendelkezésünkre.

A szóban lévő terület részletes geológiai felvételét Dr. S chafarzik 
F erenc, műegyetemi tanár úr 1892-ben eszközölte. A kb. 8 km hosszú 
és átlag 3 km széles területen a következő képződmények lépnek fe l:

diasz-verrucano, vörös porphyrkonglomerátum, vörös arkoza, vas- 
oxidos agyagpala;

alsó liasz, kvarcithomokkő és agyagpala;
középső liasz, glaukonitos homokkő ;
felső dogger (Klaus-rétegek), sötétvörös vasoolitos mészkő;
titkon, vörös szarnköves mészkő;

7 ,7 , í hauterivien fehér mészkő; alsó kréta 7l barrermen, szürke m arga;

felső mediterrán, csillámos homok, homokos agyag, homok és 
kavics. Ezenkívül Schafarzik tanár úr megemlíti, hogy a Vodinicski-völgy 
felső részén néhány agyagos, márgás rögben Cardinia gigantea Au-t 
talált, amiből arra következtetett, hogy a középső liasz alatt az alsó 
liasz kövületes rétegei is jelen vannak.
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Gyűjtéseimről és sztratigrafiai megfigyeléseimről, amelyeknél a 
S c h a f a r z i k  tanár úrtól kapott szíves utasításokat követtem, az aláb
biakban bátorkodom beszámolni.

A barremien emeletbe tartozó szürke márga a falu fölötti víz
mosásokban és a Yodinicski völgy elején jól feltárásban látható. Felső 
rétegei vékony levelekké mállottak, míg az alsók tömörek, összeállók és 
sötétebb színűek. A kövületekben gazdag rétegekből különösen kagylókat
és ammoniteseket gyűjtöttem, de néhány brachiopoda és a Bigerszki- 
völgy elejéről egy echinida töredéke is előkerült. A kagylók közül külö
nösen Inoceramus sp.-ek lépnek fel helyenként igen nagy számmal s 
egész rétegeket töltenek meg, de e mellett néhány Pecten sp.-t is talál
tam. Az ammonitesek közül, amelyeknek javarésze erősen lapított s 
nem a legjobb karban van, eddigi meghatározásaim szerint a Phylloceras 
Royanum  d ’Orb. sp,, Lytocercis raricinctum U h l . ,  Lytocercis Phestus 
M oth. sp., Lytocercis cfr. subfimbriatvm d ’Orb. sp., Hoplocercis Mel- 
chioris Tietze, Hoplocercis strettostomci U hl. és néhány Crioceras sp. 
szerepelnek a gyűjtött anyagban.

A barrémien-rétegek fedőjében fellépő fehérszínű márga, amelyet 
T ietze a benne található apró ammonitesek alapján az aptien-emeletbe 
sorozott, de amely U hlig és Schafarzik megfigyelései alapján inkább a 
barrémien-rétegek legfelső részének tekinthető, észleléseim szerint nem
csak a falu fölötti hegyoldalon, hanem a falutól kelet felé a Vodinicski- 
völgy elején, a baloldali lejtőn is fellép ugyancsak a szürke márga 
fedőjeként egy 10— 15 m2 területen. Apró, nagyobbrészt jó megtartású, 
limonittá vált ammonites kőbeleket nagy számmal gyűjtöttem mindakét 
helyen. A gyűjtött anyagban Lytoceras Grebenianum Tietze, Lytocercis 
quadrisulcatum d ’Orb. sp., Phylloceras Royanum  d’Orb. sp., Haploceras 
strettostomci U hl., Haploceras portaeferrae Tietze, Haploceras Charie- 
rianum  d ’Orb. sp. fordulnak elő. Behatóan ez ideig nem foglalkozhat
tam ezeknek a rétegeknek a faunájával, de anyagomnak futólagos át
vizsgálása is arról győzött meg, hogy különösen azok a fajok szerepel
nek benne nagyobb számmal, amelyek a barrémienre jellemzők. Amint 
S chafarzik, úgy én is megfigyeltem, hogy több hasonló állapotban levő, 
ugyancsak limonittá változott'ammonites fordul elő az összeálló szürke 
márgában is, amelyek egyrészt a TiETZEtől említett fajokkal egyeztet
hetők össze (pl. Haploceras Melchioris Tietze, Lytoceras quadrisulca- 
tum  d ’Orb. sp.), másrészt olyan határozottan barrémien-fajok, amelyeket 
n fehér mállott margából is gyűjtöttem (pl. Haploceras strettostoma U hl., 
Phylloceras Royanum  d’Orb. sp.). Már ezek a tények is kétségtelenné 
teszik, hogy a gyűjtött anyag is hozzá fog járulni Uhlig és Schafarzik 
véleményének a megerősítéséhez és talán erre szolgálhat az a meg
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figyelésem is, hogy az összeálló szürke márga és a fehér, nagyon mál
lóit márga között a petrografiai minőséget illetőleg mindenütt fokozatos 
átmenet észlelhető. Az alsó részeiben sötétszürkeszínű, meglehetősen 
kemény, összeálló márga felső rétegei világosabb színűek, puhábbak és 
kevésbé szívósak, a felülethez legközelebb eső legfelső rétegei pedig igen 
puha, finom levelekre széteső, helyenként egészen fehér színű, mállóit 
anyaggá változnak. Erre települ a fehér színű, teljesen mállott márga, 
amelyben itt-ott még láthatók a levelessé változott szürke márga kisebb- 
nagyobb darabjai. Valószínűnek látszik, hogy itt fokozatos mállással van 
dolgunk, amely a márgakomplaxusnak a felülethez közelebb eső rétegei
ben természetszerűen jóval előrehaladottabb, mint az alsókban.

A fehér, néhol világosszürke színű hauterivien-mészkőből alig sike
rült valamit gyűjtenem. Szorgos kutatás mellett csak néhány ammonites 
töredéke vagy lenyomata került elő a Vodinicski-völgyben feltárt réte
gekből. Ezek azonban semmiesetre sem szolgáltathatnak elegendő alapot 
annak a ScHAFARziK-tól nyíltan hagyott kérdésnek az eldöntésére, hogy 
vájjon ezeknek a mészköveknek alsó rétegei a berrias-emeletbe soroz- 
hatók-e ?

A vörös, helyenként szürkeszíntí, tűzkőtartalmú í^/ion-mészkőből 
amelynek pontos sztratigrafiai helyét az eddigi gyűjtések is eléggé tisz
tázhatják, több helyen, így különösen a falu feletti hatalmas feltárásban, 
a Murgucsel- és Jardumovács-völgyben és Magyar-Grébennél gyűjtöttem. 
Gyűjtött anyagomban Aptychus punétatus Y oltz, Aptychus Beyrichi Opp., 
Phylloceras sp. ind., Lytoceras cfr. quadrisulcatum d ’Orb. sp., Peri- 
sphinctes cfr. transitorius Opp. sp., Perisphinctes seorsus Opp. sp., Belem- 
nites cfr. semisulcatus Münst. szerepelnek, amelyek eppen úgy a felső 
tithonra utalnak, mint azok a fajok, amelyeket S chafarzik sorol fel.

A felső clogger vasoolitos mészkőpadjából, amelynek gazdag faunája 
Szvinicát őslénytani szempontból olyan nevezetessé tette, ezidőszerint 
igen nehéz gyűjtéseket végezni. A Saravorszki völgy elején (Magyar- 
Grébennél) a tithonmészkő fejtésénél felhalmozódott törmelék teljesen 
elfedi az alig 30 cm vastag padot, a Duna partján kibukkanó réteget 
pedig a magas vízállás miatt nem tudtam megközelíteni. Csak hossza
dalmas munkával és jobb felszereléssel lehetett volna itt beható gyűjtést 
eszközölnöm, amit, tekintettel arra, hogy a régebbi gyűjtések már eddig 
is hatalmas anyagot halmoztak fel, nem tettem meg és gyűjtésem egye
dül a tithonmészkő törmelékei közt heverő példányok összeszedésére 
szorítkozott.

A Vodinicski-völgyben végzett gyűjtéseim alkalmával nagy figyelmet 
fordítottam a ScHAFARziK-tól említett Cardinia gigáulea Qu.-tartalmú 
rétegek felkutatására, de ezeket megtalálnom nekem sem sikerült. Kút a-
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tás közben a völgy felső részén, ott, ahol a kocsiút a Glavesina-magas- 
lat felé eltér, a patak medrében egy sárgaszínű márgás homokkőből álló, 
kb. fél méter vastagságban feltárt padra bukkantam, amely feltűnően 
sok kövületet tartalmaz. Fölötte a középső liaszhoz tartozó glaukonitos 
homokkő, majd a tithonmészkövek padjai feküsznek. Eleinte az említett 
márgás homokkőpad kőzettani minősége és települése után Ítélve, azt 
hittem, hogy az alsó liásziétegeket sikerült megtalálnom, de a bősége
sen gyűjtött kövületek arról győztek meg, hogy ez a márgás pad a 
középliász-homokkőkomplexus legalsó, úgy látszik kövületekben leggaz
dagabb rétege. Néhány brachiopoda mellett ugyanis belemnitesek és 
főleg kagylók lépnek fel nagyobb számmal. A kagylók legnagyobb része 
Gryphaect cymbium LAM.-al egyeztethető össze, de e mellett a Pecten 
liasinus Nyst. töredékes példányait is találtam.

A Szvinica környékén végzett gyűjtéseimről és megfigyeléseimről 
ezekben bátorkodtam beszámolni. A megtisztelő megbízást igyekeztem 
emellett ismereteim bővítésére is felhasználni és a kövületes rétegek 
áttanulmányozása mellett az érdekes területen fellépő egyéb képződ
mények tanulmányozását sem mulasztottam el.

Végül meg kell említenem, hogy a rendelkezésemre álló idő utolsó 
napjait Berzászka és Drenkova környékén töltöttem. Az esős idő miatt 
azonban csak a Szirinia völgyét látogathattam meg és egyedül a Munteána 
mellett fellépő középső liászrétegekből gyűjthettem.

Jelentésem végeztével hálás köszönetemet fejezem ki L óczy Lajos 
egyetemi tanár úrnak, a földtani intézet igazgatójának, a megtisztelő 
megbízatásért és Schafarzik F erenc műegyetemi tanár úrnak, munkám 
megkönnyítését célzó szíves útbaigazításaiért.


