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1. Jelentés az 1916. év őszén Szerbia középső és nyugati részén tett geológiai tájékoztató utazásról.
Iglói Szóim tag n Tamás dr.-tól.

(Négy szövegközti rajzzal.)

A magyar kir. földtani intézet igazgatóságának 1916. évi május 
hó 8-ikán kelt 181. számú-felterjesztésére 1916. évi szeptember hó 26-ikán 
kaptuk meg szerb területre az utazási engedélyt.

Megkésve bár, még sem adtuk fel fontos tervünket s október hó 
1-én ZsiGMOXDY Á rpád nv. bányafőfelügyelő, T imkó I mre m. kir. fő 
geológus, Jekeliüs E rich dr. in. kir. geológus és jelentésttevő intézeti 
aligazgató Belgrádija utaztak.

Feladatunk volt a megszállott szerb területen, tekintettel a geoló
giai viszonyokra, az iparilag, kereskedelmileg fontos és hasznosítható 
ősterményeket, kőzeteket, lehetőleg nagy kiterjedésű területen tanulmá
nyozni, hogy ezután a megszállott királyság ezen előfordulásairól is 
tájékoztathassuk majd az érdeklődő köröket.

Lehetőleg megfigyeltünk még más, a közgazdaságra fontos és 
számbavehető tényezőket is; valamint behatóbban foglalkoztunk az ottani 
talaj minőségével is.

A  tájékoztató tanulmányúton magam 38 napot, Z sigmokdy Á rpád 
40 napot. T imkó I mre 35 és J ekeliüs E rich is 35 napot töltöttünk el. Ezen 
idő alatt, én és Z sigmondy a következő helyeken fordultunk meg: Kra- 
gujevac, Baca. Saranovo, Grn. Jarusice, Mackovac, Ivormanov, Niksic, 
Badnjevac, Divostina. Kutlovo, Bare, Grn. Clrbice, Vuckovica, Slepak, 
Kr alj evő, Yrba, Ocanbanja, Raska, Ivopaonik hegység. Műre, N ovipazar, 
Usée, Studnica, Mataruga, Yrnjci-Yrnjacka-Banja, Caéak, Grn. Mihaj- 
lovac, Rudnik. Topola. Arangjelovac. Ivanjica, Gucan. Pozega, Ripanje.

T imkó I mre m. kir. főgeológus. Belgrád és környékét. Kamenica, 
Ub, Mionica, Lazarovac, Lajkovac, Arangjelovac, Sabac. Loznica. Boga- 
tió, Yladimirci. Koeeljova, Skoplje környékét; azaz a Tamnava. Kolubara, 
Száva, Drina. Mórává völgyek vidékét és a Cerplaninát járta be.

Jekeliüs E rich dr. ni. kir. geológus A alj evő környékén kívül a Jab-



lonik völgyében a Medvednik és Povljen hegységig, a Misnica-Caéak 
felé vezető út mentén, a Suvobor hegységben, a Lajkovae— Ljig— Grrn. 
Milanovac-i vasúti nyomjelzés mentén, attól K-re és Ny-ra Grrn. Milá
nóvá cig; végül Arangjelovac környékén dolgozott.

Utunkon mintegy 300 darab kőzetet, kövületet és ércet, valamint 
70 talajmintát gyűjtötünk.

A  katonai hatóságok mindenütt a legnagyobb előzékenységgel tá
mogatták fárasztó munkánkat és szíves barátsággal könnyítették meg 
néha igazán nehéz helyzetünket.

Intézeti igazgatóságunk hivatalosan külön-külön írásban megkö
szönte az Összes érdekelteknek szíves támogatását; de azért kötelességünk 
e helyen is hálánk adóját leróni.

Köszönettel tartozunk első sorban a cs. és kir. szerbiai katonai 
főkormányzóságnak Belgrádban; különösen K erchnawe H ugó vezérkari 
ezredes úrnak, a főkormányzói hivatal központi főnökének és segédtiszt
jének, ócskát Ócskát R udolf főhadnagy úrnak; akik megboldogult 
T hallóczy L ajos dr. titk. tanácsos, cs. és kir. kormányzósági főmeg
bízott közvetítésére rendkívüli szívességgel intézték el ügyeinket. Suhay 
őrnagy úrnak is legjobban köszönjük gyors és hathatós intézkedéseit.

A  cs. és kir. katonai bányászati hivatal előzékeny készséggel mu
tatta meg a háború alatt meglehetősen rendetlenségbe került országos 
szerb bányászati gyűjteményt és kérdéseinkre is szívesen adott némi 
felvilágosítást.

Nagy köszönettel tartozunk még a kragujevaci, éacaki, válj evői, 
grn. mihajlovaci, sabaci, novipazari cs. és kir. megyei és állomási kato
nai parancsnokságoknak:

a kraljevoi, slepaki, uscei, rudniki, ivanjieai, vladimirzi, obrenovaci, 
lazarovaci, raskai, mionicai cs. és kir. kerületi és állomás-parancsnoksá
gának ;

K olecsár Sándor cs. és kir. ezredes, Pilny D usán cs. és kir. kapi
tány, dr. Stocker és dr. M érő  m. kir. főhadnagy és Jung cs. és kir. 
mérnök-hadnagy uraknak Kragujevácban; K oricsánszky GtÁbor m. kir. 
honvéd-őrnagy, B öhm  V ilmos m. kir. honvéd-főhadnagy, segédtiszt, 
D reismann D usán m. kir. honvéd-főhadnagy, állomásparancsnok. 
Schwartz m. kir. honvéd-főhadnagy, A ndres L eópold cs. és kir. alezre
des, Zureic főhadnagy és K ovács József m. kir. posta főtiszt uraknak 
Kraljevoban;

B oschina A ntal cs. és kir. alezredes, parancsnok. RÁcz F erenc 
m. kir. honvéd-főhadnagy, segédtiszt úrnak Usce-ben;

T ruchelka ezredes, parancsnok úrnak Novipazarban;
Dr. T auffer János m. kir. honvéd-főhadnagy, Josef Óopic m. kir.
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főhadnagy és különösen Ivó B enes mérnök-hadnagy úrnak, kopaoniki 
szíves vezetőnknek Raskán;

Dr. H ajnis főhadnagy, parancsnok úrnak Slepákban; •
Bodnár főhadnagy, parancsnok úrnak Rácában;
Báró Suttner K ároly cs. és kir. dragonyos kapitány, parancsnok, 

W all and K ároly m. kir. főhadnagy, Pein Gáspár m. kir. főhadnagy 
uraknak Arangjelovacban;

Boldog főhadnagy, parancsnok úrnak Ivanjicában;
J u n k  Á gost őrnagy úrnak, a Lajkovac— Cacakon épült vasút

vonal parancsnokának;
K ovarcik W endel alezredes, parancsnok és V iczián E de m. kir. 

huszárfőhadnagy uraknak Cacakon;
Csipkés Gyula m. kir. százados és E ötvös Pál m. kir. főhadnagy 

uraknak Rudnikban; ezenkívül mindazon katonatiszt uraknak, kik mun
kánkban támogatni szíveskedtek és kik minden tekintetben őszinte kész
séggel és szívességgel viseltettek irányunkban.

Ezek után áttérek tulajdonképeni jelentésemre és észleleteink ismer
tetésére; megjegyezvén, hogy utam legnagyobb részét Z sigmondy Á rpád 
ny. bányafőfelügyelő úrral együtt tettem meg. Én a geológiai viszonyo
kat és előfordulásokat tanulmányoztam, Z sigmondy pedig bányászati 
megfigyelésekkel foglalkozott.

Az érdemleges jelentést a szükséges vizsgálatok híjján csak későb
ben nyújthatjuk be és pedig azért, mert egész gyűjtésünk csak f. évi 
januárius hó 7-ikén érkezett meg.

Tanulmányutamat egyes központokból kiindulva írom le.

Kragujevac környéke.

Kragujevactól É-ra Yojnovác, Raca, Androvac, Yisevac, Lukanja, 
Grn. Jarusice, Desimirovac, Opornica, Petrovac községek határát érintve 
végeztük első kutató utunkat.

Az út mindkét oldalán nagy kiterjedésű alacsony fennsíkszerű 
terület terül el, melyet lankás oldalú, nem mély völgyek szeldelnek. E 
völgyek vizei a Raca-patak vízgyűjtőjéhez tartoznak. A Raca-patak 
Cumié községben, a Cumicka magaslata alatt attól K-re mintegy 404 m 
magasságban ered. Ny-ról egy erős É-i hajlással K-re tart, majd kiérve 
a Morava széles völgyébe, Machovacnál ismét É-ra kanyarodik s a Lepe- 
mea-patakkal egyesülve, csak távolabb É-ra Str. Adzbegovac alatt ömlik 
íi Moravába.

1
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A  Raca tágas vízgyűjtő területét főképen jól mi vélhető, igen ter
mékeny pleisztocén korú agyag és kavicsos agyag borítja.

A  Zujovic-féle tájékoztató geológiai térképen az egész nagy terü
let harmadkorinak van feltűntetve. Az idetartozó képződményeket fel
tárva azonban mi sehol sem láttuk.

Ellenben a „Fisafc“ -dülőben, a 397 m-es golubicai kiemelkedésen, 
közvetlen a kissé kavicsos agyag termőréteg alatt, kis kőfejtésben erősen 
muszkovitos kvarcereket és lencséket tartalmazó, nagyon mállott gneisz 
van feltárva. A  jelentéktelen s nem régi feltárás az út kavicsolására elég 
egyenetlen, rossz anyagot szolgáltat.

Raca községtől Ny-ra Lukanja felé az állami út mentén helyenként 
a mélyebb pleisztocén, sőt talán már a legfiatalabb harmadkor (?) lég
it lső része (homokos márga) is fel van tárva.

„Zu Visenac'-tói Ky-ra az út É-i oldalán majdnem Lukanja-ig 
a kristályos palában vastagabb kristályos mészkőpadok és dolomit van
nak feltárva. A  dolomitos rész Ny-ra 35°-kal dől. A  mészkő majdnem 
fehér, elég aprószemű és helyenként szürke szalagos, csíkos. Meszet éget
nek belőle. A  szebb anyagot a kőiparban is lehetne értékesíteni.

Kragujevactól Ny-ra áttekintő utunk Bare községbe vezetett.
Draca község mellett a Zttjovic térképén kimutatott szerpentin fol

tot nem találtuk meg. Ellenben a krétakorú mészkő, homokkő és márga 
már előbb, a divostini templom előtt kezdődik; a divostini templomtól 
ÉÉNy-ra eső Radocka dombon a márgás és homokos mészkövet fejtik 
és útépítésre használják.

A 350 m magas dombnak K-i és D-i oldala tele van 3— 4 méter 
mély kisebb-nagyobb gödrökkel, amelyekből a középső krétakori pados 
mészkövet a legprimitivebb módon bányásszák; 3— 5 m mélyen erősen 
márgás rétegek következnek és itt a gödör kiaknázása abbamarad s a 
szomszédban kezdik meg az új turkálást.

A  mészkő igen eltérő petrografiai tulajdonságú, néha szaruköves 
is. Dőlése 30° NyDNTy. Az előfordulásnak semmi különös jelentősége 
nincsen.

A  krétakori kőzetek azután ÉNy-ra Sljivovac, Seleste, Grn. és 
Dóin. Grbice községeknél is fel vannak tárva. A  Lak magaslat és az 
országút között a meszes, homokos és márgás padok váltakozva lépnek fel.

Draca és Kuttlovo község között, úgylátszik, egy D K — ÉNy-ra 
húzódó, meredek szárnyú antiklinálissal van dolgunk, amelynek háta 
a Luft-magaslat. ÉK felé Grbica községnél a vékonyan pados, ílisszerű 
lemezes rétegek már majdnem függőlegesen állnak.

Petrografiai tulajdonságaik után Ítélve a fent tárgyalt rétegek vagy 
a cenoman legalsó, vagy a gault legfelső részébe sorolhatók.
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A  Lak magaslattól DNy-ra. a kuttlovoi útszéli korcsma felé, a 
kréta márgás mészkő meggypiros színű s helyenként galenitkiválásokat 
is tartalmaz. A  korcsmától ÉK-re, az úttól D-re szürke mészkőtuskókat 
találtam, amelyekből rossz kövületeket kalapáltam ki. E kőzet ugyan 
nem áll szálban, ele látszik, hogy a legelőn kiálló vereses meszes márgá- 
val összefügg. Az utóbbi dőlése 18— 19 hóra 34°.

Kuttlovo községtől ISTy-ra a Bare-ba vezető út 421 m-es pontjától 
É-ra, az Ugljesnica-patak felé a kréta meszes-márgás homokköve alatt, 
szerpentin-hegység kezdődik.

A  nagy részben mállott, összetört és számtalan csúszási tükröt mu
tató sötét- és világoszöld szerpentinben, a patak egyik mellékágában, 
20— 30 m vastag, meglehetősen meredek falú feltárás látható.

A  szerpentin-hegység ÉNy felé, Arangjelovác irányába húzódik.
A  fedő krétarétegek málladéka (talaj) veres és sárga agyag; a szer

pentin fekete talajba megy át, amely még sok szerpentin-törmeléket tar
talmaz. Az átmenet a lövészárkokban jól látható.

Kragujevactól Bare-ig az országút részben szerpentin-törmelékkel, 
részben krétakorú mészkővel, homokkővel vagy márgával van kavicsolva.

A szerpentin, márga és homokkő e célra nem alkalmas, mert igen 
hamar mállik és csak a sarat szaporítja.

Kragujevactól K-re, ÉK-re és É-ra is kirándultunk. A  város Iv-i 
szélén a Lepenica-patakon átkelve, az országúton ÉK-re haladva, a 195 
m-es pontig pleisztocénkori magaslatokat látni. A  195 m-es pontnál 
DK-re, Mackovac felé kanyarodva, az út mentén az agyag erősen kavi
csos. A  kavicsos agyag alatt, közel a völgy nyílásához, márgás, finom
szemű homokrétegek vannak 5— 6 m vastagságban feltárva.

Közvetlen Mackovac község előtt egy domb oldalában, a mintegy 
8 méter magas feltárásból kavicsot bányásznak.

A  durva és finomabb kavics vékonyabb homok- és márgás réte
gekkel váltakozik s a rétegek hullámosán települtek.

A  durvább anyagból kivájt egyik ökölnagyságú, keményebb ce
menttel kötött darabban mállott C érit hiúm rubiginosum E ichw. példá
nyokat találtam. A  márgás rétegekből is került ki 1— 2 ilyen cerithium.

A  kavics főképen szerpentin, kvarc (pár darabka jászpis is), kréta- 
homokkő és andezit darabokból áll. Egyes rétegek finom iszapos kötő
anyaga elég kemény s HCl-lel pezseg.

A  feltárás anyagát pleisztocén korinak tartom.
Marsiéi felé haladva ismét agyag és kavicsos agyag borítja a 

térszínt.
A  298 m-es ponttól K-re a Jabicak reka medrébe ereszkedtünk le.
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Az alsó malom felett értük el a keskeny patak medrét, amelynek K-i 
oldala igen tagolt és meredek. A  patak medre csillámpalából áll. Külö
nösen a jobboldalon van ezen elég mállott kőzet feltárva s benne kisebb- 
nagyobb kvarcerek és lencsék elég sűrűn láthatók. A  völgy 208 m-nyi 
magasságában a csillámpala 18— 19 hóra felé 30°-kal dől.

Kormán község kezdetén a csillámpala dőlése 3— 4 hóra 15°; erre 
tehát már szintesebb a település. Előfordulása a községen át egészen az 
országútig követhető.

Ügy látszik, a kristályos palák a hegység masszívuma felé mere
dekebben dőlnek, míg a mélyedés felé mindinkább ellankásodnak.

Az országúton Niksic felé haladva, az út DK-i és K-i oldalán, 
a kristályos pala (csillámpala) egészen a Kapovac 296 m-es magaslatáig 
követhető. Belőle több helyen víz szivárog. Egyik ilyen erősebb forráska 
díszesen van foglalva. Az út mentén több kisebb kőbányában fejtik a 
csillámpalát s útkavicsolásra használják.

A J abukovacka véka völgye Jabucje községtől egészen Kormanig 
a kristályos pala D-ről É-ra menő törési vonalában képződött. Ezen egye
nes törési vonal a Kapovac magaslatig követhető. Ezzel párhuzamosan 
a második törésvonalat tovább É-ra, a már jelzett Visoki Golubica ma
gaslaton feltárt kőfejtőben látjuk, amelynek folytatása É-ra Visevac 
Lukanja községek között emelkedik ismét napfényre.

Niksic-töl DK-re az úton jelzett 213 m-es pontnál cukros fehér 
dolomitnak van nyoma. Erre azután az út is ilyen dolomittal van ka
vicsolva.

A  Bogáé 239 m magas kiemelkedésétől a Badnjevac-ba vezető köz
ségi út mentén a Vracar-dűlőben a hegyoldal durva kristályos mészkő. 
Hogy ez a dolomit- és mészkő-előfordulás a kristályos palákkal minő 
összefüggésben van, azt ezúttal nem deríthettem fel.

Badnjevac K-i szélén, egészen a vasútvonal mellett, egy lignit- 
feltárást néztünk meg. A meddő hányon talált leveles barnás márga- 
palában ostrakodákat találtam. E pala valószínűleg pannoniai (pontusi) 
kori. Itt a további kutató fúrásokat érdemesnek tartom. A  lignitről 
bővebben Z sigmondy Á rpád útitársam emlékezik meg jelentésében.

Megjegyzem, hogy úgy a Lepenica, mint a Jabukovacka patakban 
—  tekintettel az elég száraz időre —  feltűnő sok vizet észleltem. A  Le
penica patak öntözésre igen jól lenne felhasználható.

Kragujevac-tói DNy, Slepak község felé haladva, a város szélétől 
mintegy 2 kilométernyire az országút ÉNy-i oldalán elterülő ritkás 
erdejű domboldalon, az útárok felett, piritszemcsékkel sűrűn behintett 
andezittufára bukkantam.
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Ütkavicsolásra és építésre ezen a vonalon is a krétakorú palás mész
követ és márgás homokkövet, valamint az e célra egészen alkalmatlan 
mállott szerpentint használják.

Kragujeváctól Slepakon át Kraljevoba.

Miután estére Kraljevoba kellett érkeznem, csak igen keveset ész
lelhettem a 40 kilométer hosszú úton.

Koricani községtől kezdve az országút mindkét oldalán pados- 
palás márgás homokkő és márga van feltárva, amely szintén a középső 
kréta felső részébe tartozik.

Az útmenti névtelen patak jobbpartján a Cigansko polje-tői 
DNy-ra mintegy 0 5 kilométernyire nagyobb feltárással és munkaerővel 
fejtik a pados sötétszürke kréta mészkövet. Ebből építik a cacaki elága
zásig az utat is.

Az úttól K-re Lipnica környékén, az irodalomban többször említett 
gipsz-előfordulást Z sigmondy Á rpád kereste, de nem találta. A  helybeli 
lakosok sem tudtak az előfordulásra valamelyes felvilágosítást adni.

Slepak község után, ahol a völgy nagyon kiszélesedik, Guberevac 
legészakibb házainál, az „ Ostraglava ‘ 321 m magas pont alatt, a völgy 
rövid szorosán, az állami út a Grúza patakon átmegy s innen a széles 
és termékeny völgy Ny-i oldalán halad D-re Sumarice községig, ahol 
eléri a nyugati (Golijska) Mórává, Podibar nevű kiterjedt gyönyörű 
völgyét.

Vithovac község (még a Gruza-völgyben) már az andezit-hegység 
oldalán fekszik s a iSTy-ról lefolyó patokok már andezit-törmeléket hoz
nak le.

Pecenoge községnél az út már a hegyoldalban a szálban álló ande
zitet érinti.

Sumarice községnél az út hirtelen ÉNy-ra kanyarodik s a község 
D-i szélén, az út mellett, sötétszürke andezit-kőfejtőből jó útkavicsoló 
anyagot termelnek.

Kraljevo és környéke.

A  nyugati Mórává (Golijska Mórává) tágas és szép völgyében, az 
Ibar folyó balpartján. 41/* kilométernyire annak a Moravába való be- 
ömlésétől, épült Kraljevo (Karanovac) városka.

Az Ibar széles és mély kavicstörmelékes medre a városka déli szé
lét érinti.
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A  város és Zica ősrégi monostor között igen termékeny alluvium 
terül el, amely főképen kaszáló és legelő. Feltűnő szép e területen a 
tölgyfa növése.

Kraljevoban a belső nagy laktanya előtt egy mostan készült egy
szerű hadiemlék áll. Az emlék egy mintegy 15 m3 természetes tömbből és 
pedig igen jó minőségű világosszürke színű andezitből készült. Egyik 
oldalán egy ágyúra boruló lobogó és koszorú van ügyesen kifaragva.

Az emlékkő felírása a következő:
M. K. 15/1. népfelkelő tüzér osztag

,,Bízom népeim hűségében és katonáim vitézségében. I. Ferenc József/4
Zica, a szerb fejedelmek hajdani koronázási temploma igen régi 

lehet s bizánci modorban épült.
A  külső falak ornamentikája s részben az építő anyag maga is igen 

meleg színű sárgás, finomszemű eruptív kőzet tufája, amely igen jól fa
ragható és időálló is. Lelőhelyét nem találtam meg; de okvotetlenül a kö
zelből való. A  templom belsejében a falak fehér és szürkeeres márvánnyal 
vannak borítva. A  két régi szarkofág felső része fehér, ellenben talapzata 
zöldesszürke karneolvörös márvány. E márvány ritka szép meleg színe s 
jó minősége miatt igen becses. Sajnos, termőhelyét még ezideig nem tud
hattam meg, de reményiem, hogy a kraljevoi katonai hatóság szíves se
gélyével ki fogjuk fürkészni.

A  fehér márvány Studenicai.
Zica közvetlen környékén a szerpentinben andezit tör fel. Magnezitet 

is említenek innen; azonban ránk esteledvén, az állítólagos előfordulást 
nem nyomozhattam s útbaigazítást senkitől sem kaphattam.

Kraljevotól DK-re az országút először az Ibar-folyó széles és el
vadult medrének hídján vezet át s azután a I)-ről folyó Ribnica-patak 
híclját hagyja el.

A  Ribnica bővizű patak keleti hídfője mellett az út D-i oldalán 
rétegesen települt homok, kavics, majd márgás rétegek feltárása látható. 
A  vastagabb és vékonyabb rétegek erős hullámzást és gyűrődést mutat
nak, amely valószínűleg lecsúszás folytán keletkezett.

Főképpen andezit és szerpentin; kevésbbé krétakori mész- és homok
kőtörmelékekből áll s valószínűleg pliocénkori ez a komplexus.

Vrba községtől délre, a Ta^ormca-patak mentén, egy barnaszén és 
egy higany-előfordulást kerestünk; de sajnos, eredménytelenül. A ligmites 
barnaszén darabjait a patakban megtaláltuk; de a helybeni lakosok nem 
vezettek biztos nyomra.

A  Tavornica-patakban felfelé menve kvarckavics és liömpöly ural
kodott, amely a kristályos palákból veszi eredetét; mellette szerpentin 
törmelék, chalcedonos kiválások, mangános darabok hevertek még.
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210 m magasan a patak oldalán, a völgyoldal középső részében igen 
elváltozott andezit, zöld, plazma-szerű erekkel van feltárva.

Még feljebb 220 m t. sz. f. magasságban, a völgy jobboldalán egy 
biotitos 'andezit kitörésben legújabban kőfejtőt nyitottak. Az andezit igen 
szép és friss. Nagyobb tömböket is kapni belőle és a hely kőfejtésre egé
szen alkalmas. A  vasúti állomás mintegy 2 5 kilométernyire fekszik.

Tovább felfelé mintegy 250 m-nyire a benyiló mellékvölgy mindkét 
oldalán szerpentin van feltárva.

235 m t. sz. f. magasságban a völgy jobboldalán kavicsos kopár 
hegyoldalt látunk.

A  jobboldali egyik mellékvölgybe 280 m t. sz. f. magasságig fel- 
menve, mindkét oldalon kavics, homok és agyagrétegek váltakoznak. A

1. rajz. Szelvény Vrnjacka banja s az Orlovac magaslat között.
1 -■ kristályos pala; 2 =  krétamárga; 3 =  szerpentin; 4 =  hidrokvarcit; 5 =  törmelék 

és talaj; 6 =  kavicsos agyag (terrasz).

kavics között sok nagyobb szerpentin tuskó is hever. Egyes rétegek ce
mentanyaga elég kemény. Ezt a törmelékes lerakódást szintén plioccn- 
korinak vehetjük. A  kavicsos rétegek alatt a csermely mederben szürke 
pannoniai (pontusi) agyag bújik ki.

Kraljevotól K-re. a Mórává völgyébe D felől nyilik a Vrnjacka véka, 
amelynek mintegy közepén bugyognak fel a Vrnjacka banja (fürdő) for
rásai. Itt első sorban az Orlovac-hegyi malomkő bányát néztük meg. Ma
lomkőnek az ‘eléggé kiterjedt hidrokvarcitot dolgozzák fel és pedig a fran
cia ,,moulages“ rendszer szerint, vasabroncsok közzé illesztik össze a vá
logatott alkalmas darabokat. A  hidrokvarcit igen hasonlít a tokajhegvaljai 
előforduláshoz.
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A  rövid idő alatt úgy láttam, hogy a hidrokvarcit a szerpentint bo
rítja s valószínűleg egy közeli riolit vagy andezit erupció alkalmával ke
letkezett.

A  fürdő és Orlovac magaslat közötti szelvény mutatja, hogy felfelé 
először is egy kavicsos terraszon át, sötétszürke-sárgás márgapala rétegeit 
érjük el. A  vékonyan palás padok 6h alatt 15°-kal dőlnek. (L. az 1. rajzot.)

Azután szerpentin következik, amelyben meredekfalú szakadékon át 
jutunk a hidrokvarcithoz. A  határ felé a szerpentinben erősen kovás-féle- 
ségeket találtam. A  hidrokvarcit-bányában jelenleg nem dolgoznak, úgy 
látszik a kőzet túlságosan likacsos.

Jelenleg a K-re szomszédos Dublje és Popina község határában ké
szítik a malomköveket. A  kőfejtők R edlich, Ohrenstein és Spitzer új
vidéki cég tulajdonában vannak. A  műkövek mint szerbiai édesvízi kvarc
malomkövek jönnek forgalomba s a gabonaőrlés minden nemére, továbbá 
gipsz, csontok, porcellán, gubacs, fémek, salakok, stb. őrlésére is egészen 
alkalmasak.

A  vasúti állomáson igen tökéletes és szép malomkövet láttunk.
A  fővölgybe felmenve s DNy-ra fordulva, a Badnjevacka-patak for

rása táján 630 m magasan a t. sz. f. a kristályos palában van a fehér kris
tályos finom szemű mészkő feltárva, amely a carrarai márvánnyal is ki
állja a versenyt.

Az eddigi feltárás csak 20 m széles, 15 m mély és mintegy 20 m 
magas. Több köbméteres tömbök is nyerhetők belőle.

Anyagát eddig főként a fürdőben épült Délimarkovié-féle nyaralóra 
használták. A  Delimarkovic-féle nyaralón a homlokzat kettős szabad lép
csője, valamint az épület aljzata egészen ebből készült s tartóssága is igen 
jónak bizonyult. Ezt az épületet még tarka márvány oszlop ok is díszítik, 
amelyeknek termőhelyét nem tudhattuk meg.

A  fürdőépületeknél melegszínű, finomszemű s valószínűleg kréta
kori homokkő, mint lépcsőfok stb. jön alkalmazásba.

A  fürdő alkálikus melegvízű forrásai, ezen, Szerbia egyik legismer
tebb és legcsinosabb fürdőjét bőven ellátják vízzel.

Vrnjacka banja a Trstenik-i kerület krusevaci járásában fekszik. 
Öt forrása van, ú. m. 1. Üj forrás egy csarnokban; 2. A  régi forrás a 
meleg fürdőnél; 3. Üj forrás; 4. Szlatina; 5. alkálikus sósforrás.

E források közül dr. M. N ikoeic és dr. Zege 1899. szeptemberében 
és 1900. május havában az új (1.) és a régi forrás (2.) vizének elemzési 
adatait közölték.
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Az ásvár^os gyógyvíz az Ems-i vizekhez hasonlít és pedig leg
inkább a ,,Kranchen“ forráshoz. E forrás vizének hőfoka 35 8° C s így 
igen közel áll az új forrás vizének hőfokához. Hasonló összetételű még 
a svájci Neustrich-i (Bern kanton) források vize is.

L ozaktc elemzéseiben e források vizében még jód, brom, chlor és 
foszfor-nyomokat is kimutat.

A  fürdő elejétől Ny-ra a Lipovacka reka (Stabina) mellett több 
szénsavas forrás bugyog fel s a fürdőtelepen is vannak források, amelyek
nek vize ma csak 21— 22° C meleg.

A  fürdőteleptől D-re, a völgyben felfelé menve, a telep szélén, jó
formán benn a patakban legújabban a m. k. csendőrök egy igen kellemes
ízű, hideg szénsavas vizet fedeztek fel.

Lipova-nál a Duge-hegyhát csillámpalája 20— 25°-kal 5— 7 horá- 
nak dől. Kvarcos konglomerátumok borítják, amelyek még a teleptől K-re 
is fel vannak tárva. Körülbelül a Duge és Crna bar a hegyhátak között, a 
Vrnjacka-i völgy jobboldalán halad egy D-ről É felé haladó törési vonal, 
amelynek a források felszállásánál lényeges szerepe van.

Kraljevotól Ny-ra Potok, Pesinac, Mataruga környékén, az A ntula- 
féle térképen kijelölt aszfalt-előfordulást kerestük, sajnos, eredmény
telenül.

Matar ug óban az aszfalt-előfordulás kinyomozása érdekében a köz
ségi jegyző is segédkezett s erre vonatkozólag az itthon levő öregeket hall
gattuk ki. Senki sem tudott ilyen anyagról s feltáró munkáról; dacára an
nak, hogy a fővölgyben, közel a községhez és az Ibar-mederhez fordult 
légyen elő.

Ha az aszfaltot itten tényleg a fővölgyben tárták fel, úgy az való
színűleg a pannoniai rétegekben rejlik s a mi dernai előfordulásunkhoz 
hasonlíthat. Fekete, zsíros homokot emlegetvén, az egyik öreg lakos a há
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zak szélén levő kúthoz vezetett s előadta, hogy a megásás után abból 
feketésszínű, ihatatlan rossz vizet kaptak, amely azonban később megtisz
tult s mosítan élvezhető.

Valószínűleg erősen bomló pirites rétegen átjövő, vasgálicos vízről 
lehet itt szó.

Az aszfalt keresésnél a községtől DDNy-ra eső völgybe jutottunk. 
E völgyben feltűnően sok víz folyik le. A  patak medre igen törmelékes. 
Igen sokféle szerpentin, chaleedonok, amorf fehér magnezit, opálfélék stb. 
hevernek a mederben. Feltűnők egy világoszöld kőzet kisebb-nagvobb 
darabkái, amelyek malachitos kőzetre emlékeztetnek.

Dr. E mszt K álmán osztálygeológus-vegyész elemzése azonban ki
mutatta, hogy réznek még nyoma, sincsen benne. Ügy látszik elírom festi 
ilyen zöldre. E zöld kőzet valószínűleg riolit-tufának fog bizonyulni; mert 
teljesen hasonló a Besztercze-N aszód-vkxmegyei Borgóprundi-hegységben 
elég gyakran s nagyobb tömegekben fordul elő.

Körülbelül egy kilométernyire felfelé egy malomhoz érünk. Itt egy 
DNy-ról jövő szakadékban tetemes vastagságú pirites kőzetet találunk. 
A  vasgálic és gipszkristályok képződése igen szépen látható. Az átnedve
sedett lágy agyagban hosszú, tűszerű gipszkristályok egész tömegének 
képződése látható.

E hely bányászati kutatásra érdemes.
Mataruga É-i részében, az Ibar-partján, Kraljevotól 9 kilométernyire 

elég jól kiépített fürdő is van.
Az alkálikus sós meleg források az Ibar, homokos-kavicsos hordalé

kában fakadnak.
E víz elemzési adatait dr. M. N ikolió és dr. Z ege 1904-ben a követ

kezőkben adják.
1 literben van:

Na.HCOs . . . .  
Ca(HOC3) 2 . . .
M g(HC03) 2 • • . 
Na Cl . . . . ,
Na2S 04 . . . .
K 2S04 .....................
S i02 .....................
Fe20 3A l20 3 . . .
H2S .....................
C 02 szabad . .
C 02 kötött .
Hőfok 36— 42° C. 
Lithium nyomokban.
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Az elemzési adatok szerint a matarugai források vize kiváló alká- 
likus sós termális víz.

Összetételében hozzá legközelebb áll a mainzi medence Baulbach-i 
forrásvize a Taunus déli aljában. Csakhogy a matarugai ásványos gyógy
víz therma.

A  gyógyvíz erősen kénhidrogénszagú.
Egy nagyobb és több kisebb forrás használtatik s ezekből állítólag 

200 fürdőkádat és 3 medencét, képesek kellően ellátni.
Kraljevotól a nyugati Morava völgyében Cacak felé utazva, a vasút 

mentén baloldalt szépen kifejlődött terraszokat látni, amelyeknek termő
föld alatti része kavicsból épült fel.

Slatinától kezdve különösen a jobboldalon a forraszok a vasútvonal
tól É-ra a hegység felé távolodnak. A  terraszokba bevágódott csermelyek 
és patakok medre erősen kavicsos.

Aclrani községig a Morava-folyó számos morotvaszerű holt ere lát
ható. A  völgyben elsőrendű rétek és legelők terülnek el sok bozótos és 
fiatalos ligettel; de a termékeny talaj és pompás fekvés dacára csak elma
radt és elhanyagolt gazdálkodás látszik. Iparnak nyoma sincs.

Cacak városkánál a Morava mély medre jóformán egészen kavicsban 
mosódott ki.

A  kavics fekvőjét a völgyben állítólag harmadkori rétegek alkot
ják. A  felrobbantott moravai vasúti hídnál, a vasúti töltés szerpentin koc
kákkal van kiépítve, ami nem lesz tartós.

Cacak-tói DNy-ra a geológiailag is igen érdekesnek látszó ,,Ovcar- 
bánját ‘ szorosban (Ovcarska Klisura) egészen Ovcar-iilráőig jutottunk. 
A  kis és egészen primitiv fürdőtelep, a 998 m magas Ovcar magaslat aljá
ban a Morava partján fekszik. Ottlétünk alkalmával be volt zárva. Kénes- 
vizű fürdőnek mondják.

A  vasútvonal a Morava-folyó balpartján a sziklaszorosban építtetett 
és hosszabb területen szerpentint tár fel, az ovcar-barijai állomásnál azon
ban már mészkő van a hegyoldalban feltárva. A  túlsó jobboldalon az ál
lami út, jó darabon sziklába van bevágva és szintén mészkövet tár fel, 
amely Zujovic átnézetes térképe szerint krétakori, habitusa szerint ré
gibb is lehetne, talán triász is.

A  Moravának hosszantartó nagy esése ipari célokra igen jól fel
használható lenne.

Kraljevoból ezután az Ibar-völgyében D-felé a műúton Raska-ba 
utaztunk.

A  festői szép Ibar völgyben a nagy kiterjedésű szerpentin hegységet, 
andezit dejkok járják át.
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Polmnik és Cerje között, a völgyön a kristályos pala vonul át; míg 
Usce északi része szerpentinen fekszik.

A  javítás alatt álló állami műút mentén, az 1158. számú távirda osz
lopnál Schwartz m. kir. népfelkelő főhadnagy úr egy forrásra figyel
meztetett, amelyben higany fordul elő. Vizsgálatunk alkalmával sem a 
forrásmélyedésekben, sem a vízben nem találtunk higany-nyomokat. Csak 
hosszas keresés után, a forrásból kikerült lapos szerpentin kavicsra ta
padva vettem észre pár apró csepp higany-nyomot.

A  higany eredeti termőhelyét nem sikerült felfedezni. Mindenesetre 
másodlagos vagy éppen harmadlagos előfordulás.

Schwartz főhadnagy úr, az útépítés vezetője ebből a forráskából 
már egy kis üvegcse higanyt gyűjtött össze s azt a belgrádi cs. és 
kir. katonai bányavezetőségnek be is küldte. Az ottan dolgozó kato
nák is erősen bizonyltját a higanynak a vízzel együtt való jelentkezését. 
Lehetséges, hogy csak időszakonkint és pedig a víznek erősebb kifolyá
sával folyik át az összegyűlt higany az útszéli nyitott forrásba.

Megjegyzem, hogy a forrás nem közvetlenül alulról bugyog fel; 
hanem az úttest alatt, a sziklás hegyoldalból folyik ki. Lehetséges elvégre 
az is, hogy az útra véletlenül került nagyobb higany tömeg hatol lassan- 
kint át az úttesten s annak cseppjeit ragadja magával a víz a forráska felé.

Usce-tői É-ra, mintegy 6 kilométernyire a műút Ny-i oldalán gneisz 
van feltárva, amely az Ibar jobboldalára is átcsap.

Útépítő anyagnak a szerpentinnél sokkal jobb az út mentén nagy
ban termelhető andezitkőzet, melynek ép anyagát lehetne felhasználni.

Usce községnél 356 m t. sz. f. magasságban a bő vizű Ibar-folyóba 
a szintén bő vizű Stadenica-ipaütak ömlik s az utóbbinak völgye itt kiszé
lesedik.

Usce-n mindjárt a Studenica luxijánál, az összetört és mállott szer
pentin hegyorrban kőfejtőt nyitottak és az út javítására ezt a lágy, köny- 
nyen és gyorsan agyaggá elmálló kőzetet használják.

Usce-tői Ny-ra, majd ÉNy-ra elég jól épített út vezet Studenicába.
Az úttól É-ra, mindjárt Usce Ny-i szélén széntelepek vannak, ame

lyek tárókkal műveltettek. Sajnos, a tárók szája teljesen be volt rakva, 
úgy hogy be nem mehettünk. A  szén bányászása jelenleg, az igen nehéz 
szállítási viszonyok miatt, teljesen szünetel.

A  szén-előfordulásról Z sigmondy Á rpád körülményesebben meg
emlékezik. Itt csak azt jegyzem meg, hogy az elég rossz feltárás után 
Ítélve, a szén fedője pados márga és mészkő. Talán kréta ? A  fedő felső 
részében sárga márgás agyag is van, amely rossz növényi maradványokat 
is tartalmaz. A  feltárás közelében É-ra a szerpentin hegység kezdődik.
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Az uscei völgynyílásban megnyitott szerpentin kőfejtőben héjas-golyós 
elválást is találtam.

Az Ibar és Studenica torkolatánál a Studenica tetemes delta szerű 
törmelékkúpján túl, a műút D-i folytatása szerpentinben épült.

Usce-bői Studenica felé haladva az út É-i oldalán, eleintén hosszú 
vonalon szerpentin hegység húzódik.

Trnjaci dűlőben, a magasan haladó út É-i oldalában, a sűrűn kvarc
eres kristályos pala vonulat élesen ugrik ki a völgybe. Tovább haladva 
Ny felé, 470 m magasságban ismét a szerpentin van feltárva. Még tovább 
a szerpentin alól a kvarcos kőzetek dejk-jai állanak ki. Az 595 m 
magaslattól kezdve az út kikerülve a sűrűn következő szakadékokat és 
völgyecskéket, sűrű kanyarulatokban halad a Studenica patak hídja felé. 
Erre palák és fehér-szürke mészkövek vannak feltárva.

A  studenicai monostor temploma, amely 756 éves és még egészen 
jó karban van, remek román és bizánci modorú épület. Várfallal és bás
tyákkal van körülvéve. A  monostor rajza a szerb 10 dénáros bankjegye
ket is díszíti.

A  templom külső falai fehér márvánnyal vannak burkolva s külö
nösen az ajtókat és ablakokat díszítő faragások igen szépek, díszesek és 
még mindig elég élesek. Sajnos, a templom kapuit díszítő, alig 5— 6 centi
méter vastag, mintegy 2 méter magas csavart faragású karcsú márvány- 
oszlopok egy része már hiányzik. A  régi török háborúkban pusztultak el, 
amikor a templom belsejében levő ősrégi freskók is sokat szenvedtek.

A  külső falak márványburkolata igen melegszínű sárgás patinát 
kapott, egészen úgy, amint azt a déltiroli laasi fehér márványnak régi 
maradványain is látni lehet.

Belül szintén fehér és szürke eres, néha egészen cipollinoszerű 
márványlemezek borítják a falakat. Színes, tarka márvány kevés van 
a templomban.

iV monostortól NyDNy-ra az 1704 m magas Krivaca-csúcs ÉK-i 
oldalában fekvő fehér márványfejtő (marmer) felé gyalogoltunk. Innen 
szállították a templom építéséhez szükséges kőanyagot s a környék sír
keresztjeihez és más építkezéseihez szükséges fehér márványanyag is 
innen való.

Sajnos, az idő rövidsége miatt csak az 1282 m magas Sura Stana 
háromszögelési pontig juthattunk.

A  studenicai monostor és a Sura Stana háromsz. p. közötti szelvényt 
a 2. szövegközti rajzon tüntettem föl.

Fent a Sura Stana felé a „D olaci‘ temető és régi kápolnarom mel
lett jó forrás ered a palás mészkőből. Érdekes a forrás felé előforduló
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fehér dolounitliszt. A  kis temetőben eredeti sírkeresztek és emlékkövek 
mind fehér márványból készültek és az idő viszontagságait igen jól birják.

Úgy a Studenicában, mint a mellékcsermelyekben és patakokban 
sok vizet láttunk, amelyek erős esésök folytán ipari célokra, a magasból 
lehozott márvány tömbök feldolgozásánál is igen jól felhasználhatók.

A  déltiroli laasi márvány-ipartelephez hasonló vállalatot, ha kisebb 
méretekben is, e helyen is lehetne létestíeni.

E vidék összes megfigyelt vízfolyásai torkolatukban erősen törme
lékesek.

Usée-tö\ az állami műút az Ibar völgyét elhagyja és sűrű kanya
rulatokban Progorelicát érintve a Jarandoli 872 m magas pontig D felé 
halad. Itten azután erős és sok kanyarulattal K-re fordul s Biljanovac-

f
GurdStend pH.

I282m

2. rajz. Szelvény Gura Stena s a Stud-patak völgye között.
1 - - kristályos pala; 2 =  kristályos fehér mészkő; 3 =  szerpentin; 4 =  tömött mészkő 

és márga; 5 =  dolomitliszt; 6 =  törmelék.

nál a magaslatról leérve ismét eléri az Ibar szűk völgyét. Ezen a szaka
szon körülbelül Vodicno-ig még a szerpentin van feltárva; azután jófor
mán egészen le az Ibar-völgyig andezitet, andezit-konglomerátumokat 
látni. Egyes részeken az andezit posztvulkánikus exhalációk folytán 
elbomlott, színe világos, szürke, néha egészen sárga.

Az Ibar sziklás völgyében azután Beoci-ig főképen andezitféle 
kőzetek (trachitok) vannak feltárva s csak azután lép fel ismét jelen
tékenyebben a szerpentin.

Erre mindenütt a szerpentin helyett az andeziteket kellene az út
építéshez felhasználni.
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Raska és a Kopaonik hegység,

Raska városka a Raska pataknak az Ibarba való torkolásánál 
fekszik.

Az Ibaron átvezető, szépen tervezett nagy híd (amint hallottam, 
a szép és szilárd kőhidak nagyrészét francia mérnökök tervezték és épí
tették) igen jó minőségű, szép andezitkockákból épült.

A  folyó balpartján nyugvó részt a menekülő szerb hadsereg fel
robbantotta s az összeköttetést ideiglenes fahíd pótolja.

Raskából a szükséges katonai kísérettel hosszabb időre a Kopaonik 
hegységbe rándultunk ki. Ivó Benes, igen képzett és művelt brünni épí
tészmérnök, cs. és kir. hadnagy, az itteni építési hivatal parancsnoka 
szíveskedett a vezetést elvállalni. Az ő fáradhatatlan, barátságos és tanul
mányaink iránt igen érdeklődő egyéniségének e helyen is hálás köszö- 
netünket nyilvánítjuk.

Az Ibar jobbpartján menő úton DK-re menve, annak északi pere
mén szerpentin hegység húzódik, amelyet több helyen andezit tör át 
s néha abban egészen keskeny dejkokat is alkot.

A  szerpentinben elég sűrűn ehrisotilcsíkok és fészkek, valamint 
vékonyka azbeszterek is kiváltak.

A  Radosicka patak völgyébe befordulva, a sokat kanyargó, bővizű 
patak mentén és sokszor rajta át, ÉK-re felfelé mentünk. Az összetört 
és mállott szerpentinben itt is sok ilyen eruptiv telért és dejkot tárt fel 
a rohamosan folyó torrens patak.

A  dejkok andezit- és riolitszerű anyaga néha igen ép és kemény 
és a szerpentin sírna falakból mint kiugró szikla áll ki.

Az eruptiv (andezitszerű) kőzetek színre és némileg petrograűai 
tekintetben is eléggé eltérők s a szerpentinnel való érintkezés helyén egyes 
esetekben erősen kvarcosak.

Érdekes hidrografiai jelenség, hogy a kopár szerpentin területekről 
a fő völgy be elég sok vízerecske folyik le.

Feljebb a patak már a Dobrovinska nevet kapta.
Egyenest É-ra Badanj község felé haladva a imagasan fekvő sík 

mélyedésben sok zsongó és vadvíz mutatkozik s Badanj község felől a 
bővizű patak elég nagy eséssel siet lefelé.

Badanj község felé a 741 m magasságú pont alatt az út mentén 
(730 m magasan) érc nyom okát mutató kvarcos kontaktkőzetet találtam.

Eddig azt tapasztaltam, hogy a Kopaonik zöme felé haladva, az 
előhegységben az andezit-, daeit- és riolitféle kőzetek egyre nagyobb 
területet borítanak.

2
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A  Savac 1148 m-es hegy K-i aljában, azaz a hosszú Radosicka 
Dobravinska patak ÉK-ről jövő kiindulási részéhez közel egy felhagyott 
ércbánya hányóján galenites, fekete szfalerites, chalchopirites és pirites 
telérkőzet hever és pedig a szerpentin és andezit kontaktjából. A  poszt- 
vulkános exhalációknak erős nyoma látszik itt és a zöldköves andezitek 
igen hasonlítanak a Selmecbányái stb. érctermő kőzetekhez.

A  környéken még fehér amorf magnezit hatalmas tuskóira is buk
kantam, amely dr. E mszt K álmán osztály geológus-vegyész vizsgálata 
szerint tisztaságával tűnik ki.

Tartalmaz pedig 100 súlyrészben:

Azt hiszem, hogy a kellő feltárásokkal nagyobb termelésre is alkal
mas lesz. Szállítása szakadatlanul völgynek le. a Raska— Mitrovica-i 
állami útra nem is olyan nehéz.

Dobrovinán át Scugurovicának haladva az andezit kitörések D-ről 
É-ra csapnak. A  szerteszét heverő törmelék azonban már erősen csillámos 
kristályos palából származik.

A  Kopaonik zöme felé K-re haladva néhány igen torrens termé
szetű patakon haladtunk át, amelynek szélein 2— 3 m vastag kavics és 
törmelék fekszik.

Dobravinától Scugurovicán át az 1675 m magas Babin grog felé 
haladva szerpentin tömegeket találni, amelyeknek málladéka itt is fekete 
talajt (rendzinát) ad.

Helyenkint a szerpentinben is látni fehér kristályos mészkövet s á 
Babina grog alatt DNy-ra mintegy 110 méter magasságon felül a kristá
lyos pala is fellép és pedig úgy látszik a szerpentinbe begyűrődve.

A  tengerszemek táján a mállott szerpentin szferulitos (bolyhos) szö
vetet mutat.

Suva Budától (1387 m) DK-re mintegy fél kilométernyire 1290 m 
magasságban ia gránitos kőzetben magnetit fordul elő, melyet részleteseb
ben Z sigmondy Á rpád ír le.

E feltárástól K-re az idevezető útnak a hegyoldalban vezető erdei 
útba való torkolatánál egy kontakt kőzetre akadtam, amely öregszemű kris
tályos mészkő alighanem Wollastonit és gránát nyomokkal jellemzett.

Tovább K-re az út mentén magnetites homokkő és sok kimállott 
magnetitpor látható.
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A  hegytető felé haladva, a magnetit homok, illetőleg por előfordu
lása után, nem messze az úttól, az igen mállott szerpentinben egy vasta
gabb azbeszt fészket találtam, amely laboratóriumi vizsgálat, illetőleg 
kipróbálás után, egészen jónak bizonyult és azbesztáruk előállítására 
eléggé alkalmasnak Ígérkezik.

A  meglehetősen kopár területről, amely peneplén jellegű, 1416 méter 
magasságban, a szálerdőt értük el, amelyben egy 1— 2 hóra felé vonuló, 
nagy amfibolokat és földpátokat tartalmazó gránitot találtunk. E kőzet a 
ritkás erdőben óriási különálló tömbökben is szerteszét hever.

Az egyik ilyen mintegy 150 magas gúlaalakú formás tömb hű 
alakját a 4. rajz mutatja.

A  megelőzően említett feltűnően sík lekoptatott területből (hegyhát) 
és az igen nagy, erősen lecsiszolt és legömbölyödött (a tipus, 3. rajz) és 
gyakran gúlaalakú (b tipus) formás gránitdarabokból; a Gobelja 2080 m 
magas csúcsa alatt, attól DNy-ra, 1600— 1700 méter magasságban én 
glecsernyomokra következtetek.

Az 1742 m magas „ Visoki deo“ csúcs alatt keletre fekvő bővizű 
Samolovska-patak völgyében fekvő faipar-telepig, a fenyves erdőben foly
tonosan a nagyszemű gránit van feltárva.

A  fűrésztelepen is feltárt amfibol-gránit egészen szép, nagyszemű és 
üveges nagy földpátot és apró barna szfénkristályoka/t tartalmaz.

A  földpát kristályok helyenkint tömegesen hullanak ki s össze
szedhetek.

Talán a keramiai-iparban, vagy a műtrágya és zománc gyártásánál 
értékesíthetők is lennének.

A  nagy és egészen ép gránit-tömbök egészen a Wunsiedeli (Fichtel- 
hegység, Bajorország) előfordulásra emlékeztetnek.

A fűrésztelep fafeldolgozási munkáját a kőiparral lehetne igen jól 
párosítani s a vízbő patakból hat hónapon át, a kőzetet is fel lehetne 
dolgozni.

Természetesen ez is alaposabb és bővebb tanulmányozást kíván.
Megjegyzem még, hogy a látott gránit a nagy üveges földpátok 

miatt kövező kockák hasítására nem alkalmas, de valószínűleg apróbb- 
szemű féleség is előfordul itt.

Az egészen törpe, szinte a térszínen kúszó boróka (juniperus) bokrok 
között csak igen fáradságosan haladhattunk az 1855 méteres „ Markova 
Sténein' át DK-re. A  széles hegyháton amfibolit pala mutatkozik s belőle 
elég sok víz fakad. Lejebb a völgy felé ismét gránit van feltárva.

Az 1870 és 1900 m magas széles hegyháton a gránit lapos és göm
bölyű szélű darabokra lekoptatva elég sűrűn hever. Mintha ez is egykori 
glecser-maradvány lenne ?

2*
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3. rajz. Gránittömbök térszíni formája a Kopanikon (a típus).

4. rajz. Gránittömbök térszini formája a Kopanikon (b típus).
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A  2140 m magas „Milanov vrh“ csúcsa alatt K-re vezető úton hala
dunk tovább. Erre a gránit erősen amfibolos s nagyobb kvarctömzsöket is 
tartalmaz.

Ilyen kvarcdarabokban egyes vidékeken igen szép arany is előfor
dul. Legalább a belgrádi cs. és kir. bányászati gyűjteményben ilyen kvarc- 
darabokat és tuskókat láttunk is. Az arany színére nézve egészen az ausz
tráliai kvarc-aranyhoz hasonlít.

A  „Milanov vrli' ormán hó feküdt s a hóréteg alatt mintegy 2100 m 
magasságú térszínen mállott, erősen mágneses magnetit van feltárva. 
(L. Z sigmondy Á rpád jelentését.)

Ezerkilencszáz m magasan, az erdei út mentén zöldköves riolit (?) 
áttörés van. Tovább D-re haladva ismét pados gneisz-gránit van feltárva.

A  „Milanov vrh“ oldaláról K-re tekintve a hegyoldal meredek lej
tőiről bordaszerűen kiálló, egyenest K-re a völgybe lehúzódó gerincek tűn
nek fel. Ezek ellentállóbb riolitszerű kőzetekből valók.

A  „Milanov vrh“ DK-i és D-i oldalán vasércekre sűrűn kutattak.
A  „Nebeske Stolice * oromtól (2017 m) DDK-re eső hágónál 1750 

magasságban DDNy-ra kanyarodva ismét szerpentin lép föl, ezt szerpen
tin-törmelékes talaj födi.

„Belő brdo“ -bán Uros Gyurió házánál riolitos kőzet áll ki a térszín 
alól. Azután ÉNy-ra valószínűleg egy régibb mezozóos sorozat követke
zik, amelyet andezitek törtek át. Igen érdekes geológiai szelvény tárul 
elénk, amelynek felvétele, a nagyon hibás térkép és a gyors menetelés 
miatt lehetetlenség volt.

Bistrica község felé a szerpentin az andezittufában s az andezitben 
is zárványként van meg.

A  községbe lemenet a szerpentinben szép kvarckristály drúzákat 
találtam.

A  bistricai temető sírkövei studenicai fehér márványból készültek. 
Formájuk, díszítésük s a néha beléjök vésett emberfej-motivum igen ere
deti, szokatlan; de bizonyos fejlettebb műízlésről tanúskodik.

Bistricából Dzepe község határán át Ny-ra tartottunk. Tőlünk 
ÉNy-ra a hegy vonulat 750 m magas felső részében sötét piroxénes ande
zit (?) lép fel. Azután az egész völgy mentén szerpentin van. melyet 
•eruptív kőzetek dejkjei szőnek át.

Estére 760 m magasságban Sipacina községbe érkeztünk. A sipa- 
cinai fővölgy legfelül DNy-ra tart, azután K-re kanyarodik. E kanya
rulatban igen mállott andezit van feltárva.

A  község előtt a fővölgybe lejövet a szerpentinben ismét amorf 
magnezitdarabok hevernek.

Sipacinától mintegy 2 órányira a község és az 1703 m magas Treska
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orom között felhagyott ércbányászat nyoma látható. A  hányóról galeni- 
tes, chalkopirites, malachitos darabok kerültek gyűjteményünkbe.

A  községtől D-re, majd DNy-ra szerpentin, lefelé D-re Rudica felé 
az út szélén 800 m magasságban pedig veres, hematitos kőzet található 
malachitnyomokkal.

Még lejebb az úton ÉNy-ra kanyarodva 680 m magasságban erősen 
kaolinos andezit van.

Elértük a rudnicai temetőt, ahol a temető sírkövei szintén studnicai 
fehér márványból, a már említett eredeti mintára készültek. A sírhantot 
meleg zöldszínű faragott andezitkerettel foglalják körül. Ez az amfibolos 
andezit a temető alatt DNy-ra szálban is fel van tárva.

Végre Novoselo-Mura-nái 545 m. t. sz. f. magasságban ismét elértük 
a mitrovica— raskai állami főútat. A  murai cs. és kir. csendőr-állomás 
előtt, az út mellett kaolinszerű anyagot s az épületek közelében építésre 
is alkalmas igen szép zöld andezitet láttunk.

Hat napi nehéz út és munka után érkeztünk vissza Raskába.

Novipazar,

N ovipazari kirándulásunkat a szakadatlan eső meglehetősen zavarta.
A  város környékén jó minőségű agyag fordul elő, amelyet a faze

kasok fel is használnak. Tűzállósága valószínűleg nagy.
Novipazar szélén É felé a raskai út Ny-i oldalán krétakorinak vett 

meszes márgapala van feltárva. Ezután Raska felé krétakori mészkő s 
utána a város közelében szerpentin alkotja a hegységet.

Cacak-Gorni Mihajlovac.

Cacaktól Górni Mihajlovac felé először a Morava-folyó termékeny 
völgyében és a Űemmnca-patakon át halad az állami út.

Plana-nál a dombos vidék következik, melyen igen termékeny, de 
e]hanyagolt földek vannak.

Az út hidjai és a kilométer jelzők egy nagyszemű, jól faragható por- 
firos szövetű kőzetből készülnek.

A  Scmc-pataknál kezdődik az igen mállott szerpentin tömegekből 
álló „Brgjanska Klisura“ .

A  részben már megkezdett, részben mostan újra épített keskeny vá- 
gányú vasúti vonalnál a mállott szerpentin kőzetet használják, ami bi
zony nem tartós és folytonos javítást fog igényelni. A  részben már meg
levő magas építményekhez igen jó andezit anyagot használtak fel; amely 
úgy látszik fagyállónak is bizonyult.
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A Klisurában a szerpentinbe alagút is van hajtva, melynek tanul
mányozását az idő rövidsége sem engedte meg; de az igen bővizű Despo- 
fowca-patakon sem mehettünk át.

Az útépítésnél és javításnál itt is főképpen a hegyoldalakon köny- 
nyen termelhető, rossz, mállott szerpentint használják.

Rudnik,

Górni Milanovactól É-ra az országúton Rudnik felé, Majdan község 
Kobiljaca dűlőjében, 12h 32°-kal dűlő szürke homokos rossz kövületes 
mészkő van feltárva (gault ?).

Tovább É-ra, a rudniki kanyargós úton felfelé, egy egészen 
kaolinná mállott, földpátokat tartalmazó, porfiros szövetű, mállott alap
anyagú eruptív kőzet fordul elő; amelynek hasonmását az Avala-hegy- 
ségben Ripanj felett is megtaláltam s amely úgy látszik az érces kőzetek 
zónájába tartozik. A  rudniki központi házcsoporttól K-re a Ml. Sturac-YR 
fölmenet, a forrásnál zöldes kontakt kőzet fordul elő, rozsdabarna apró 
pettyekkel, melyek mintha apró gránát szemek mállási nyomai lennének. 
Gyéren elszórtan parányi piritszemek is vannak benne.

Közvetlen mellette sötétszürke mészkő csillámos sötétszürke meszes 
palával váltakozik, amely neokom vagy talán még régibb. Majd feljebb 
sajátságos, mogyorónyi kvarckavicsot tartalmazó konglomerátum követ
kezik. Azután dácit-féle kőzet következik legömbölyödött élű kvarc dihexa- 
gonokkal; amelyek a zöldes fehér rozsdafoltos, kissé felzites alapanyagból 
porfirosan válnak ki. Ezenkívül kétféle földpátot tartalmazó pistacit-eres 
amfibolos és kvarcszemeket tartalmazó dácit- (?) féle kőzetet is találtam, 
kevés pirit-ny ómmal.

A  Ml. Sturac Misának nevezetű részen a limonitos fekvőhelyeken 
sok felhagyott váj ást láttam.

Topola és környéke.

Rudnikot elhagyva a Jasenica-patak völgyében halad útunk, eleintén 
É-ra, majd ÉK-re.

Rudnik alatt neokom márgapala, néha homokos és mészkő-padokkal 
váltakozik.

Tovább É-ra, Vajkovei községtől DK-re az út jobboldalán veres 
agyag vastag réítege van megnyitva, mely valószínűleg okker színek elő
állítására is alkalmas.

Ütünk a Jasenica-ipsásk völgyében haladt tovább. A patak torrens 
természetű. Jarmenovci községnél már pleisztocén rétegekkel borított hal
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mos vidék következik. Ez a terület Zujovic átnézetes térképén krétakori
nak van feltüntetve.

Topola felé a 343 magas ,,Oplenac“ magaslat igen rossz kövület
nyomokat tartalmazó mészköve az útig húzódik le, amely a Péter szerb 
király tulajdonában levő elpusztult vadaskertben a mauzóleum felé is 
kis turkálásokban van feltárva. Zujovic e helyről Orbitolinákat is so
rol fel.

A  Toj)ola-tói Arangjelovac-ba vezető állami úton, a Topola-tói leve
zető kanyargós rész mentén feltárt mészkő inkább jurakorinak mutat
kozik; kövületek hiányában azonban e kérdés nem volt eldönthető.

Megemlékezünk még Péter király topolai mauzóleumáról is.
A  bizánci formákat követő elég terjedelmes templom külseje és bel

seje egészen fehér márvány, ,s tetőzetét öt erősen aranyozott kupola, díszíti.
A  templom főhajójának mennyezete hatalmas, mintegy 7— 8 m ma

gas 75— 80 cm átmérőjű, 4 carrarai fehér márvány oszlopon nyugszik.
A  hajó jobb mellékfülkéjében K aragyorgyevics Sándor néhai szerb 

fejedelem mozaik képe van a falba illesztve. A  mozaik festett kövekből 
készült.

Ugyancsak ezen az oldalon, Péter király leendő temetkezési he
lyén, mintegy 25 m hosszú, 15 m széles és 160— 170 m magas szürke 
szalagos fehér márvány szarkofág áll; amely ciklopsz-módon épített nyers 
homokos mészkő alapzaton nyugszik. A szépen formált szarkofág egy 
darabból készült.

A  templom alatti sírboltban a családtagok részére fehér márvány 
fülkék vannak elkészítve.

A  templom fehér márvány belsejét az ablakok kobaltkék üvege igen 
hangulatosan világítja meg.

Az építkezés fehér márvány anyaga az Arangjelovac melletti Ven- 
cac-i kőfejtőből került ki s elsőrendű kifogástalan minőségű.

A  márvány-munkát magyarországi származású szobrász vezette.

Arangjelovac.

A  városkától D-re Zabreze község mellett a Plocnik dűlőben emel
kedik ki a 675 m magas Vencac szirt, melynek K-i oldalán, a kristályos 
palában, hatalmas méretekben kristályos fehér mészkő (fehér márvány) 
van feltárva.

E helyen nyilt meg Szerbia legtökéletesebb kőfejtője, amely már, 
mint azt előbb említettem, a topolai mauzóleum anyagát is szolgáltatta 
s ezenkívül a síremlék és díszítő-kőipar anyagául is kezdett szolgálni.

A  jól kiépített telep berendezése egészen modern és szakszerű volt.
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Az összes gépeket villamos erő hajtotta. Szerbia megszállása óta a villa
mos motort Arangjelovac világításánál használják fel s az ipartelepen 
teljes munkaszünet állt be.

A  kristályos més zk ő f el tár ásban fent először palás, néha szürkén 
erezett és szalagos mészkő mutatkozik s alatta lép fel hatalmas méretek
ben a feldolgozásra alkalmas, kifogástalan minőségű fehér márvány.

A  675 m magas Vencac tömegében az irodalom még hatalmas 
magnetittömzsöt is említ.

A  márvány kőfejtő a Valjevo-ból Mladenovac-ig (fővonal) vezető 
vasút arangj elő váci állomásától mintegy 7 kilométernyire fekszik.

Arangjelovac környékén még egy másodrendű minőségű gránitot 
is fejtenek.

Arangjelovac még ásványos vizű forrásairól is nevezetes.
Az alkalikús szénsavas savanyúvíz a város ÉNy-i végén, csinos 

parkban bugyog fel és Bukovicka banja név alatt ismeretes.
A források a Bükül ja— Preseka DNy-ról ÉK-re haladó törési vonal 

mentén az alluviumban fakadnak. Három forrás a fürdőt táplálja, kettő, 
és pedig a „ Mihály“ és „ M ilos1 fejedelem forrás főképen mint gyógy- 
és üdítő víz használtatik. A  két forrásvízből évenként mintegy egymillió 
üveggel árusítottak el Szerbia területén. Ez jóformán a legelterjedtebb 
ásványos víz.

Az utóbbi két forrás vizének elemzési eredményei dr. M. N ikolic 
és dr. Z ege 1899. és 1900. évi közlései szerint a következők:
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pülés igen szabálytalan. A  kristályos palába-n 2— 4 méter vastag gránit- 
teléreket látni.

A  Vencac-ot és Bukuluj-1 összekötő vonaltól ÉK-re, Zabreze és 
Banja területén ^erős források törnek fel. A zabrezei mindjárt egy kis 
tavat képez és malmot is hajt. Hallomás szerint Banja községben is sok 
víz száll fel.

Arangjelovac környékén báró Süttner K ároly cs. és kir. drago- 
nyos kapitány és W allandt K ároly m. kir. főhadnagy úr voltak szives 
kalauzaim.

Arangjelovacban bevégeztem áttekintő bejárásaimat s ötheti sza
kadatlan munka után Belgrádon át visszatértem Budapestre.

A  városokban és közvetlen környékükön a nép igen tartózkodó 
volt, kérdéseinkre érdemleges feleletet nem igen adott s az élelmezést is 
megtagadta tőlünk. Ellenben a hegységben, nevezetesen a Kopaonik 
területén, jóindulatnak, közlékenyek voltak s utolsó falat kenyerüket is 
megosztották volna velünk.

összesen kocsin 672, gyalog 294, gépkocsin 73 és vasúton 1094 
kilométert tettem meg.

A  legmagasabb emelkedés 2100 méter volt.
Hasznosíthatónak tartom és tüzetesebb tanulmányozásra ajánlom 

a következőket:
1. A  vencaci, vrnja-banjai és studenicai fehér márvány előfordu

lásokat.
2. A  vrnjici, dubljei és popinai malomkő kvarcittelepeket.
3. A  kopaoniki és rnatarugai magnezit és
4. a Kraljevo környéki chromit előfordulást.
Magas- és útépítésre alkalmas kőzetek.
5. Gránit: Arangjelovac, Kopaonik.
6. Andezit, dacit, riolit: Ibarvölgy, Kraljevotól É-ra, Morava bal

oldalán és Grúza völgye, Raska környéke; Radosice, Műre, Rudnik stb.
7. Azbeszt: Kopaonik, Babina-grob és Okonglilaz között.
8. Kimállott szabad földpát: Kopaonik, a samokovskai fűrésztele

pen és környékén.
9. Kaolin: Műre.

10. Gipsz (Mária-üveg): Josanica völgye, Novipazartól D-re 3 kilo
méterre.

11. Festékföld: Rudniktól É-ra, Vojkovei község mellett.
Mezőgazdasági és ipari tekintetben, a rövid áttekintés után, igen

értékesnek tartom a bejárt terület vizeit is.



2. Szerbia N y-i felső részének agrogeologiai viszonyai, különös 
tekintettel a Macsva és Posavina talajkialakulására.

(Jelentés az 1916. évi szerbiai felvételi munkálatokról.)

T im k ó  I m r e -tői.

A  m. kir. Földmívelésügyi Miniszter Ür rendeletéből intézetünk 
szerbiai tájékoztató tanulmány útján résztvéve, a reám eső munka kivi
teléről a következőkben adok számot:

Munkaterületül az ország ÉNy-i része volt nekem kijelölve, hogy 
ott a geológiai viszonyok tanulmányozása keretében főképen a talaj - 
kialakulás és eloszlás kérdésével foglalkozzam. Tüzetesebb agrogeologiai 
vizsgálataim tehát a Drina, Száva és Kolubara közötti síkságra, mely 
Macsva és Posavina néven ismeretes s az ezektől délre eső dombos és 
hegyes Pocerina vidékre terjedtek ki. A  szerbiai talajviszonyokról össze
függőbb összehasonlító képet óhajtván nyerni, a Belgrád és Avala hegy 
közötti területet e kiküldetésben résztvevő munkatársaimmal jártam be; 
az Avalától  ̂D-re elterülő Sumadia vidékét a Posavina bejárása után 
néztem meg; a munkálatok befejezésével pedig dr. Jekelius E k ic h  bará
tommal együtt a Mora-va és Vardar folyók völgyébe tettem egy ki
rándulást.

Munkám közben a katonai hatóság mindenütt a legmesszebbmenő 
szíves támogatást nyújtotta, mit ezúttal is hálásan köszönök.

A  tüzetesebben bejárt Drina, Száva és Kolubara közé eső terület 
arculatát hazai analógiák alapján a következőkben rajzolhatom meg:

A  Dráva— Száva közötti szigethegyek s e hegyrögök környékén 
elterülő dombvidékek és síkságok a Száván túl Szerbiában folytatódnak. 
Nagy-Alföldünk DNy-i végződését találjuk fel itt a Macsva és Posavina 
síkságban; a szlavóniai dombosvidéknek mását a Pocerinában és a Kolu
bara melléki dombvidékben; e medencéket és dombvidékeket D felől 
beszegő hegyrögök pedig, mint a Cer-, I  vérük- és Vlasic-planinák, ép
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úgy partmenti szigethegységek, mint a horvát-szlavonországi folyóközi 
hegységek.

Az orografiai viszonyok úgy alakultak, hogy a Cer és Iverak pla- 
ninák É-i peremén a Macsva asztalsímaságú síkja egy szávamenti mélyen 
lesűlyedt területet jelez, melynek közepes magassága kb. 90 m a tenger 
szine felett. A  Macsva D— É-i térszinezése pl. a hegység lábától a Szá
váig a Ribari és Mitrovica közötti 40 km kiterjedésű területen mindössze 
20 m; N y— K-i irányban a drinaparti Crnabara és a Jarakkal szemben 
fekvő Száva-part közötti 30 km-en csupán 2 m.

A  Macsvát a Kolubara síkságtól a Pocerina dombvidék választja 
el, mely a Öer és Ylasié ÉIv és É-i ellankásodó nyúlványaiból alakul 
ki. E dombok Sabác és Usée között egész a Száváig húzódnak le, hol 
meredek partfalakkal végződnek. E dombvidék a Vladimirci és Koceljevo 
közötti Tamilé magaslatban (288 m) kulminál.

A  kolubaramenti síkság a Pocerina dombvidék és az Alava— Kos- 
maj hegy rögök Ny-i részéhez támaszkodó Posavina dombvidék között 
terül el. A  Macsvánál jóval kisebb s csak É-i, szávamenti részében szé
lesedik el Usée és Obrenovac között. Egész kiszélesedett részében erősen 
mocsaras terület, melyet kisebb hátak szakítanak meg. A  Kolubara-völgy 
felső szakaszában jól kialakult folyóterraszokat találunk.

Mindkét szávamenti síkságot dombosvidéki déli részeivel együtt 
mintegy félkörben övezik azok a szigethegyek, melyek a Drinától a Ja- 
dar és Kolubara mentén húzódnak s melyeknek további folytatását a 
Sumadia hegyrögeiben találjuk meg. Ezek közül a Drina, Lesnica, Dob- 
rava, Cernica közé eső hegység az ÉNy— DK csapásirányban húzódó 
Öer, melynek legmagasabb csúcsai a Todörov (706 m), Kuinovac pl. 
(630 m) és Yeselinov vrh (587 m).

Az alacsonyabb Iverak planina a Ljesnica és Jadar között K — Ny 
csapásirányban húzódik. Legmagasabb csúcsa a Bobija (442 m). Keleti 
végződésében a Cer planinával ér össze s mindkettő további folytatását 
a Jadar, Vlk. Cernica és Tamnava völgyei közé eső Ylasic adja, melynek 
gerince ÉNy— DK csapásával a Cer planina további DK-i folytatásaként 
tűnik elő. Csúcsai a Straza (424 m), Jankovié (454 m) és Veliki Belege 
(444 m). E hegység Kamenicánál ér véget, ahol kétágú K-i folytatásában 
a Konjski Grob (381 m) és Jautina (473 m) magaslatokat találjuk, 
melyeket egymástól az Ub patak völgye választ el. A  hegység K—-Ny-i 
csapásirányban húzódva Koceljevo, Cucuge és Slovacnál a Tamnava 
és Kolubara közötti dombosvidékben végződik K  felé.

A  Kolubara-medeneét dél felől a Válj evő mögött húzódó Medvednik 
(1246 m), Jablanik (1306 m), Povljen (1480 m), Maijen (997 m), Su-
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vobor (681 m), Rajac hegységek szegik be, melyek közül a Medvednik—  
Povljen vonulat általános ÉNy— DK-i csapást mutat, az utóbbiak pedig 
K— Ny-it. A  Valjevotól Ny felé eső előhegységet Podtorinának nevezik. 
A  Jadar és Drina Zvornik— Rogacica szakasza közé eső Gucevo (769 m), 
Borana (890 m), Jagodnja (835 m) és Sokoska planina hegységek 
a Medvednik vonulat ÉNy-i folytatásai, melyek a boszniai Maljevica 
planinába kapcsolódnak s a Jadartól É-ra eső hegy rögökkel azonos csa
pással bírnak.

A  Kolubara-medencét K felől beszegő sumadiai hegyrögök D-ről 
É felé haladva a következők: Rudnik, melynek Sturac csúcsa 1169 m 
magas, Vencac (675 m), Bukulja (720 m), Kosmaj (624 m), Vis (418 m) 
és Avala (560 m).

Szerbia ÉNy-i részének hidrológiai viszonyai úgy alakultak, hogy 
az említett hegységeken és dombosvidékeken eredő patakok részben a Dri- 
nába, részben pedig közvetlenül a Szávába öntik vizüket.

A  Drina vízkörnyékét a Száváétól a Pocerina dombosvidék vá
lasztja. el, továbbá a Cer— Vlasic— Medvednik hegy vonulat. A  Dr inába 
szakadnak a Ljesnica és Jadar, Brzava, Zeravja, Stira patakok, melyek 
mind DK felől tartanak ÉNy-nak, követve völgyeikkel a hegység álta
lános vonulási irányát.

A  Drina alsó szakasza a Loznicko poljén, de még inkább a macsvai 
része mocsaras, számos morotvával jellemzett. A  Drina Rácánál szakad 
a Szávába. A  Száva úgy a macsvai, mint a Ivolubara síkságon hasonló- 
képen számtalan morotvával bir s erősen mocsaras, mit a folyó igen cse
kély esése magyaráz. így  a Drina torkolatánál Raca alatt 81 m a tenger
szint feletti magasság, Jaraknál 79 m, Dragojevac alatt 77 m, Usce alatt 
75 m s a belgrádi torkolatnál 74 m. Az egész szerbiai Száva-szakaszra 
tehát mindössze 7 méter esés jut. A  legklasszikusabb morotvás szakasza 
á Szávának a Mitrovica, Nocaj, Glusci környéki, mely a Bakreni Batar, 
illetve Zasavica, Krivaja, Bitva patakok alsó részeitől bezárt területre 
esik. Az említett patakokon kívül a Macsván át húzódnak még a Jerescic, 
Véli ki és Mali Jerez, Béla' reka és Kamicak, melyek mind Sabác alatt 
torkollnak a Szávába.

A  Pocerina dombosvidék vizeit a Dumaca, Dobrava. és Yukodraz; 
a Yaljevo körüli hegyvidék és a Posavina dombságét a Tamnava, Ubi 
patak, a Jablanica s Obnicából alakult Kolubara folyó s az ebbe szakadó 
Bjubostinja, Bnjica. Srbica, Krivosjar, Rabas, Klanicka, Ribnica, Loz- 
nicka, Toplica, Ljig, Ciganka, Lukavica, Túrija, Beljanica, Kladnica, 
Marica vezetik le. A  Kolubara Yaljevo— Lajkovac közötti szakasza kavi
csos medrű, nagyobb esésű hegyi szakasz, a Ljig-gel való egyesülés után 
azonban völgye erősen kiszélesedő, mocsaras s Obrenovac és Usée között
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a Száva-árterülettel együtt még nagyobb terjedelmű mocsárrá alakul. 
Végül a Száva nagyobb mocsaras árterületét jelzi a Cigány-sziget átelle- 
nében kezdődő Makis.

Szerbia ÉNy-i részének geológiai viszonyai a legváltozatosabb ké
pet tárják elénk. A  Drina— (Száva és Kolubara menti leszakadt terület 
peremén húzódó dombosvidék és előhegység neogén öblöt képvisel, mely
nek üledékei kb. 250— 300 m t. sz. f. magasságig terjednek.

Ezek a harmadkon dombvidékek jó mélyen benyomulnak a maga
sabb és régibb balkáni hegységekbe. Az alsó Száva, Duna, Drina és Kolu
bara menti harmadkori medence széle a régibb korú hegyek felé nagyon 
csipkézett. Legdélibbre ér a Kolubara völgyében Valjevóig, honnan K-re 
a Mionicába haladó út mentén van határa a Ljig völgyéig. Valjevótól 
ÉNy, É és ÉK-re az Obnica és Rabas patak völgyek közé eső területen 
Grrabovica, Zabradica, Dupljaje községek határai; a Rabas és Rogaj pa
takvölgyek között pedig Klanica, Lukavac és Divei határai vannak a fiatal 
harmadkori üledékeken, melyek agyagból, raárgából, homokmárgából, 
homokból és homokkőből állnak. A  Kolubara-völgy Ny-i partján Slo* 
vacnál sötétszürke kalciteres mészkőből álló hegyvonulat következik, 
melyet tovább Ny felé Brankovina és Koceljevo községek határolnak. A  
krétakorinak felismert mészkő vön kívül vasokker es vöröses homokkövek 
vesznek részt e magaslatok felépítésében, melyek a hazai permi homok
kövekre emlékeztetnek. Zujovic a triász és a paleozoikus kéj:)ződmények 
között említi. Slovactól É-ra a Kolubara és Ta.mnava köze; azaz az Ubi 
járás hullámos vidéke ismét fiatalabb harmadkori rétegekből áll, még 
pedig javarészben homokból, mely meredek falakkal van feltárva az Ubi 
patakvölgy jobbpartján. E szürke meszes durva homok kövületeket nem 
tartalmaz, de települési viszonyaiból Ítélve a pannoniai (pontusi) rétegek 
legfiatalabb szintjét képviseli. A  Kolubara keleti partján, a Pestan és 
Túrja patakoktól É-ra eső Posavina dombos területen főleg Obrenovactól 
D-re az Ivojevac (189 m), még inkább a Bagjevica (181 m) és Kik (158 m), 
azaz az ú. n. Mistogjin mély szakadékos területe és a Kolubara felé néző 
meredek partfala a pannoniai (pontusi) képződmények egész rétegsorát 
feltüntetik. Homokban és sárga homokos agyagban legfelül Congeria 
triangularis található igen nagy számban; a mély szakadékok és a Ivolu- 
bara-part alján feltárt kék agyagban a mélyebb pannoniai (pontusi) réte
gekben Valenciennesia és még sok rossz megtartású kövület található. 
A  Túrja és Száva közötti dombvidék harmadkori üledékei a Belgrádtól 
D-re húzódó Avala— Kosmaj hegy rögöknél végződnek.

A  Kolubara és Tamnava alluviális völgyének Ny-i részén egészen 
a Száva alluviumig terjedő Posavina dombok Sábáéig ismét neogén kép
ződményekből állanak, melyek a Pocerinában krétakori képződmények-



33

térképén úgy a Cer, mint a Ylasic hegység teljes egészében krétának 
van feltüntetve. A m y  B oué már eocént is említ a Cer planináról. Zu jo vic  

két Ízben kiadott geológiai térképén a Cer gerincét, azaz centrális zóná
ját kristályos pala és gránitból állónak jelöli, melyet nagyobb kiterjedésű 
kréta lerakódások öveznek, főleg a Pocerinában, a Tamnava— Posavina 
területen, nemkülönben a Jadar-alji részeken. Zujo vic  szerint a kristályos 
palák rétegcsoportjában gneisz, amfibolit és fillit különböztethetők meg. 
Az első kettő javarészben a Cer nyugati felében, az utóbbi a K-i részben 
uralkodó.

A  gránátos kőzetcsoportból gránit és granulit fordul elő a Cer pla- 
ninán. Biotitgránitból áll a Kumovac planina, melynek Jósévá felé eresz
kedő hegy ségi területén már muszkovitos gránit fordul elő. Granulit tur- 
malinnal és chlorit a régibb csoportbeli kristályos palák és fillitek között 
fordul elő, főleg a Radovasnica-kolostor környékén. Szép törésvonal mu
tatkozik a sabáci út mentén Tekeris és Rumska között. A  palarétegek 
E— D-i irányú csapást mutatnak és K  felé dőlnek.

Az említett sabáci útvonal mentén Rumskánál a Zu jo vic  által pa- 
leozoikusnak jelzett palák pirit és magnetit kristályokkal vannak behintve, 
melyeket limonit és hematit kérgez.

A  Cer és Poeerina kréta lerakódásai főleg homokkőből és mészkőből 
állnak. Csapásirányuk ÉNy és É. A  mészkő kalciteres, a Tamnava felé 
húzódó részeken szferulitos, így pl. Boboviknál (Vladimirci kér.).

A  régibb harmadkori képződmények főleg vöröses homokkőből ál
lanak. Zujo vic  flisnek jelöli ezt. Ebből áll az Iverak.

A  Cer planina körüli neogén képletek részben a Száva, részben pedig 
a Jadar felé terjednek. A  Jadiar dolinában a legmagasabbra a balparti 
részen húzódnak Trisic-Brezjak között 250 m magasságig. Ez a képződ
mény főleg mészkőből, homokos palából és homokból áll. A  jobbparton 
Jarebice és Miliakovioa környékén van a neogén legszélesebben elterjedve.

A  Száva felé ereszkedő neogén dombok javarészben pannoniai (pon- 
tusi) üledékből (agyag, homok) állanak s a Macsva felé pleisztocén
képződményekkel (babérces agyag, homok) borítottak.

A  Cer planina D-i részében a Yelki Cernioa-patak mentén Donja 
Badanjánál hideg szénsavas ásványosvízű gyógyforrás fakad a kősziklá
ból. Elemzési adatai M. N ik o e ic  és Z e g e  szerint (1905-ből) a következők:

3
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N a H C O s ................  01909
Ca(HC03) 2 .....................  0-3786
M g(HC03) 2 .....................  0 1297
NaGl . . . . . .  00358
NaSo4 ................................  0-0862
K 2S 04 ................................  00187
Fe20 sA l20 8 .....................  00040
S i02 ................................ 00139
Szabad szénsav . . . . 0 0477
Kötött szénsav . . . . 0-4228

A  Cer-Vlasic és Iverak hegységekben való geológiai tájékozódás 
közben a Jadartól D-re a Drina mentére eső Loznica és Koviljaca közötti 
hegy peremet is megnéztem.

Ez a hegy szegély a Gucevo-hegyrög ÉNy-i végződése. A  lapos ge
rincű Gucevo mintegy 15 km hosszúságban húzódik ÉNy— DK-i irány
ban a Stira, Drina és Borinska között. Legmagasabb a Crn vrch csúcsa 
(769 m). Koviljaca-fürdőről a Gucevo gerince felé a következő réteg
csoport észlelhető: homokkő, leveles homokmárga, kvarckonglomerátum, 
vöröses homokkő, konglomerátum és ismét homokkő. A rétegek dűlése 
DK-i, csapása ÉNy— DK-i.

A  Gucevo-hegy geológiájával A m y  BouÉ-n kívül T ietz e  és P a u l  

is foglalkoztáik a kelet-boszniai hegyvidék, főleg a Majevica planina geo
lógiai tanulmányozásával kapcsolatban. A  szerb geológusok közül főleg 
P. P a v lo v ic  és M. Ziv k o v ic . Zu jo v ic  szerbiai geológiájában főleg T ietze  

és P a u l  vizsgálati eredményeihez és a Maljevica planina és Guöevo- 
hegység mezozoikus képződményeinek, sztratigrafiájának és tektoniká
jának összehasonlításához fűz bővebb magyarázatot.

A  Gucevoban ugyanis a koviljacai szelvényében feltüntetett ho
mokos és konglomerátumos képződményeken kívül mezozoikus meszek 
lépnek fel uralkodólag. A  harmadkori régibb flis-képződményein kívül a 
neogén mediterrán rétegei fordulnak elő sok kövülettel úgy Koviljaca, 
mint Loznica környékén, nemkülönben a klisevicai sárgás palás mészkő
ben, melyeket M. Zivkovic írt le.

Az eruptív képződmények közül e hegyrögök vidékén a Gucevoban 
ismeretesek trachitos kőzetek Brcina határában, melyek a hegység déli 
felében öltenek nagyobb arányokat. A  Gucevoban Zajaca határában szép 
antimon előfordulások ismeretesek főleg kvarcban. Posztvulkáni hatások 
eredményei a koviljacai híres kénes sós melegvízforrások.

1904-ben M. N iko lic  és Z eg e  elemezte meg Koviljaca forrásának



35

Koviljacán összesen 9 gyógyforrás van. Gyönyörű fekvésű fürdő
hely ez számos villával, szép parikkal és remek kilátással a Drina menti 
hegyvidékre.

Az eruptív képződmények során a Kolubaria-völgy keleti szegélyén 
Veliki Crljeni községnél kell említést tennem egy bazaltos, salakos erup- 
tiv kőzetről, mely az ottani fiatal harmadkori képződményeken tör ke
resztül.

Egyizben rövidebb kirándulás keretében Jekelius Eeich dr. bará
tommal s két ízben pedig egyedül Arangjelovac környékén is megfordul
tam. A  Bukulja és Kljestevica hegyvidéke ez Szerbia Sumadia területén, 
mely mintegy centrális helyet foglal el a Belgrádtól D-re sorakozó hegy
rögök között.

Zujovió  az itt járt francia geológusok vizsgálati eredményeit ki
egészítve a Bukuljában gránit, gneisz és amfibol palát állapít meg ural
kodó kőzetekként, melyek mellett még kristályos palák is előfordulnak. A 
gránitok turmalinnal és gneiszos átmenetekben vannak itt meg. A  Vencac 
(675 m) magaslatán fillit és kristályos mészkő fordul elő, továbbá he
ly enkint szerpentin.

Krétaterületet jeleznek a sumadiai szigethegységben azok az elszórt 
foltok, melyek főleg a Klestevicával függnek össze. Homokból és homo
kos palákból, kis részben mészkövekből állanak a krétaképződmények. 
Nagyobb elterjedést mutatnak a Klestevicában az eruptív kőzetek, melyek 
Barosevac, Darosava és Ranilovica környékéről ismeretesek, hol a kréta- 
képződményeket törik át. Fiatalabb trachitos eruptivumok ezek, melyek 
helyenkint rioliitosak.

Harmadkori képződmények a hegységtől ÉK-re fordulnak elő a
3*
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Vencac és Klestavica lábánál. Uralkodólag homokos mészkövek, melyek 
mediterrán és szarmata kövületeket tartalmaznak.

Ranilovica és Vrbic vidékén a harmadkori képződmények agyagos, 
márgás kifejlődést mutatnak. Ezekben lignittelepek fordulnak elő, me
lyek fel is vannak tárva. Ez az ú. n. Misaca lignit-bánya, melyet 1857- 
ben H a x t k a n  M iksa  vizsgált meg és írt le. Három különböző vastagságú 
lignitréteg ismeretes innen 2 m, 1 m és 0 50 m vastagságban. A  réteg- 
komplexusból kikerülő Cardium, Modiola, Cerithium és Nerita marad
ványok a szarmatára utalnak. S. L ozaxic  újabb elemzési adatai szerint 
e szén összetétele a következő:

C . . . . . . .  5203
H ...............  3-92
0    1916
Higroszkopos víz . . 14-59
Hamu .....................  1030
K a l ó r i a .....  4562

A  Vencac-hegy bányászati szempontból való nevezetessége a mág
nesvas és márvány előfordulás. A  mágnesvias előfordulását és becslését 
J. M llo jko vió  bányamérnök eszközölte. L ozakió és J ugovic  elemzései 
szerint, melyeket az egyetemi chémiai laboratóriumban eszközöltek, a 
vencaci mágnesvas 3 mintájának összetétele:

K. J ovano vic  elemzése szerint ez az érc még kobaltot (0 059) és 

ólmot (0190) is tartalmaz.
A  szerpentinben is ismeretes mágnesvas előfordulás Lipovca és Be- 

rezovca községek környékén. A  régibb időkben e hegységben ezüst és 
ólombányák is voltak Lipovca és Berezovca mellett.

Nagyon jelentős a Vencac hegyen a márvány előfordulása is. Vas
tag padokban nagy kiterjedésben gyönyörű tiszta fehér márvány talál
ható itt, mely a görög vagy olasz hasonló színű márványokkal is méltán 
felveheti a versenyt. Ottlétünk alkalmával szállították el a kragujevaci 
háborús emlék márvány tömegét, mely impozáns méreteivel igazán meg
lepett.
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A Bukuljában és Klestevicában posztvulkáni hatásokat jeleznek az 
ásványos vizű források. Ilyenek az Arangjelovac melletti Bukovicka 
Bán ja savanyúvíz forrásai, Bán ja község szénsavas, alkálikus forrása, 
Darosava hideg kénes savanyú vize és ugyané község környékén a kruse- 
vicai ásványos vizű forrás, végül a smerdlikoveci alkáliszulfátos és kar
bonátos szénsavas forrás.

A  bejárt szerbiai területeknek csupán geológiai vázlatát adtam az 
elmondottakban. Hisz a rövid idő, mit a bejárásokra fordíthattam, nem is 
volt elegendő másra, mint csupán geológiai tájékozódásra. A  tüzetesebb 
geológiai vizsgálatok a jövő feladatai lehetnek, amikor is a most meg
kezdett nyomokon igen értékes tudományos eredmények birtokába jut
hatunk olyan területen, mely hazánk geológiájával igen sok analógiát 
mutat. Nem kicsinylendők azonban a tüzetesebb geológiai vizsgálatok ke
resztülviteléből levonható gyakorlati tapasztalatok sem, amelyek eléggé 
nem értékesíthető hasznot jelenthetnek ipari és bányászati szempontból. 
A  szerbiai geológiai irodalomban hazai kutatók nevei már eddig is elég 
sűrűn előfordulnak és kívánatos, hogy a jövőben a Balkán geológiai ku
tatása mennél több szakemberünket foglalkoztassa.

&

A  geológiai ismertetés után áttérek most a bejárt terület talajviszo
nyainak, tál ajkialakul á sának és talajeloszlásának tárgyalására. Szerbiá
ban új csapáson járunk e téren, egész új utat jelent még a talajvizsgálat. 
A Balkán országokban csupán Románia mutatott ilyen irányban jelentős 
előhaladást, hol is a bukaresti földtani intézet munkálkodásának keretében 
rendszeres országos talajfelvételek eszközöltettek. Szerbia dacára annak, 
hogy elsősorban őstermelő ország, sok eddig importált kultúrintézménye 
keretébe még a rendszeres geológiai vizsgálatot sem tudta beilleszteni; 
talajvizsgálattal a szó mai tudományos értelmében pedig ott ezideig senki 
sem foglalkozott.

A  szerb tudományos irodalomból mindössze egyetlen tágabb érte
lemben vett talajismereti vonatkozású munkát ismerek s ez J. PANcic-nak 
1859-ben „Die Flóra dér Serpentingebirge in Mittel Serbien“ és 1863-ban 
megjelent ,,A szerbiai futóhomok és flórája44 című dolgozatai, mely utóbbi 
főleg a Morava menti kisebb futóhomok területekkel foglalkozik. T r e itz  

P e t e k  m. kir. főgeológus néhány év előtt a Nagy Magyar Alföld átnéze- 
tes talaj felvétele kapcsán, úgy tudom, Fehértemplomból a szerbiai partra 
is átrándult, hogy a Bánság síkvidékének, a delibláti homokpusztának 
szerbiai szomszédos területeit: a Morava és Mlava völgyi síkságokat is 
láthassa.

Szerbiai geológiai és talajismereti vizsgálódásaimban nagy szolgála-
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lomra volt a 90-es években Boszniában és Hercegovinában tett tanulmányi 
kirándulásom sok tapasztalata. A  boszniai flis még élénk emlékezetemben 
volt ép úgy. mint a Sarajevo melletti Ham Bulog werfeni palája, honnan 
gazdag kövületzsákm árnnyal tértem meg annak idején P a p p  K á r o l y  ba- 
rá tómmal.

Az akkor tanulmányozott képződményeket a Cer-, Vlasié- és Gu- 
cevóban újra feltalálhattam az azokat borító terra rossa földtakaróval 
együtt. A  talajkialakulásnak akkoriban mindössze fizikai folyamatait is
mertük fel, nem tudván, hogy a humid kiima alatt a humuszsav és szén
sav mállasztó hatásának övében alakul ki a terra rossa, chemiai folyama
tok talajkialakító hatása alatt. A  tisztán fizikai talaj alakító folyamatok 
hatása alatt csak földes kőzet vagy föld képződik, vagy legjobb esetben 
nem normális, ú. n. azonális talaj; míg a fizikai folyamattal párhuzamosan 
haladó, zavartalan, hosszabb ideig érvényesülő klimatikus hatások foly
tán szintekkel jellemezhető normális, övben elhelyezkedő ú. n. zonális 
talajok alakulnak ki az alapkőzet anyagától függetlenül. A  fizikai folya
mattal, vagy gyengén, esetleg zavartan működő chemiai hatás alatt ki
alakult talajoknál az alapkőzet: a C) szint még erőteljesen érvényesíti ha
tását, mely mindjobban elhalványul a zavartalan chemiai mállasztó hatás 
érvényesülésével, mely a felhalmozódási, ú. n. B) szint és a kilugzási, 
ú. n. A ) szint kialakulásához vezet.

A  Balkán országaiban uralkodó elterjedésű terra rossa példájából 
kiindulva tudjuk, hogy az, ha egy kőzetből helyben képződött, a legtöbb 
esetben a többi vörösagyag talajokkal egyetemben, melyek egy tökélete
sen kialakult talajtípus B), azaz felhalmozódási szintjének felelnek meg, 
f o s s z i l i s  t a l a j .  A  humid kiima nedvességmennyisége ingadozásai
nak megfelelőleg a humuszsav és szénsav mállasztó hatása különböző 
fokú érvényesülésének s a kilugzás fokának megfelelően barna vagy szürke 
színű erdei talaj A ) szintje alakult ki rajta. A  talajok fizikai össze
tételének kizárólagos vizsgálata ép úgy, mint egyszerű ásványi alkat
részek szerint való chemiai elemzése a talajkialakulás kérdésében támasz
pontot nem nyújthatott, mert még az alapkőzetre is csak akkor engedett 
némi következtetést, ha a talajkialakító folyamatok vagy kis mérvben, 
vagy tökéletlenül működtek.

Visszatérve a Balkánon uralkodókig elterjedt vörös agyagokhoz, 
melyek neogénkorú agyagokon, ílisképződményeken, mezozoikus mesze
ljen, kristályos őskőzeteken, régibb s fiatal eruptivumokon egyaránt elő
fordulnak s terra rossa, babérces agyag, nyirok stb. néven neveztetnek, 
ezekre nézve is a régibb fizikai vizsgálat s az ettől függetlenül végrehaj
tott ásvány-chemiai elemzés csak általános agyagállomány nevet állapí
tott meg, melyet az agyagtalajok főalkatrészének tekintettünk. Emellett
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az ú. n. agyagállomány mellett azonban a többé-kevésbbé mállásnak 
indult és a már tökéletesen elmállott ásványok egész sora, főleg a szili- 
kátok, továbbá elkorhadt vagy elmállott Szerves anyagok szerepelnek 
mint tisztátalanító alkatrészek az általunk felismert agyagtalajokban. 
Ezek az agyagok nem felelnek meg a FoRCHAMMER-féle agyagformulának 
s mint ahogy azt R össler ki is mutatta, a kaolintartalmú tűzálló agya
gokkal nem identifikálhatok. A. klimahatások döntöttek el ezt a kérdést 
is, ép úgy, mint a talajkialakulás alaptörvényeit. Ugyanis a hidegebb 
mérsékelt égöv nedves klimájú zónájába eső területeken keletkezett vörös 
agyagtalajokban a mállás által keletkezett agyag kaolint nem tartalmaz 
s az eddig kaolinak tartott rész inkább a legfinomabbra feloszlott ásvá
nyi részekből áll, így legtöbbször csillámból. A  melegebb mérsékelt föld- 
ovi tájak talajaiban már sok timföldhidrát (hidrargillit) található, míg 
a meleg égöv vörös anyaga: a laterit 30— 40% kaolint tartalmaz a tim
földhidrát és vasokker mellett. A  kiima tehát a vörös agyagokban egy 
sorozatot állít elénk. A  forró égövön a kaolinos és hidrargiHites lateri- 
tek képződnek, a mérsékelt égövön belül a melegebb tájak vörös agyag
jában a kaolin megfogy s helyette sósavban oldható kaolinitét, vagyis 
nakritot találunk a még elég sok timföldhidrát mellett; a hidegebb mér
sékelt övön belül található vörös agyagban pedig a kaolin már csak igen 
ritkán játszik szerepet. A t t e r b e r g , Schlősing  fils és V a n  B e m m e l e n , 
nemkülönben H ilg a r d  vizsgálatai vetettek fényt a vörös anyagok chemiz- 
musára, mely a klimahatások alatt belső változásoknak van alávetve.

A  Balkán bejárt területein tehát két féleségét kell a vörös agyag
nak megkülönböztetnünk. Egyik a velünk szomszédos északi Balkán Bosz
nia, Szerbia és Románia keménytelü régióinak vörös agyagja, mely a mi 
terra rossa, nyirok, mocsár stb. nevű vörös agyagjainkkal azonos, me
lyet a boreális erdővegetáció-tipus borít, a másik pedig az Adriai-tenger, 
Narenta, Vardar, Alsó Duna és Fekete-tenger melléki vörös agyagok, me
lyeket a mediterrán flóra jellemez. Oroszországi tapasztalataim ugyanezt 
bizonyítják, hol is Krimia s a Fekete és Kaspi tenger mellékének vörös 
agyagai a délbalkániakkal azonosíthatók. A  vörös agyag kialakulása csak 
egy kiragadott talajismereti kérdés a sok közül, melynek azonban Szerbia 
talajeloszlásában nagyobb szerep jutván, érdemesnek tartottam azt a tu
dományos talajismeret mai állásának megfelelően megvilágítani.

A  kiimának mint döntő tényezőnek szerepe a fentebbi talajkiala
kulásokkal beigazolódott. Hogy tehát a bejárt szerbiai országrész talaj- 
kialakulásával tisztába jöhessünk, lássunk néhány éghajlati adatot, me
lyekből Szerbia klimatológiai vázlatát megalkothatjuk, összehasonlítva 
azt a szomszédos Bosznia klímaviszonyaival.

A Balkán-félsziget nagy része bár ugyanazon szélességen fekszik,
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mint Olaszország*, Délfranciország és Spanyolország, mindazonáltal még 
a középeurópai klimaterülethez tartozik s így éghajlata nem igen üt el 
Közép-Európától. Szerbia éghajlata jóval zordabb pl. mint a védettebb 
Romániáé, vagy az erősebb óceáni befolyás alatt álló Boszniáé, bár a fe
lette változatos térszín miatt közelfekvő helyek hőmérséklete is jelenté
kenyen különbözik. Határozottan kedvezően befolyásolja az éghajlati 
szélsőségeket az Adria közelsége, bár a Dináridák a tenger felől jövő enyhe 
szeleket és esőket javarészben felfogják, viszont a hazánk felől nyíló terü
let szabad utat enged az É felől jövő hideg légáramlatnak. H ann* klima
tológiai adatai szerint a januári közép hőmérséklet több évi átlaga — 2° C; 
a júliusi +  25° C; a tavaszi 12 3° C, az őszi 12*8° C.

Évi közepes hőmérsékleti minimum és maximumok (C°)

Ez adatok és a havi hőmérséki eloszlás szerint Szerbia hőmérsék
leti átlagai télen kisebbek, nyáron a mieinkhez hasonlók, ősszel nagyob
bak. A  közepes maximális és minimális hőmérsékleti adatok mindamelett 
nagyobb zordságról tesznek tanúbizonyságot, mert míg Budapesten pl. az 
átlagos ingadozás (maximum —  minimum) 47 7°; addig Belgrádban 62 7° 
Kragujevacon 53 8°, Yranján 49 9°, Sarajevoban pedig 52 4°.

A  csapadékmennyiség tekintetében Belgrád évi közepese 619 mm., 
Üszkübé 487 mm., Sarajevo-é 842 mm., Mostaré 1235 mm. Az évi eső
mennyiségből tavaszra 27%, nyárra 26%. őszre 24% és télre 23% jut.

A  csapadék havonkénti átlagai szerint Szerbia nyugati részében és 
Boszniában az október és a nyár eleje bőesőjü, a tél aránylag száraz s a 
téli hónapok körül december a legcsapadékosabb. A  Balkán belseje felé 
már aránylag kevés a csapadék. Belgrádnak még 153, Üszkübnek már 
csak 68 csapadékos napja van évente. Budapestnek pl. 104. A  januári hő
mérséki átlag 0° alatt maradván, hó is szokott lenni Szerbiában. A  hava
zás sokszor már október elején beköszönt, viszont megesik, hogy febru
ár ius végén már igazi szép tavaszi napok járnak.



41

A  még nem eléggé teljes klimatológiai adatok dacára az említett 
jelenségeket megerősítik azok az ősi vegetáció típusok, melyek meghatá
rozott jellegű kiimát feltételeznek s azok a tökéletesen kialakult zonális 
talajtípusok, melyek bizonyos kiima s ezalatt képződött jellegzetes nö
vényzet hatása alatt keletkeznek.

A  vegetáció típus Szerbia nyugati részében a humid klímára jel
legzetes erdőség. Ez az erdővegetáció a Drina, Száva és Kolubara menti 
síkságokon az árterületi, mocsári erdőség típusa vegyes faanyagával, 
melyből nyárfa és füzek mellett itt-ott uralkodólag mocsári tölgy lép föl.

A  Posavina és Pocerina dombság uralkodó erdőtipusa a tölgy és 
cser, mely kb. 600 m magasságig húzódik fel, sőt a naposabb déli olda
lakon egész 800 m-ig is. Ezt a magasabb régiókban bükkösök követik. 
E tölgyerdőterületen belül gyümölcsösök találhatók, melyek főleg szilva- 
fából álló valóságos ligetek. A va.ljevoi és sabáci kerületek a legbővebb 
szilvatermő területei Szerbiának. Egyéb gyümölcsfák is hozzájárulnak 
a vegyes erdő kialakításához ezeken a területeken.

Az erdőség azonban korántsem összefüggő növénytakarója e humid 
klimájú területeknek. Az említett folyómenti galéria erdőterületek lige
tes erdőkké váltak, melyen belül nagyobb kiterjedésű, főleg kákás-sásos 
mocsarak, nedves rétek, legelők és kaszálók foglalnak helyet. A  szlavó
niai Borút és Studva melléki nagyobb és a Grabovci— Surcin közötti 
kisebb mocsaras és erdős területek folytatásai ezek Szerbiában.

A  Posavina dombságon és Sumadiában az erdőség kisebb elszórt 
szigetekre szorul csupán, helyet adva a szántóföldeknek. Hasonlóképen 
van a Pocerinában is és csak a Cer— Iverak— Vlasié hegység mutat 
összefüggőbb erdőtakarót.

A  humid kiimára jellegzetes erdő vegetáció alatt kétféle zonális 
talajtípus alakult itt ki. A  nedvesebb, bővebb csapadékú —  Boszniával 
határos —  nyugati részeken a humuszsav mállasztó hatása alatt szürke 
erdei talaj alakult. Ez a talajtípus kelet felé a Kolubaráig terjed a pod- 
zolosodás különböző fokait tüntetve fel a hegységtől a dombvidékek és 
síkságok felé. A  Kolubara és Morava közé eső Sumadia uralkodó talaj
típusa a barna erdei talaj, mely az előző területekhez viszonyítva keve
sebb nedvesség, azaz szárazabb kiima mellett a szénsav mállasztó hatá
sát juttatta érvényre a talajkialakulásban. E nagy általánosságban vázolt 
talajelkülönülés mellett pl. a Sumadia egyes hegységeinek összefüggő 
erdőtakarója alatt szigetszerűleg ugyancsak szürke erdei talajra akadunk, 
főleg a hegyek tetőin és nyugat felé eső részein és mezőségiekre, nem
különben degradált mezőségiekre, főleg a Morava völgye felé eső terü
leteken.

Analógiákra a horvát-szlavoniai szigethegyek és az azokat kör-
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nyező dombvidékek és Dráva— Száva közötti síkságok talajkialakulásá
ban mutathatok rá, nemkülönben a Magyar Középhegység és az ahhoz 
tartozó dombságok talajeloszlásában, melyeknek megfelelően Szerbiában 
is a Sumadia területtől K-re elterülő Morava síkságon és az azt körül
övező dombosvidéken az arid kiimának megfelelő mezőségi talajkialaku
lás válik uralkodóvá.

E talajtípusok valamennyiének kialakulási körülményeit, szelvény- 
magyarázatait illetőleg hazánk átnézetes tál aj felvétele kapcsán megjelent 
évi jelentéseimre utalhatok.1)

Gazdasági vonatkozásait illetőleg e talaj típusokról —  ép azoknak 
az eszközölt bejárásokkal való tanulmányozása révén —  bővebb gyakor
lati útmutatással a kormányzóság kívánságára bármikor készséggel szol
gálhatok.

Azonális, azaz tökéletesen ki nem alakult talajokat találunk Szerbia 
északnyugati részében a folyók és patakok alluviális területein, továbbá 
a Macsva és Kolubara síkságot övező szigethegységeknek erdőtől letarolt 
oldalain s a karsztos mészkőterületeken. Mint ezek közül mezőgazdasági 
tekintetben legértékesebbet a Macsvát kell felemlítenem. Ez a lapos síkság 
a Szávának Raca, és Sabác közötti kanyarulata —  és a Drinának Kovo- 
selo— Crnabara közötti alsó szakaszától övezve, mint a folyók hatalmas 
árterülete keletkezett olyan módon, mint akár hazánkban a tiszai Alföld. 
Ha ugyanis a Dráva és a Drina magas árhulláma találkozott; akkor a 
Macsva egyes kisebb hátaktól eltekintve víz alá került s a két folyó horda
lékával beboríttatott. A  hátak a Cer platináról lefutó patakok durvább 
hordalékaiból alakultak ki, azaz e patakok törmelékkupjai. E hátakra, szi
getekre épültek a Macsva községei. Ősi vegetációja mocsári ligetes, vegyes 
erdő volt, melynek maradványai főleg a Drina mentén összefüggőbben 
megmaradtak, a Száva mentén azonban csak Mitrovica és Jarak környékén 
találhatók még fel. A  Macsva belsejében az egykori erdők maradványai 
a Jelez és a Bitva mentén maradtak meg leginkább, de a hátak szántó
földjei mentén mintegy élő határsövényként az erdős szegélyek ma is meg
vannak, melyek nemcsak itt, de a Pocerinában és Posavinában, sőt talán 
legszebben a Sumadiában parkszerű külsőt kölcsönöznek a tájnak.

A  Macsva talaja tehát a Drina és a Száva iszapos hordaléka, me
lyen a megtelepedett erdővegetáció a teljes talajkialakító hatást azért nem 
fejthette ki, mert ia szabályozatlan két folyó kiöntései a nem ármentesített

i) Timkó I . : A Dunántúl keleti részének talajviszonyai. A  m. kir. Földt. Int. 
1912. Évi jelentése. —  Erdély központi részének talajviszonyai. A ni. kir. Földt. Int. 
1914. Évi jelentése.

Timkó I. és Ballenegger Bobért dr.: A Keleti Magyar Középhegység és a 
Déli Kárpátok talajviszonyai. A ni. kir. Földt. Int. 1915. Évi jelentése.
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Macsvát esetről-esetre újabb árvízi hordalékkal borították. A  Keleti Ma
gyar Középhegység tövében elterülő Körösök menti síkságot juttatja 
eszünkbe a Macisva világos színű szürkés, sárgás, vöröses, iszapos talajai
val, melyek a környező hegyvidék szürke és vörös talajaiból iszapaltattak 
le s amelyek csak abban az esetben alakulhatnak át normális talajokká, 
ha a Macsva ármentesítése és belvízrendezése keresztülvitetik. A  Macsva 
felső talaja túlnyomó részben kötött, nehezen megmunkálható; az altalaj 
azonban laza homok. Kivételt képeznek a felső talajban azok a területek, 
melyek a sűrű vízjáratok mentén mint parti dünék alakultak ki, de idővel 
a sík környezetből alig észrevehető kiemelkedésekként maradtak meg. 
Ezektől s a községek közvetlen környékének hátas területeitől eltekintve 
a Macsvában csak az árvízi esélyekkel mindenkor számoló korlátolt mező- 
gazdaság űzhető. A  belterjes gazdálkodásnak előfeltétele tehát a Macsvá
ban a Drina és Száva árvédelmi munkálatainak és belvizei rendezésének 
keresztülvitele, amely esetben igaznak is bizonyulhat a Maesvia kimerít
hetetlen gazdagságáról, kánaáni mivoltáról a köztudatba dobott jelenleg 
téves állítás. Különösen kerti és ipari növények termelésére volna alkal
mas terület a Macsva, mert intenzív talajműveléssel az iszapos hordalék
ban felhalmozott gazdag növényi tápanyagkészlet sikeresen kihasználtat
nék. Klenák, Platicevo, Nikinci stb. szávamenti szlavóniai községek hátas 
területeinek szép gazdaságai a Macsvához teljesen hasonló talajviszonyok
kal, legjobban bizonyítják, hogy itt a Macsvában is milyen jövedelmező 
mezőgazdasági kultúrát lehetne teremteni.

Még kevésbbé értékes terület a Posavina Kolubara-menti síkföld, 
melynek különösen Obrenovac— Grabovac és Usce közötti része hatalmas 
mocsaras vidék káka, sás és ligetes erdő vegetációval. A  legmélyebb mo
csaras területek barna réti agyagtalajjal bírnak, a hátak barna és sárgás
barna homokos agyaggal a síkság északi felében, szürke homokos agyag
gal a déli részekben. Az előbbinél az altalaj sárga iszap, az utóbbinál 
sárga agjmg, homok és kavics. A  felső talajok a Száva, Kolubara, Tam- 
nava áradásaival folyton változnak s a mocsaras területek ilyenkor stag
náló vízzel újra megtelnek.

A  Száva mentén a régi vízjárások (morotvák) mentén parti dünék 
homokhalmai húzódnak termékeny sárgásbarna és humuszos homoktalaj
jal s az altalajban világossárga laza homokkal. Megjegyezni kívánom még, 
hogy a Száva-öntés talajai mind meszesek.

A  Kolubara síkság intenzivebb gazdasági kihasználása is ép úgy, 
mint a Macsváé, csak a Száva, Tamnava szabályozása után volna lehet
séges.

A  pataballuviumok talaja elenyésző kis területet foglal el s így 
mezőgazdasági szempontból ennek nincs különösebb fontossága.
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Az azonális típusú ú. n. váztalajok csoportjába tartoznak a hegy- 
ségi területek letarolt erdőségei helyén képződött földes kőtörmelékek, 
melyek különösen Sumadiában az Avala szerpentinből álló hegységi ré
szein még legelőkul sem használhatók. Igen sivár, vegetáció nélküli kopár 
területek Közép- és Ó-Szerbia szerpentinből álló hegyiségi vidékei is, me
lyek zöldesszürke, itt-ott vörös kőzetmálladékokkal tűnnek elő.

Hasonlóan azonális váztalajú területeket jeleznek a krétamészkő- 
vidékek. íg y  Valjevotól Ny-ra a Podtorinán a legszebb karsztosodási 
jelenségeket figyelhetjük meg a sötétszürke kailciteres krétamészköveken. 
A csupasz mészkősziklákon kívül az azokat különböző vastagságban bo
rító vörös agyag legfelső szürke színű kilugzási (A ) szintje a meredekebb 
lejtőkön hiányzik s így egész vörös hegyoldalak tarkítják itt-ott a szürke 
erdei talajú letarolt területeket. Hasonló kőtörmelékes területek kísérik 
a flis- és gránit-hegylejtőket is. Ezeken az erdőírtás minden jövő talaj- 
alakulást meggátolva mérhetlen károknak lett okozója.

&

Északnyugati Szerbiának agrogeológiai vizsgálatából számos gya
korlati fontosságú tapasztalati eredményt állapíthatunk meg. Vonatkoz
nak ezek bányászati, ipari és mezőgazdasági kérdésekre.

Az ércelőfordulásokról a bejárt terület geológiai viszonyainak is
mertetése kapcsán tettem említést s mindössze annyit fűzhetek még hozzá, 
hogy Nyugatszerbiának Jadar-menti érctermőhelyei felé —  melyek közül 
a krupanj— zavlakai bányák a közelmúltban már üzemben is voltak — 
most Szerbia megszállása után csak mintegy háromnegyed év leteltével 
fordult a hatóságok figyelme.

Ipari szempontból elsősorban a kőbányászat bírhat különösen nagy 
fontossággal, tekintettel arra a körülményre, hogy járhatóság tekintetében 
Szerbia fő közlekedési útjai igen sok kívánni valót 'hagynak hátra.

A  katonai igazgatás nagyon helyesen e fő közlekedési útak rendbe
hozatalán fáradozik. E dicséretes buzgalommal megindult munkára nézve 
csak azt óhajtanám az útépítési munkák vezetőinek szíves figyelmébe 
ajánlani, hogy erre a célra nem minden kőzet alkalmas, különösen akkor, 
midőn a kevésbbé jók, vagy teljesen hasznavehetetlenek mellett igen jó 
minőségű kőzetanyiag is áll rendelkezésre. A  bejárt területen főleg a sötét
szürke, vöröses krétakorú mészkövek a legjobban felhasználható kőzet
féleségek, melyek a Cer- és Vlasic-hegységekben s a Pocerinában igen 
elterjedtek. A  valjevo— sabáci és valjevo— lajkovaci út mentén számos 
bányában fel is van tárva e kőzet s amint tapasztaltam, ez utóbbi út men
tén Slovacnál egy nagyobb kőzúzó is üzemben van. A mezozóos képződ
mények között előforduló márgás, agyagos kőzetféleségek, a harmadkori
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lazább homokkövek és mészkövek az említett üde. ép krétameszek mel
lett silányságuk miatt számításba sem jöhetnek.

Klanica és Dupljaje között vörösfesték-földek, az Ub völgye feletti 
Majdan-on kerámiai és mázoló célokra alkalmas fehéres szürke agyag for
dul elő a harmadkori rétegcsoportban. Ez utóbbi kaolin bányának van 
feltüntetve a térképen. A  háború előtt mintegy 6 éven át V ic e n t ia  Se l a - 

Kovié ubi kereskedő bányászta és mint piktortéglát hozta Belgrádban for
galomba.

A  kristályos meszek mészégetésre is kiválóan alkalmasok s a dom
bos és hegyvidék pleisztocén vörössárgás agyag takarója a kristályos me
szek mellett a cement-gyártást is lehetővé teszi.

Ipari szempontból a harmadkori durva meszek mint kiváló minő
ségű építőkövek jöhetnek számításba.

A  megszállott Szerbia közegészségügyével szorosan összefüggő kér
dés az ivóvíz kérdése, melynek fontosságát nem tudom eléggé hangoz
tatni. Ebben az irányban pedig még alig történt valami. Fúrt és artézi 
kútak létesítése, avagy források foglalása s az egészséges ivóvíz ilyetén 
biztosítása nélkül a közegészség állandó imminens veszedelmeknek van 
kitéve.

A  Macsva, de még inkább a Kolubara síkság mocsaras vidékei ma
lária fészkek, pedig ezeken a területeken artézi kútak létesítése nem is 
igényel nagyobb anyagi áldozatokat. Például hozhatom fel Obrenovac 
és Sabac artézi kútjait.

E kérdéssel kapcsolatban már kereskedelmi és balneológiái szem
pontokból is figyelmet érdemel az ásványos és gyógyforrások tömeges fel
lépése, melyeknek a bejárt területen való előfordulásáról és összetételéről 
a geológiai ismertetésben emlékeztem meg. Ezúttal csak azt óhajtom le
szögezni, hogy az ásványvizek közül mindössze az arangjelovaci víz van 
elenyésző kis mértékben forgalomban, pedig égető szükségét érzik az egyes 
helyőrségek és parancsnokságok a jó ásványvizeknek. Mi sem volna egy
szerűbb, mint a bővizű ásványos forrásokat palackozó üzembe hozni, kü
lönösen ott, ahol azok a vasúthoz közel fordulnak elő. Ilyen célra szol
gáló üveg gyártásához nyersanyag is található, főleg a kristályos pala 
területeken.

A  fürdőügy számos gyógyforrás ellenére sehogy sincs megoldva. 
Gyógyforrások vannak, de fürdők nincsenek. Fölötte kívánatos volna, 
legalább az arangjelovaci és koviljacai fürdők üzembe helyezése, hol 
nagyon sok üdülő nyerhetne elhelyezést.

Végül a mezőgazdasági viszonyokról kell röviden megemlékeznem, 
talajismereti vonatkozásaiban. A helyes organizáció hiánya talán ezen a
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téren a legszembetűnőbb s leszögezni kívánom itt azt, hogy csak úgy 
remélhető a megszállott Szerbia területén jövedelmező mezőgazdálkodás, 
ha annak irányítására, vezetésére és keresztülvitelére gyakorlati tapasz
talatokkal bíró szakemberek vezényeltetnek a járási parancsnokságokhoz. 
Sajnos, ezt mindössze elenyésző kevés helyen tapasztalhattam a bejárt 
országrészben.

Tekintettel arra, hogy a termelés fokozása vitális érdeke megszálló 
hadseregünknek, ajánlom pl. az intenzivebb talajművelés mellett a Poce- 
rina és Posavina szürke kilugzott erdei talajain a meszezést. Ennek hol és 
mikénti alkalmazását a speciális kívánságoknak megfelelően adhatnám 
meg. A  gyümölcstermelésre vonatkozólag megfigyeléseim azt eredményez
ték, hogy kiválóbb fajgyümölcs a bejárt területek nagy kiterjedésű gyü
mölcsöseiben nincsen. Tömeg-gyümölcstermelés ez. melynek szakszerű 
gondozása s a nemesítés itt még ismeretlen. Ezért pl. ottjártamkor is a 
Macsvában szilva csaknem semmi sem volt, míg a Pocerinában igen bő 
termés volt. Irányítást kell adni ebben is, mert a mai állapot az, hogy az 
egyes gyümölcstermő vidékek csak minden 5— 6-ik évben hoznak bővebb 
termést. Tág tere nyílnék a Posavinában, a Macsva és Kolubara síksá
gon a komlótermelésnek.

A  Macsva, illetve az egész Száva és Duna alatti síksági területen 
az ipari növények közül még pl. a nagy közgazdasági jelentőségű gyapot- 
cserbe termelését is ajánlhatom. A  gyapottermelés északi határa a 45. szé
lességi fok. Hazánkban pl. Zengg és Mitrovica. Fehértemplom és Pancsova 
északi határai az ú. n. gyapotöv-nek („Cotton belt“ ). H ikisch E rnő, 
dr. B oju  és dr. M ik lo v ic  az 1900— 1905. években a többi között a szerém- 
megyei Irigen folytattak sikerrel gyapottermelési kísérleteket.

*

Szerbia északnyugati részén a bejárt és agrogeológiai szempontból 
ismertetett terület Magyarország egykori szerbiai birtokaihoz tartozott, 
még pedig ezek közül ahhoz, melyeket mint macsói bánságot a leghosz- 
szabb ideig birtokoltunk. Szervezését még I m r e  király kezdte meg. 
Területe nem volt állandó, de határai körülbelül a Drina, Száva, Kolubara 
és Nyugati Mórává lehettek. Fővárosa Macsó volt, mely valószínűleg a mai 
Valjevónak felel meg. Csaknem harmadfélszáz évig volt birtokunkban a 
Macsói bánság, melynek a török hódítók terjeszkedése vetett véget.



3. Jelentés az 1916. évi szerbiai tanulmányúiról.

Z sigmondi' Á rpád-tói.

(Három szövegközti rajzzal.)

A  m. kir. földtani intézet igazgatósága felszólított, hogy vegyek 
részt az intézet részéről kiküldött ama tanulmányibban, mely hivatva 
volt Szerbiának a magyar-osztrák monarchia által megszállott területén 
földtani és bányászati kutatásokat végezni. Nevezett expedícióval 1916. 
október 1-én indultam Budapestről Belgrádba. A  belgrádi cs. és kir. bá
nyászati hivatalban előzetes tájékozódást kértünk és nyertünk és pedig 
nevezett hivatal főnökétől, dr. K e r n  százados és F r a n z  mérnök-főhad
nagy uraktól. Megnéztük az ottani ásvány- és kőzetgyűjteményt is. A 
Szerbia keleti részében, a Moravától keletre fekvő bori és majdanpeki bá
nyászat tanulmányozása ez alkalommal nem tartozott programmunkba. 
A  bányahivatalban megtudtuk, hogy Majdanpek-en napi 200— 250 t., 
46— 47% ként tartalmazó kovandot és egy tonna fekete rezet, továbbá 
Bor-on 1200 munkással naponta 500— 600 t. ércet és 90 tonna homályos 
színrezet (Kupfermatte) termelnek.

Míg az Avala-hegyre tervezett utunkat egyengettük, az ottan a tér
képeken megjelölt higany- és ólom-bányához rándultunk ki. Az akkor 
tett észleléseket a jelentésem végén levő, ripánje-crvenibrégi bánya ismer
tetése kapcsán közlöm.

Ütipapirjaink rendbehozatala után, végre október 5-én este elutaz
hattunk Belgrádból. Expedíciónk két részre oszlott. T im k ó  I m r e  és J e k e - 
ij u s  E r ic h  urak a valjevoi kerületbe indultak, míg én ig l ó i S zo n t á g ii 
T a m á s  aligazgató úrhoz csatlakoztam és 5 napot kivéve mindig vele együtt 
tettem meg kirándulásaimat. Jelentésemben inkább csak a bányászati 
téren tett megfigyelésekre fogok szorítkozni.

Szerbia bányászati statisztikáját, sajnos, csupán külföldi adatok 
nyomán lehetett megtudnom. A  ,,Mines and Quarries General report With 
Statistics fór 1911 Part- IV. Colonial and foreign statistics“ cím alatt, az 
angol parlament elé terjesztett jelentés szerint (pag. 472) Szerbiában az 
1910. és 1911-ben termelt ásványok mennyisége és értéke ez volt:
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A  béke bekövetkeztével érdekünkben áll, hog}  ̂ behatóbban foglal
kozzunk a szomszéd államok bányászati viszonyaival. Konzulátusaink 
volnának hivatva e téren a statisztikai adatok gyűjtésével és közlésével 
kezünkre járni.

Kragujevac környéke.

Kragujevactól északra 18 kilométerre, a G-olubiea magassági pont 
(397 m t. m.) melletti kőbánya kavicsát, mely muszkovitos, kvarcos kris
tályos palából áll, útkavicsolásra használják. A. feltárt rétegeknek igen 
zavart településük van és részben tökéletesen mállottak. Az itt található, 
el nem mállóit, szálban álló anyag is, máliékonyságánál fogva, útkavi- 
csolásra csak harmadrendű anyagot szolgáltat.

Rácától Ny-ra, Lukanjetől É-ra a kristályos palában az út mellett 
dolomitos mészkő-közbetelepülés van, melyben szürke sávos mészkő is 
található. Ez műtárgyak készítésére alkalmas. Az előfordulás kisebb
szerű. A  ráca— kragujevaci neogén medencében a „The Coal Resources of 
the W orld44 című műben megjelent jelentés szerint Kragujevactól K-re, 
a vasúti fővonalig 5 lignit előfordulás van, melyek közül a badnjevaci 
előfordulást vettük vizsgálat alá. Közvetlen a lepovo— kragujevaci vasút
vonal mellett, a 9 9 km jelzésnél bedőlt vájás nyomaira akadtunk. A  há
nyon kb. 80 t porrá vált lignit található. A falubeliek állítása szerint 
1911. előtt 10— 15 munkással dolgoztak itt néhány hónapon át; azóta 
szünetel a bányamunka. Nagy munka itt, a hány óból következtetve, még 
nem folyhatott. A  telepet magát szálban nem láthattuk, de a bevájás után
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ítélve, a telep északnak dől, vastagsága ismeretlen. A  magunkkal hozott 
már 5—6 évig a hányon feküdt lignit dr. E mszt úrnak vegyelemzés céljá
ból átadatott.. A  badnjevaci lignit igen alacsony hőértékű, de kedvező fek
vésénél fogva Kragujevac szénellátásában lokális szerepet játszhatik, ha a 
vasútvonaltól északra kellő számú fúrásokkal a várható szénkincs és a 
telep vastagsága és települése megállapítást nyert. Ezek a fúrások nem 
lesznek mélyek.

Kragujevactól keletre 4 kilométerre fekvő Mackovac falu előtt egy 
nagyobb bányában pliocénkori kavicsot aknáztak ki. Itt kvarckavics, némi 
mésszel, márgával keverten található. A  kvarckavics, ha erős vízsugárral 
a többi vegyüléktől megfosztjuk, beton készítésre alkalmas anyagot szol
gáltathat. A  bánya fala maximálisan 8 m magas.

Október 11-én egyedül utaztam előre Kral jev óba. Ütközben kerestem 
a dr. D im . J. A n t u l a  „L ’industrie minérale en Serbie“ (Belgrade 1911.) 
című munkájában (34. oldal) említett gipsz-előfordulást Lipnica mellett, 
de szorgos utánjárás és kérdezősködés dacára sem sikerült azt megtalálnom.

Slepak és Kr alj evő között, az országúttól másfél kilométernyire 
nyugatra az Ostrasnak-patak völgyében egy tárót mutattuk, mely zöl
des eruptiv kőzetben 9h felé van hajtva. Itt néhány év előtt arany után 
kutattak, de nem sikerült megtudnom, hogy milyen eredménnyel A  táróba 
G m-re behatolhattam, tovább össze volt dőlve, állítólag 80 m-ig hajtották, 
mely hosszúság azonban a hányó nagyságának alig felel meg. A  hányon 
levő kőzetben ércnek vagy ércesedésnek nyoma sincsen.

Október 12-én Kraljevoról Cacakon át Gucára utaztam, hogy az 
AxTTüLA-féle térképen Ivanjicától Ny-ra levő szerpentinben előforduló 
nikkelt kutassam fel.

Cacaktól D-re 5 kilométerre az út mellett kisebb feltárás van, mely
ben a felső 3 réteg barnás konglomerátum; alatta zöldessárga, sósavval 
érintve pezsgő meszes márga, vízszintes településben észlelhető.

A  Krlanci útnyeregtől (795 m) a DNy és D felé eső vidékre, Gu
cára vezető út tömött, közelben nyert mészkővel van kavicsolva.

Gucától K  felé mészkövek lépnek fel, melyek 8h felé csapnak és 
45° alatt ÉK felé dőlnek. A  Kotraska-patak völgyében a Bjela stena 
(652 m) mészkősziklafalakból áll. Délebbre zöldes, néha palás szerke
zetű kristályos pala lép fel. Egy kilométerre északra az 500 m-rel jelzett 
hídnál szericites pala észlelhető 3 kilométeren. A  Hdovicabrdo-nál ismét 
mészkő lép fel, de nem állapíthattam meg, hogy vájjon a kristályos pa
lákra vagy azokba van-e települve? A  térképen jelölt, bőséges vizet szol
gáltató forrástól a Yijenac nyergen 896 m-en át Ivanjicáig váltakozva tö
mött mészkő lép fel kristályos palákkal és pedig szericites és agyagpalák-

4
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kai. Közvetlen Ivanjica előtt a Pusija gl. (670 m), valamint az attól nyu
gatra 1 kilométerre eső hegyormok ismét mészkőből állanak.

Ivanjicától (489 m) keletre, valamint nyugatra a szénsavas forrással 
biró Kiselavocláig alaposan bejártam azt a területet, melyet D ő lte k , 

A n t u la  után szerpentinnek jelöl, s melyben a nikkelére előfordulása le
hetséges volna. Ennek nyomát azonban sehol sem találtam. A  Grahovica 
pataktól Ivanjicáig, a Bukovacka-patak völgyén át mindenütt szürkés, 
finom csillámos szemű, néha feketén fénylő, valószínűleg paleozóos ere
detű pala található. Ez a pala kitünően, néha papir vastagságig hasít
ható. A  környéken házak fedésére használják. Találhatók benne 6— 8 cm 
vastag kvarorétegek is. A  pala legtöbbnyire vízszintesen települ, ritkán 
észlelhető ezen a területen gyűrődés. Sadjevacnál a pala mállóit, agyagos 
földdé változott.

Október 15-én a vadregényes mészkősziklákban bővelkedő Klisurán 
a Moravica-patak mentén vezető országúton Ariljén és Pozegán (323 m) 
át a Kablar (902 m) és Ovcar (998 m) közötti defilén át az uzicei, 
Kraljevoba vezető vasúton ide érkezve, ismét csatlakoztam dr. Szontágh  

T a m á s  aligazgató úrhoz, kivel Arangjelovácig együtt maradtam. Pozegán 
értesültem, hogy Gornje Dobranjan, e várostól 14 kilométerre északra szén 
után fúrtak.

Október 16-án kirándultunk a Knaljevotól DK felé eső Tovarnica 
völgyébe. A  Tovarnica alluviumában A n t u l a  szerint állítólag mosás út
ján cinobert nyertek volna, ennek a nyomát azonban mi nem láttuk.

A  Tovarnioa-patakban és mellette szürkés lignitet leltünk, mely
nek elsődleges fekvőhelye azonban jóval feljebb lehet, mert a bejárt terü
leten csupán andezit észlelhető. A  lignittelep a közeli eruptivum miatt 
aligha lehet nagy terjedelmű.

Október 17.-én Ovöa.r-bányára rándultunk, de a havas eső nem en
gedett bővebb tanulmányozást.

Itt említem még, hogy Kraljevoban értesültünk egy állítólag 05 m 
vastag aszbeszt-előfordulásról, mely Sárgán (37° 12' k. h. és 44° 50' é. sz.) 
mellett található, a Mokra geran, a Yardistje— Uzice-i út mellett.

Október 19.-én indultunk Kopaonik hegységbeli kirándulásunkra, 
a vadregényes Ibar-völgy ön keresztül Racára. A  Kopaonik hegység nagy 
érckincséről úgy a szerb, mint a külföldi szakírók oly sokat írtak, hogy 
fokozott várakozással voltunk eltelve. A. helyszini bejárás azonban arról 
győzött meg, hogy a Kopaonik gazdagságát hibás mértékkel mérték. 
Ami ugyanis 40— 50 év előtt, vagy századokkal ezelőtt kiadós bánya- 
objektum volt, az a mai rendkívüli fokozott fémszükséglet és a tengeren
túli világrészeknek a fémkereskedelembe való könnyű bekapcsolása foly
tán előbbi jelentőségét elvesztette.



51

Kraljevoból kiindulva, innen 5— 6 km-re nyugatra két kavicster- 
raszt figyeltünk meg az Ibar és Mórává között. Az egyik 15 m, a másik 
25 m magasságban van. Azután délre kanyarodva az út szerpentinbe jut, 
melvet Polumirnál vált fel néhány kilométerre a kristályos pala, ezután 
ismét szerpentin következik Zastupieig, innét andezites kitöréses kőzetek 
következnek közvetlen Raskáig, ahol ismét szerpentin lép fel. A z  1158. 
számú távirda-oszlopnál vízbő forrás bugyog ki, melyből állítólag néhá 
higany is kerül ki.

Az Ibar völgye Lopatnicától kezdve egészen Raskáig szűk. Ennek 
a szűkületnek felében fekszik Usée. Itt az úttól nyugatra szénelőfordulás 
van. A  bányát magát nem járhattam be, mert el volt torlaszolva. A  belőle 
2 hónap előtt termelt nagyobb mennyiségű szén a hány ón kigyulladt, 
jeléül annak, hogy sok ként tartalmaz. xÁ szénelőfordulást csak külön 
észlelhettem itt. a telep csapása 23h, dőlése kelet felé 35°. vastagsága 6 m. 
A Ferenc József-táró hossza, bemondás szerint, 260 m. iÁ táró szája előtt 
erősen kiégett, szálban álló márga látható.

A  szén kéntartalmát a fehér kivirágzás is mutatja. A  fentemlített 
Ferenc József-tárótól 18h irányban 70 m-re egészen kiácsolt táró van, 
melybe 20 m-re be lehetett hatolni. A magunkkal hozott szénminta dr. 
E mszt K á l m á n  úrnak adatott át vegyelemzés végett. Az eredmény a 
vegyelemzőnek a hadviselés részéről való túlterheltsége folytán csak né
hány hónap jnulva lesz közölhető. A  szén minősége gyengébb és használ
hatósága igen mérsékeltnek látszik. A  jelenlegi közlekedési viszonyok 
mellett, amidőn az Ibar völgyében vasút még nem vezet, ennek a szén- 
előfordulásnak jelentősége minimális.

A  széntelep kiterjedése, mely, úgy látszik, a jarandoli szénelőfordu
lásnak északi csücske., a szerpentin közelségére való tekintettel nem lehet 
nagy. A  jarandoli széntelepet a szakadó eső miatt nem tekinthettük meg.

Uséeről egy napos kiránduláson meglátogattuk a híres studenicai 
(756 éves), a közeli 1300 m tengermagasságban fekvő márvány bányák
ban nyert kőből épült templomot (533 m t. m.) xÁ márvány kibirja az 
idők vasfogát és jobb közlekedés mellett bizonyára szélesebb körben fog 
alkalmazást találni. Felhasználják sírkövek készítésére is.

Október 20.-án indultunk az 1878-ban alapított Raska városkából 
a Kopaonik hegységbe. 3 kilométerre kelet felé az útról északra a Dubra- 
vina-patak völgyébe fordulva nagyrészt mállott szerpentin és porfiroidos 
dejkok kisértek Badanj helységig. Itt meg kell említenem azt. a körül
ményt, hogy D őltek ,,Die Mineralschátze dér Balkanlánder und Klein- 
asiensu címen 1916-ban megjelent művében foglalt térképen a Kopaonik 
hegységben több bánya mint ü z e m b e n  l e v ő  van feltüntetve. Meg
állapítottuk, hogy sem ottlétünkkor, sem 2— 3 éven belül komoly bányász-
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kodás e területen nem folyt. így  Badanjon, az ottani lakosok bemondása 
szerint 7 év előtt az állam dolgoztatott, amikor 30— 40 embert foglalkoz
tatott. 7— 8 külvájás nyomait láttuk itt, gyeppel benőtt feltárás nélküli 
hegyoldalban.

Az l:75.000-es térképen megjelölt Sanac (1148 m)-tól keletre eső 
völgyben körülbelül 820 m t. m.-ban összeomlott tárót láttunk, melynek 
hányójárói pirit és szfalerit darabokat szedtünk, melyek vegyelemzésre 
kiadattak. iV jelzett beomlott táró hosszúsága állítólag 120 m volt. Fe
lette még két táró nyoma látható.

Az ércethozó kőzet itt zöldkőnek látszik; a külszin habitusa élén
ken emlékeztet a selmeci Tanád kopár részletére. Eddig itt nagyobb 
bányamunka, a bányák nagysága után Ítélve, nem folyhatott. Nem te
kinthető kizártnak, hogy a jövőben itt kisebbszerű bányászkodás létesül
het, de a jelenlegi közlekedési viszonyok nem kedveznek ennek kifej
lődésére. Kedvező a telér fémtartalmára, hogy a táró jóval az elsődleges 
zóna felett halad.

Másnap déli irányban indulva Skugurovicán át elértük a suvarudai 
(1387 m t. m.) vasérc külfejtést. Ütközben odáig leginkább andezittel és 
szerpentin kőzetekkel volt dolgunk. Szerpentin andezitdejkokkal ismét 
nagy tömegben lép fel, az elmállott szerpentinekben aszbesztzsinórok 
voltak észlelhetők. Ütünk három kisebb, sekélyebb tengerszem mellett 
vezetett.

A  vasérc a Suvaruda (1387 in) csúcsától K-re körülbelül 400. m 
távolságban van. Az út mellett egy 1— 2h felé csapó 1, 2 X  2, 5 m vas
ércfeltárást észleltem. 40 m-rel magasabban van a régebben üzemben volt, 
jelenleg elhagyott külfejtés. Ennek szélessége 20 m, hosszúsága 30 m. 
A  vasérc részben sötétkékes, igen kemény. Egyes, szálban már nem álló 
vasércmuglyák tisztábbak, mások mállott meddő beágyazástól tisztáta
lanok. A  külfejtéstől keletre kontakt képződményű kőzet észlelhető. A  
magunkkal hozott vasércminták vegyelemzésre kiadattak.

A vasérc erősen mágneses, úgy hogy itt mágneses mérések minden
esetre világosságot vethetnének a tömzs nagyságára. A bánya, bemondás 
szerint, utoljára 1910 körül volt 20 emberrel üzemben. Jó közlekedési 
viszonyokat —  drótkötélpályát az Ibar völgyébe s ebben vasúti össze
köttetést É vagy esetleg K  felé —  feltéve kisebb, esetleg közepes bánya
üzemre itt is kilátás lehet, mely kivált akkor lehetne kilátásos, ha a 
Milánóvá vrh-en előforduló mágnesvasérc-kibúvások összefüggésben talál
tatnának a suvarudai előfordulással, aimi mágneses mérésekkel volna meg
állapítandó.

Október 22.-én reggel a Samokovska patak völgyében a vízhajtotta, 
villamoserőre berendezett fafűrésztelepről indultunk el. Itt 100 lóerő
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körüli vízerő áll rendelkezésre, mely az ott előforduló kitűnő gránit meg
dolgozására is alkalmas volna. Meg kellene azonban állapítani, hogy a 
gránit milyen célokra használható fel. Tekintettel a fűrésztelep körül 
fekvő óriási sziklatömböknek az időjárás által meg nem támadott voltára, 
úgy vélem, hogy az külső épületkőnek is alkalmas.

A  fűrészteleptől a Milano vrh, iSzerbia legmagasabb hegycsúcsa 
tövén, amfibol palákon át vezetett útunk. A  Milano vrh (2162 m) mellék
csúcsán mágnesvasérc-kibúvások vannak. Az onnan hozott ércek vegy- 
elemzésre kiadattak.

A  Milano vrh-tól É-ra gránittelér mutatkozik. DK-i részén a talaj 
200 m-rel a csúcs alatt rendkívül vízbő. A  nevezett hegytől D-re ismét 
szerpentin lép fel.

Belő brdo tájékán egy összedőlt s állítólag 180 m hosszú, 30 év 
előtt az osztrákok által hajtott táró látható elég nagy meddő hányóval. 
Ez alatt, az út mellett 30 m hosszú 20h 7° felé, 6 év előtt állítólag ezüstre 
hajtott bejárható táró van, melyben barnásvörös, alig rétegzett palák 
lépnek fel, a táró egészen helytelenül van telepítve, mert gazdaságosan 
kihajtható hosszúságban telérre akadni nem fog.

Az I. sz. táróból kikerült rézminta vegyelemzés alatt áll.
Utunk Belő brdo-tól nyugatra egészen kopár szerpentin völgyben 

a Klisurában vezetett. Dzepe helységtől északra fordultunk Sipacina 
helységig s a Smrdac patak völgyében felfelé kapaszkodtunk Sipacináig. 
Innét 4, Sipacina és Tresta között levő régi, 20 év előtt hajtott s már 
összeomlott táró hányójárói nyert érces anyagot vegyelemzés alá adtuk. 
Sipacinától délnyugatra ismét a Belő brdo-nál észlelt vöröses pala lép fel, 
néhol malachit nyomokkal. Tovább Műre felé ismét andezittel találko
zunk. Muráról október 24.-én az országúton jöttünk vissza Racára.

Október 25.-én Novipazárba rándultunk ki, ahol többek között arról 
értesültünk, hogy a várostól nyugatra Stavajnál szén, továbbá 5 kilo
méterre délre Josanicánál gipsz fordul elő. Időnk fogytán lévén, ezeket 
és még más ércelőfordulásokat ez alkalommal nem szemlélhettük meg.

Október 26.-án Raskán az összegyűjtött anyagot rendeztük és 27.-én 
szakadó esőben Uséére rándultunk.

Október 30.-án a különböző szerzők által Mataruge táján. Kralje- 
votól nyugatra említett aszfalt-előfordulásokat hiába kerestük. Mataruge 
fürdőhely, melynek hidrotionos langyos vizét reuma ellen használják. 
Délre egy kilométerre a fürdőteleptől egy szakadékos völgyben nagyon 
sokfélekép elváltozott szerpentinre akadtunk. A  völgyben levő malomtól 
100— 150 méterre nyugatra vaskos szemcsés piritet észleltünk. Innét D-re 
a hegyekben állítólag nagyobb távolságra vasérc fordul elő, melyből állí
tólag néhány 100 kilogrammot lóháton lehoztak próbára.
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November 1.-én megvizsgáltuk a vrnjackabanjai fürdő melletti 
malomkő-bányát. Közvetlen a bánya alatt óriási kvarctömbök feküdtek, 
melyek egyes részeikben chalcedonosak és erősen csengő hangot adnak. 
A jelenleg már elhagyott bánya 70 m széles, 30 m mély és 10— 13 m 
magas. Jelenleg Dubljén és Popinán, 3 kilométerrel keletebbre készítenek, 
a nyert értesülés szerint, háziiparszerűleg malomköveket R ed licii, Ohrev- 
st e lx  és S p it ze r  magyarországi cég részére.

Másnap a Vrnjackabanja (270 m t. m.) fürdőtől 4^2 kilométerre 
délre fekvő Delimarkovié márványbányát vizsgáltuk.

A  márványbánya (630 m t. m.) 15 m magas, 20 m mély és 20 m 
széles. A  bányában továbbnyerésre alkalmas anyagot .találtunk. Vrnjacka- 
banján a Delimarkovic-villa lépcsőzete legnagyobbrészt ebből a bányából 
kikerült márványból készült, mely jó minőségűnek, az időjárás behatásai
val szemben ellenállónak bizonyult.

Kraljevoról Cacak és Górni Milanovacon át a rudniki érchegységet 
vettük tanulmányozás elá. Nevezett várostól a 11. kilométernél palás, mál- 
lott márga, Zujovié szerint krétakori észlelhető. Ütkavicsozásra a régi 
kohó salakját használják, mely jó útalapot szolgáltat.

November 4.-én megtekintettem a rudniki, 1916 április 15.-e óta 
ismét üzemben levő bányát, mely M icha MiCHAinovié-nak volt adomá
nyozva.

A nyugati bányában, mely az úgynevezett Podjero táróval van fel
tárva, a telér 4h felé csap és az érc leginkább lapos tömzsalakban jelent
kezik. Itt két szint van, mindegyik kb. 250— 250 m-re kihajtva. Itt is, 
mint a keletre fekvő Bezdani bányában, régi római bányaműveletek lát
hatók. Jelenleg a 2 kilométerrel keletebbre fekvő bezdani bányát művelik 
behatóbban, miután az ércek elszállításának kérdése ebből a táróból job
ban oldható meg és pedig Górni Milanoviac felé, ahonnét még ez év tava
szára volt a öacak— lajkovaci vasútvonal üzembe vétele tervezve. E célt 
szolgálja a két bánya összekötésére hivatott, most épülő külszíni bánya- 
vasút, mely úgyszólván a telércsapás irányában 4h 10° felé halad s a 
telért egyes helyeken fel is tárta, miből ennek folytonosságára lehet követ
keztetni. Még tovább keletre Ljubicevacon is ismeretes ez a telér, sőt ott 
ólombánya is volt, minélfogva itt legalább is további 4 kilométer telé.r- 
csapáshosszra lehet számítani, ami elég tetemes kiterjedés.

A bezdani bányában a mellékelt vázlatrajzokon feltüntetett kőzet- 
és tel érviszony okát figyeltem meg. A  bezdani táró ottlétemkor 312 m 
hosszúságú volt. Ezen a ponton a telér kiszorult és a vájatvég kvarc- 
propilitban állott; előbb zöldkőben és kvarcporfirban haladtak. A  táró 
felett régi evések vannak, melyek alakjából megítélhető a telértöltelék 
szabálytalan alakja. A  táró feletti hányó nagysága bizonyság a régi mű
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veletek kiterjedt volta mellett. A  telértöltelék maximálisan 60 cm vastag. 
A  táró közepén a mélységi folytonosság megállapítása céljából ottlétemkor 
6 m mély aknát is mélyítettek.

A  nyert érc jelenlegi szállításmódja rendkívül primitív. A  bezdani 
bányától két-két bivallyal 200 kg ércet hoznak a podjezeroi bányához, ahol 
feldolgozzák és a kohó részére kész árut 40 kilométerre fuvarozzák, ugyan
csak bivalyokkal Arangjelovacra. 600 kg ily ércnek egy szekéren való 
szállítása 4 napot vesz igénybe. Ezért szándékolják a szállítást Gomi Mi- 
lanovacon át irányítani.

FI bezdani bányaüzem 
je lz é s e

W2M 7nlükéi SÜMF&Hvarcporfir̂ fZZMivdrcpropíiit

1. rajz.

Ajánlatosnak tartom a bezdani táróval szemben kelet felé feltárást 
eszközölni, szintúgy alapos megfontolás tárgyává tenni a ljubicevaci bá
nya újra nyitását is.

Az ércelőjövetel szabálytalan voltánál fogva annak becslését alig 
lehetett megejteni.

Itt említem meg, hogy L elkó A n d r á s , a Heeresbahn S. Betriebs- 
abteilung YI. kalauza, aki a polgári életben fémbányász, figyelmemet a 
mladenovac— valjevoi vonal 46. és 47. kilométere között állítólag fellépő 
gálma- vagy fakóércre hívta fel, melyet azonban időhiány miatt nem 
vizsgálhattam meg.
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Utolsó szerbiai bányabejárásomat a Belgrád melletti ripanjei ólom* 
és cinkbányában végeztem. Az itt fellépő eruptivum, a néhány hónappal 
előttem ott járt Á bel bécsi egyetemi tanár szerint, amint a bányánál 
értesültem, 3 egymással párhuzamos övben tört ki, melyek egymástól 
1— 2 kilométer távolságban, kelet— nyugati csapásban észlelhetők. Az 
időbeli sorrendben a 3.-ban, mely a legészakibb zóna, lép fel az a telér, 
melynek ércét jelenleg bányásszák.

Az avalai, jelenleg üzemen kívül levő higanybánya másfél kilo

méterrel délebbre van és telére ugyancsak hasonló csapású. A telér csa
pása 3 és 4h között mozog és 83— 90° északi dőlésben mutatkozik. Az 
érc ólom-, réz-, cink- és arzéntartalmú. A  vájatvégen ólom és arzén- 
kovandot láttam ökölnagyságú betelepülésben. A  mész sokszor szilifikáit, 
a telér vastagsága és összetétele úgy csapásban, mint dőlésben igen vál
tozó. Jelenleg összesen 400 embert foglalkoztatnak itt, akik közül 120 a 
bányában dolgozik.

Az előbbi tulajdonos, egy francia-belga társulat, szokásuk szerint
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rabló-bányászatot űzött, amennyiben a közvetlen főszáilító közlék felett 
fejtett és 8 év előtt abbahagyta az üzemet.

A  32 m-rel a ripanjei vasúti állomás felett levő feltáró szint alatt, 
körülbelül 80 m-re lemélyített aknában a telér a primer zónában van 
ugyan, de azért nem lehetetlen, hogy itt elegendő ólom-, illetve cink tar
talmú érctöltelék nyerhető, miért is ennek újra üzembe vételét, illetve az 
abból kelet felé való kihajtást melegen ajánlom. Ilyen teléreknél rend
szerint a felső részekben tiszta ólom, azután ólomfényle, cinkblende és 
legalul csupán cinkblende fog jelentkezni, amely jelenséggel itt számolni 
kell. Tekintettel arra, hogy az érctöltelék mészben lép fel, lehetséges, 
hogy itt metaszomatikus képződéssel van dolgunk.

Tekintettel arra, hogy az Avala-hegy déli oldalán andezit folyta
tódik és hogy sok kíilszini evés mutatkozik, a felér csapásának kelet felé 
való folytatása indokolt és ajánlatos.

Fenntartom magamnak a fent kifejtettek módosítását, illetve ki
egészítését akkor, ha a próbák vegyelemzési eredményét ismerni fogom.



4 . Földtani megfigyelések északnyugati Szerbiában.

Dr. J e k e l iu s  EiiiCH-től.

Belgrád környékén tett közös kirándulásunk után S zo n t a g h  T a m á s  
dr. aligazgató és Z sigmöydy Á rpád bányafőfelügyelő uraktól elváltunk 
és T im k ó  I m r e  főgeológus meg én Valjevoba indultunk. Közös kirán
dulásunk Valjevo közelebbi környékére, a Jablanica-, Obnica-völgybe, 
valamint Yaljevotól délre és északra a Bahas-völgybe, úgyszintén Arán- 
gjelovac és Vencac felé irányult. Ezután Valjevotól délre és délkeletre 
a kegyes vidéket (Medvednik, Povljen, Suvobor és a Ljigi vasútvonal 
mentén Grn. Milanovacig) jártam be, hogy e vidék földtani viszonyaival 
—  amennyire azt a rövid idő megengedte —  megismerkedjem.

*
Valjevotól Ny-ra a Jablanica-völgy elején a patak medrében vékony 

pados vörösbarna és szürke márgának a rétegfejei jó feltárásban láthatók. 
É 60 K  felé csapnak és DK-re dőlnek. Fedőjükben barna és sötétszürke 
triászmészkő települ, mely a Jablanica jobbpartján a sziklás magaslato
kat felépíti. A  Jablanica-völgy baloldali lejtőjén sötétszürke, pados 
mészkő É 55 K  felé csap és DK-re dől 35°-kal. Ny-ra vörös márga és 
barna, csillámdús homokkő következik ugyanazzal a csapással és dőléssel. 
A Jablanica-völgyben fölfelé főleg sötétszürke mészkő található, mely 
É 60 K  felé csap és ÉNy-ra dől kb. 50° alatt. Valjevotól kb. 9 km távol
ságban zöldesszürke pala és vékonypalás, sötétszürke mészkő észlelhető 
ugyanazzal a csapással és dőléssel.

Innét felfelé a csapás változik. A  sötétszürke triászmészkő most 
már É 65 Ny-ra csap és ÉK-re dől.

Ez a vastag triászsorozat valószínűleg magába foglalja az alsó- 
triásztól kezdve a triász több szintjét. Közelebbi szintezése azonban kö
vületek hiányában, sajnos, nem volt lehetséges.

Rebelj-en barna homokkövet észleltem É 70'Ny-i csapással és DNy-i 
dőléssel. A  szürkésbarna vastagpados homokkő szürke és vörös vékony
réteges márgával és aprószemű tarka konglomerátummal váltakozik. Kö
vületeket ezekben a képződményekben sem találtam, hajlandó vagyok 
azonban azokat a felső-krétába helyezni. Rebelj-től délre a Mali Medved-
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nik-on a rézbánya (Rebelski Rudnik) közelében a felső-kréta meszes fá- 
ciese van kifejlődve. A  vastagpados világosszürke mészkő nagy aclaeo- 
nellákat, caprinákat stb. tartalmaz (szenon). Innét keletre a tubravicai 
csendőrörstől Brezovica felé, úgymint innen délre a krétakori mészkő 
(ugyanazokkal a nagy csigakeresztmetszetekkel mint Rebelj-nél) szürke 
és vörös márgával váltakozik.

Yaljevotól délre, Gajina mellett, sötétszürke mészkő és sárgásbarna 
valamint világosszürke márga bukkanik elő. Kövületeik (Myophoria cos- 
tata, Gervilleia sp., Pecten sp., csigák stb.) a felső-weri'eni emeletre utal
nak. É 55 K felé csap és 60°-kal DK-nek dől.

A  temető mellett a csaknem vertikális, DK-re dűlő mészkő és 
márga rétegfejein 240— 220 m magasságban fehér, sárgás, kemény édes
vízi mészkő fordul elő. Lazább édesvízi mészkő csigákkal, valamint pizo- 
litok is találhatók itt. Több helyt föllelhető ez az édesvízi mészkő az 
itteni nagy kiterjedésű, letarolt peneplén sík szegélyein, így a Petnjicá- 
tól Bujació felé vezető úton szintén kb. 240 m magasságban.

Yaljevotól északra a Rabas-völgy felé vezető úton, Jasike mellett, 
fiatal tercier (felső-mediterránkori) világosszürke márga, laza homokkő 
és konglomerátum alatt vastagpados sötétszürke, majdnem fekete mészkő 
fordul elő. Yékonytáblás mészkő és agyagos márgarétegek települnek 
közé, melyekben kövületek is találhatók. Ez valószínűleg azzal a triász- 
rétegsorozattal egyezik, melyet a Gajina és Bujació felé vezető út mellett 
és a Jablanica- és Obnica-völgyben láttunk.

Kozlicie és Brankovice között az országát mellett felbukkanó erő
ben metamorf agyagpala kvarcgörgetegekkel és agyagpala-betelepülések- 
kel teljesen összepréselődött, a közbetelepült fekete mészkőrétegek pedig 
szétszakadtak és szétnyomódtak.

Divci- tői délre a Mionica felé vezető úton. Radbic körül vékony palás 
világosszürke márga áll szálban (fiatal harmadkori, felső-mediterrán). 
Ugyanez a vékony palás márga Mionicától északra nagy kiterjedésben a 
Ribnica és Kolubara magas (kb. 40 m), meredek partját építi fel Béla 
stena és Kocica alatt. Levéllenyomatok találhatók benne. Rétegei É 50 Ny 
felé csapnak és 10°-kal É-nak dőlnek.

Mionicából Struganik felé vezető úton fehér tömött mészkő észlel
hető nagy kiterjedésben, mely D felé palássá válik. Struganikban a Micic 
vendéglő körül innét délre Planinica felé litográfiái palaszerű. Nagy 
számban települnek közbe homokos és tűzkőgumós padok is. Csak ino- 
ceramusokat találtam benne. Zujo vic  a turonemeletbe helyezte e kép
ződményt. Fedőjében barna, szürke homokkő s e fölött vékony homokkő- 
padokkal váltakozó vörösbarna és szürke homokos márga következik. A
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rétegsorozat É 60 Ny felé csap és túlnyomóan ÉK-re dől, de alárendelten 
DNy-i dőlés is előfordul.

A  Ribnica-patak sok gabbró és diorit görgeteget hoz le a Maijen 
hegység felől.

DiVci, Slovac, Lajkovac között a vasút mentén nagy kőbányákban 
van a felső-krétakori mészkő feltárva, mely É 70 K  felé csap és Dív
nék dől.

A  Rudnikról Lajkovac felé haladó Ljig-völgy jobboldali lejtőjén 
a L jig és Kolubara összefolyása mellett szintén szürke krétamészkő áll 
szálban, mely É 70 K felé csap és Ny-nak dől. Innét délre Zupanjac körül 
kristályos palák lépnek fel, melyek az arangjelovaci kristályos palatö
meghez tartoznak és közvetlen a Ljigi-völgybe nyúlnak le. A krétasáv, 
melyet Zujovié térképén (1886.) feltüntet, itten tehát megszakadt. Zu- 
panjactól nyugatra a gyalogút mentén látható gneisz ÉD felé csap és 
Ny-nak dől. Valamivel északabbra kis árokban fekete grafitos pala van, 
mely ÉD felé csap és K-nek dől. Alatta gneisz van nagy kvarclencsékkel. 
Északra csillámpala következik.

Délre a Grabovica reka és Onjeg patakok területét a pleisztocén 
a&yag vastagon fedi, úgy hogy *az alatta várható kristályos palák nin
csenek feltárva. A  Ljig balpartján Pepeljevactól északra lévő kréta- 
mészkő É 70 Ny felé csap és É-nak dől, Prnjavor mellett azonban D-i 
dőlés mellett É 70 K  a csapásirány. Ettől délre egészen Babajicig a Ljig 
jobbpartján pleisztocén agyaggal fedett, széles völgyekkel jellemzett sze
líd halomvidék terül el.

Babajic és Moravci községektől délre a középső- és felső-krétakori 
flis-fáciest találjuk. Hatalmas homokkő rétegcsoport ez, melybe vékony
palás márgarétegek, néha konglomerátumos padok is közbeilleszkednek. 
Csapása túlnyomóan ÉK-i, dőlése ÉNy-i; eléggé gyakori azonban az 
ÉNy-i csapás is, hol DNy-i, hol Élv-i dőléssel. Babajic, Kadinaluka és 
Gukosi között a rétegek meglehetősen állandóan ÉNy felé dőlnek, innét 
Divci, Stavica, Ugrinovci felé azonban a település zavarosabbá válik.

Kadinaluka mellett homokos, márgás rétegekben cenoman típusú 
inoceramusokat és fucoidákat, Stavicában a vasútvonal mentén meszes, 
breccsás márgában sok Hippuritest, a völgy jobb lejtőjén a stavicai alagút- 
tól északra szirtfáciesű mészkövet (caprotinák-ksl és egyéb kagylókkal, 
brachiopodák-kül és korállokkal) találtam. Lekopott kis korálltömzsök 
is előfordulnak a mészkőben. A  mészkő nagyon bitumenes. Ugrinovci 
mellett sötétszürke agyagos, homokos márgában munkások által talált 
Acanthoceras-1 láttam egy tisztnél.

Ezen a vidéken a krétakori képződményeket és a Kadinaluka-tói 
délre eső Bah község melletti szerpentint egy fiatal eruptivum (dácit ?)
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számos helyen áttörte. Ennek a tufája nagy kiterjedésben található a 
krétaképződmények fölött, különösen Moravci, L jig, Divci között a hegy
gerinceken, valamint a Kacer-völgybeii. Innét délre Grn. Milanovac felé 
a Mramor hegyplatón petrografiai szempontból igen érdekes kitörés ész
lelhető. Az itteni változatos kifejlődést! effuziós kőzetek közül felemlítem 
a dácitot, nagy földpátkristályokkal, fekete sznrokkövet, azonkívül még 
egy világosszürke, fehéres üveges féleséget, melyben főleg szép kvarc- 
kristályok váltak ki, valamint teljesen átlátszó friss földpátkristályok 
és itt-ott egy biotitpikkely észlelhetők. Azonkívül sokféle érdekes kon- 
taktképződményt találtam itten.

Ezek az eruptivumok a nagy rudniki eruptivtömeghez tartoznak, 
mely innét DK-re Kraljevo környékéig húzódik.

A bejárt területen csaknem kizárólag ÉNy-i és Élv-i csapást talál
tam, dőlést pedig hol É felé, hol D felé. A  KN y-i csapást, melyet Cvuic1) 
Yaljevo környékéről megállapított, utaimon nem igen észlelhettem. A 
triászrétegek Valjevotól északra, a Rabas-völgy felé vezető úton; délre, 
Grajina mellett; nyugatra, a Jablanica-völgy kezdetén, kb. É 60 K felé 
csapnak. A  Jablanica-völgy felső részében a Medvednik és Povljen északi 
lejtőjén a rétegek csapása É 60— 70 Ny felé tart. Mionicától délre a kréta
kori képződmények (st.ruganiki litográfiái pala) szintén É 60 Ny felé 
csapnak. A  Ljigi-völgy mentén a krétakori flisrétegek főként É 70 K felé 
csapnak, gyakran azonban É 70 Ny-i csapás is észlelhető. A Ljig alsó 
folyásának jobbpartján Zupanjactól Ny-ra és ÉNy-ra az arangjelovaci 
kristályos palák már szálban állanak és pedig a Rudnik hegység ÉD-i 
csapásában.

Yaljevotól északra a Rabas-völgy felé vezető úton látható felső- 
mediterránkori agyagpalák és konglomerátumok ÉNy felé csapnak és 
DNy-nak dőlnek 15°-kal, Slovactól délre az ugyanide tartozó agyagpalák 
szintén É 50 Ny felé csapnak és 10°-kal ÉK-nek dőlnek.

A mészkőterületek szikár, karsztos vidékek, amelyeken nagy és 
meredek falú dolinák nagy számban, sokszor sűrűn egymásután sora
koznak. Száraz völgyek, itt-ott felbukkanó bővizű patakforrások és bar
langok egészítik ki e vidék karsztos jellegét. íg y  van ez Rebelj és Bre- 
zovica között, a Jablanica és Obnica völgyei között, valamint a Yaljevo
tól délre elterülő denudált peneplénen és a Mionicától Planinica felé ve
zető út mentén is.

Nevezetesebb barlang e vidéken a Petnjicai barlang. A  hegy olda
lán kb. 20 m-re a völgy fölött nyílik ez a barlang, melybe a tág és magas

!) Cvijic : Die Dinarisch— albanesisclie Sckarung, Sitzungsbericlite d. k. Akad. 
d. Wissensch. M. N. Cl. Bd. CX. Abt. I. 1901, Wien.
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előcsarnok tetején levő 2 nagyobb nyílás világosságot bocsát. Az előcsar
nokból 3 ág hatol a heg}  ̂ belsejébe. A  középső hamarosan egy kis. de 
mély tóban végződik, a bal ág nagyon hosszú, a jobb ág szintén mélyen 
húzódik a hegy belsejébe. Az alluviális réteg nagyon vékony, cserepek és 
csontok, valamint tűzhelynyomok találhatók benne, melyek valószínűleg 
a népvándorlás korából származnak. Az alluviális réteg alatt világos 
sárgás-barna agyag következik. A  főbarlang bejárata alatt kb. 20 m-rel 
mélyebben egy nagyobb csarnok nyílik a sziklában, melynek baloldalából 
víz dús patak folyik ki a hegyből.

*
A hasznosítható anyagok közül ki kell emelnem az érceket. A  Mali 

Medvednik K-i lejtőjén a szerpentin és triászmészkő kontaktusán rézérc 
(pirit és chalkopirit) fordul elő. A  régi bánya összeomlott, a régi kohó 
és a bányaépületek már szintén düledeznek. E vidéken több helyt még 
ugyanilyen viszonyok mellett lépnek fel rézércek. R. B e c k 1) ezeket a 
rézérc-előfordulásokat F ircks  báró észlelései nyomán írta le, a kb. 25 km 
hosszú ÉNy felé haladó szerpentinvonulatban a következő előforduláso
kat állapítva meg: Radanovci, Vis (Debelo brdo). Vujinovaca, Rebefj 
és Staninareka.

Hasonló viszonyok között, szerpentin és krétamészkő kontaktusán, 
innét DK-re a Suvobor hegységben Planinicán szintén rézércek lépnek 
fel. Ugyancsak a Suvobor hegység északi lejtőjén, Bah községben, pirit- 
előfordulás észlelhető. Bah községben azonkívül a két völgy közötti 
gerincen még régi túrások nyomai láthatók szintén a szerpentin és kréta- 
mészkő határán. felszinen barnavasérc darabokat találtam és egy 
kékes-zöld malachitszerű kőzetet, mely azonban E mszt K á l m á n  dr. elem
zése szerint 95% silicium mellett csak kevés vasat és chromot tartalmaz.

A  struganiki litográfiái pala-előfordulás már régóta ismeretes. Két 
nagyobb és számos kisebb kőbánya van ezen a vidéken. A pala, sajnos, 
nem egyöntetű kifejlődésű. Nagy számban települnek közbe homokos 
padok és a padok nagy része sok tűzkőgumót tartalmaz. A  tiszta rétegek 
azonban litográfiái kőnek jól beválnak, amint a belgrádi bányahivatalban 
látott, szépen rajzolt táblák bizonyítják.

Mészégetésre alkalmas anyagot különösen a felső-krétakori meszek 
szolgáltatnak: Divci és LajkoAmc között, valamint Mionicától délre Stru- 
ganik felé vezető út mentén a fehér tömött mészkő, továbbá Valjevotól 
DK-re Petnjica körül. Ezen meszek útkavicsolásra és építésekre is alkal
masak. Ütkavicsolásra használható még a kemény bitumenes triász

i) R. Beck und W. Báron von Fricks, Die Ivupfererzlagerstatten von Rebelj 
und Wis in Serbien. Zeitsch. f. prakt. Geologie. 1901.
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mészkő és a ljigi völgy mentén fellépő andezitek és dácitok. Kevésbbé 
jók a felső-krétakori ljigmenti homokkövek, melyeket részben szintén 
felhasználtak a lajkovae— grn. milanovac— cacaki vasútvonal alépítmé
nyeinél. Ez a homokkő kevésbbé ellenálló, ilyen célokra tehát nem igen 
ajánlható.

Cementégetésre alkamas anyag a Mionieától északra. Béla stena 
és Kocica alatt nagy kiterjedésben és vastagságban (kb. 40 m) előforduló 
mediterránkori márga. Tekintettel a szükségessé vált sok új éjntkezésre 
(vasutak, hidak stb.) és Szerbiának nagy cementhiányára, cementgyárnak 
a létesítése itt nagyon is ajánlható volna.

Szerbiai kiküldetésem alkalmával vasúton 2568, kocsin 320 és gya
log 285 kilométert tettem meg.




	001-026
	027-046
	047-057
	058-063

