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5 . A  BO ZOVICSTÓL É SZA K R A  FE K V Ő  H E G Y SÉ G R É SZ  KRASSÓ- 
SZÖ R ÉN Y  M E G Y É B E N .

T. Roth Lajos-íóL

Az 1884. évi nyáron földtani felvételeim ama területen forogtak, mely 
az 1883-ban és részben már 1882-ben bejárthoz közvetetlenül csatlakozik. 
E szerint Ny. felé a Minis- és Ponyászka-völgyekig, még pedig D—E-i hossz
kiterjedésben a «Babintiu maré» déli lejtőitől kezdve a «Cracu cu drumu» 
«Tilva eapi»-ig térképeztem a hegységet. Egy helyen pedig a Ponyászka- 
völgyet átlépve, annak jobb partján, a Kuszek-patak-Mosniaeu és az Ogasu 
Alibeg-gel szemben levő árok közt elterülő kis hegyrészt is bejártam.

A terület, a K-re határossal összehasonlítva, geológiai szempontból 
sokkal változatosabb képet nyújt. Az újonan, habár túlnyomóan csak apróbb 
részekben fellépő képződményeknek egész sorával találkozunk itt, melyeket 
a K fele határos, jóval egyformább vidéken hiába keresünk.

A hegység főzömét — azon körülménynél fogva, hogy az szoros össze
függésben áll a K-i területtel s ennek csak egyenes folytatása — itt is a kris
tályos palakőzetek képezik.

A hegység szerkezet ében mutatkozó zavarodások jelei, melyeket 
tavali jelentésemben* a Babinetiu-Vale Putna tájáról jeleztem, ENys E felé 
meglehetősen messze követhetők. Ugyanis a Babintiu mare-tól E-ra a 
NyDNy — KEK-i csapásirány az EENy — DDK-ivel, tehát az egymásra 
függélyesen álló csapásirányok felváltva, ismételten hirtelen találkoznak, mi 
mellett a rétegek egész túlnyomóan Bozovics, illetőleg a Minis-völgy felé dől
nek. E szerint a Vale Putnából Ny-ra a Minis-völgyig húzódó dislocatiói 
vonal zegzugban folytatódik E-ra.

E dislocatiói vonal menete t. i. a V. Putnából a Vale Tariia-Delu 
(olv.: Gyalu) Soci-Ogasu Suhaciu-Délu Tariia déli részén át nyomozható a 
Minis-völgyig. Itt a menetiránya annak a völgy jobb partján emelkedő Pade- 
selu maré E-i lejtőjében való folytatására utal. A Minis-völgy felé visszatérve 
— úgy látszik — körülbelül a Cracu Ciocortia déli, 552 méterrel jelölt kúpjá
nál csap E-i irányban a völgyön át, mert ennek bal paláján, a Délu Tariia 
E-i lejtőjén elvonuló árok felé találjuk — az Ogasu Suhaciu-ig — a folytatá
sát. Itt a Craieste déli részében csakhamar ismét DNy felé visszatérve, a 
Craieste-táj körülbelől középső részében éri el a Minis-völgyet, ennek jobb 
partján a Cracu Ciocortia E-i lejtőjében való továbbfolytatására utalván.

Földtani Közlöny», XIV. köt.
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Nem messze innen, a Chirsia Goznával szemben, újra kimutathatjuk e vonal 
menetét a Minis-völgy bal lejtőjében, hol az a Craieste E-i végén át a Poiána 
lui Despotu-ig nyomozható. Ennek E-i részében megfordulva, Ny-ra tér át, 
s a Poiana Gabricia és Poi. Porumba déli végein át húzódik a Poi. Rajcului 
felé, hol a nyomát már nem lehet tisztán kimutatni. A Délu Zagrade-n a 
Minisig t. i. a rétegek oly különféle csapásirányt mutatnak, hogy, ha azokat 
egy vonallal összekötjük, egész kört kapunk.

Idáig láttuk az e területen uralkodó két főcsapásirányt, a NyDNy-it és
a DDK-it, az elsőbbségért versengeni. A Cracu Bologi deli végén kezdődő s a
Poiána mirci-nál el a Poi. Pattasiu-Helisaghu mare-ig követhető vonaltól
É-ra aztán, a Ponyászka-völgyet K. felől közvetetlenül határoló hegységben,/ /
DDK-i dőlés mellett a KEK-i csapáshány marad az uralkodó. Es minthogy
jobban K-re s a Munte Semenik felé közeledve — mint azt már tavali jelen
tésemben kiemeltem * — a déli s főleg DDNy-i dőlést, még pedig mindin
kább távolabbi közökben a DDK-itől találjuk, világos, hogy a kristályos palák 
itt, minél tovább E-ra, a Semenik felé, annál laposabb félköralakú fordula
tot tesznek, míg közel a Munté-hoz és magán a Munté-n ismét egy dislocatiói 
vonal árulja el jelenlétét, melyet szintén már tavaly jeleztem. Mig tehát Dé
lén, a Délu Tariiá-tól kezdve a Cracu Bologi-Poi. Pattasiu-Helisaghu-vonalig 
a rétegek egészben véve ismételten derékszög alatt összetolva tűnnek elő, oly- 
íormán, hogy a KEK-re csapó részek E felé mindinkább K-re tódulnak előre 
ékalakúan, addig ez utóbbi vonaltól E-ra, a Munte felé, azokon belül mindig 
laposabb, félköralakú fordulat jön létre. Ez utóbbi jelenség — hogy közel
fekvő, habár kissé triviális összehasonlítást alkalmazzak — a vízbe dobott kő 
által e médiumban előidézett megrázódásra emlékeztet, mely megrázódás a 
centrumtól való távolsággal a nagyobbodó körökben mindinkább laposabb 
hullámokat okoz; a hegytestben itt terjedt hullámok persze mind jobban 
fölfelé toló hatásban nyilvánultak.

Böckh** kimutatta, hogy az Almás-medencze sülyedési területnek tekin
tendő, és valóban egy pillantás az általa a déli vidékről készített részletes 
geológiai térképre elegendő, mikép e felfogás helyességéről azonnal meggyő
ződjünk. Minthogy az Almás völgyét DK-ről határoló kristályos palahegység 
nagy szabályossággal a DNy — EK-i csapásirányt követi, mit már Schloen- 
b a c h  *** hangsúlyozott és később Böckh is megerősített, és mind a két au tor 
szerint Lapusnik táján ugyané csapásirány változatlanul megmarad, azt kell 
következtetnünk, miszerint az említett sülyedés folytán a hegység szerkeze
tében beállott nagyobbmérvű zavarodások főleg s talán kizárólag az Almát s-

* Id. k. 240. 1.
** «Földtani Közlöny» XIII. köt. 164. 1.

*** Verhandl. d. k. k. geol. R. A. 1869, 267. 1.
F ö ld ta n i Közlöny, XV. köt. 1885.



tói E-ra fekvő vidékre, még pedig legnagyobbrészt az itt szóba hozott terü
letre terjedtek.

Részemről a Vale Putna-Délu Soci által jelölt területet szinten — ha
bár csak másodlagos, alárendelt — sülyedésnek tekintem.

E  sülyedési területeknek Délen megfelel aztán a hegység emelkedéset 
illetőleg a hegytömegek összetolatása és fvitorlasztatása a Munte Semenik-ig 
Északon.

Hogy a vázolt viszonyok mellett a íocsapásirányokon belül a rétegek 
ismételten helyenkénti hajlásokat, fordulatokat és redőzeteket észleltetnek, 
az természetes. Meredeken fölegyenesedve látjuk a rétegeket nevezetesen az 
érintett másodlagos sülyedési terület közelében. Itt a Yale Tariia és Minis
völgyben az 50—75° közt forgó dőlési szög gyakori tünemény, sőt a Y. Ta- 
riiában, hol a Vale Putna abba szakad, merőleges állásban is megfigyelhet
jük azokat.

Bozovicstöl E -ra — mint B öckh előbbi jelentéseiből, valamint saját 
tavali jelentésemből is ismeretes — a Minis-völgy bal lejtőjében a kristályo 
palák felső vagy III. csoportjával találkozunk. E csoport kőzetei folytatódnak 
aztán a Babintiu maré déli lejtőitől kezdve tovább E-ra a Minis- és Ponyászka- 
völgyek K-i oldalain. Ez utóbbi völgy bal lejtőjében, a Poiána Scalőge táján,

■ még amphibolitokat és agyagesillámpalát észlelünk. Az Ogasu Alibeg torko
latától nem messze D-re a kristályos palakőzetek középső vagy II. csoport
jára akadunk, mely aztán, az érintett félköralakú fordulatnak megfelelően, a
III. csoportot félkör alakjában fogja körül.

A középső ( I I . ) csoport kőzeteinek petrografiai jelleme az utolsó 
két jelentésemben vázolt marad, azaz fölötte egyhangú. Tar maiint és gránátot 
tartalmazó csillámpala váltakozik szürke csillámgneiszszal, vagy alárendel
tebben tiszta muscovitgneiszszal. A csillámpala — mint az e hegységben oly 
gyakran észlelhető —- földpátot is vesz fel, mely esetben földpát-csillámpa
lának nevezhető, vagy pedig a földpát nagyobb mennyiségben való jelenlé
tével csillámgneiszba megy át. A kis fészkekben való grámtszerü kiválások 
a csillámpalában itt sem hiányzanak. A «Cracu cu drumu»-n (gerincz az 
ösvénynyel) a gránit határán fellepő muscovitgneisz apró gránátokat mutat. 
A rétegek a «Tilva eapi»-ig 40—60° alatt dőlnek.

A felső ( I I I . ) csoport fedőbb részében — miként azt tavali jelen
tésemben kiemeltem * — csillámpala és gneisz az uralkodó kőzetek. A Minis
völgy fele és a fedő irányában menve, ismét az amphibolitos palák és phylli- 
tek zónájába jutunk.

A csillámpaiában itt is több ponton — úgy péld. a Poiána lui Des- 
potu-n — gránát mutatkozik; a túr malin itt-ott szintén fellép benne.

A gneisz gyakran szürke csillái mgneisz, mely pár ponton gránátot is
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tartalmaz. A Poiána obcila körül és a Culrne frentarilor-on e gneisz kitünően 
lemezes. A Poi. Murescnluitól EK-re, az ütőn, csomós gneisz észlelhető, mely 
a Poi. Izvoru sesztu és a Délu Scalőge közt, t. i. a 922 m. és 872 m. magas
sági pontok közt levő csúcson, újra mutatkozik. E tájon tömött, quarzitos 
gneisz is van jelen. A Poi. Pattasiutól E-ra fekvő kúpon csíkos gneisz tűnik 
szemünkbe, mely szintén a földpátok porpliyros kiválására való hajlamot 
mutat. Bétegzett vagy palás gneisz (Naumann értelmében) áll elő a Poi. Mu- 
rescului DNy-i végén. A Ponyászka bal lejtőjében, a gránit közelében, igen 
csillámos gneisz jelenik meg, mely a Mnntegneiszra emlékeztet. A Délu 
Zagradé-n végre vékonypalás, tiszta muscovit-gneiszt találunk.

A Minis-völgy felé uralkodó amphibolitos palák és pliyllitek, melyek 
összességükben véve a csillámpala-gneisz zónájának fedőjét képezik, rendesen 
egymással váltakozva lépnek fel, mely váltakozásban több ponton a jobban 
félig kristályos kinézést nyerő csillámpala is részt vesz. Ez utóbbival külön
ben többnyire a phyllitgneiszt látjuk társulni. Pyrit e kőzetekben csaknem 
mindig található; vele együtt vagy helyette fellép gyakrabban — de rendesen 
csak az elválási lapokat bevonva — annak átalakulási terménye, a limonit. 
6rru/ü-tartalom szintén gyakran van meg, rendesen az agyagcsillámpalához 
van hozzákötve. A lencsék- s fekvetekben fellépő quarz mellett mészpát itt 
— erek- s erecskékben vagy csak hártyák alakjában — az amphibolitos 
palák és phyllitek rendes kísérője, helyenként pedig valóságos mészphyl 
litáll elő.

A Babintiu maré-n, valamint a Poi. Porumbától D-re és Ny-ra, az 
agyagcsillámpala túlnyomóan mint vékonyleveles, valódi «phyllit» van kikép
ződve. Az utóbbi poiána (519 m. ponttól) Ny-ra, az árokban, a phyllit fekvő
jében zöldcsillámos, talkos kinézésű csillámgneisz, s erre aztán a csillámpala - 
és csillámgneisz-zóna következik. A zöld csillám alighanem a barna biotit 
átalakulási terménye. Csuszamlások a hegyek oldalain, igen valószínűen a 
phyllit keresztüláztatott felületén, gyakrabban láthatók. A «Vérei pravo» 
DNy-i lejtőjén, t. i. a Vale Putna és Vale Tariia közti vízválasztón, a csillám
pala a felületen mállás következtében kemény, kékes agyaggá átváltoztatva 
mutatkozik. A «Babintiu maré» déli lejtőjén, a hid közelében felhúzódó árok
ban, valamint a Délu Soci déli s a V. Tariia jobb lejtőjében — mint betele
pülés az agyagcsillámpalában — vöröses vagy zöldes, quarzitos, néha kissé 
mes-zes kőzet észlelhető, mely kevés földpátot és csillámot tartalmaz, és erő
sen repedezett. Az érintett árokban e kőzet pyrit-szemecskék mellett egy zöld 
ásványt (smaragditot ?) mutat.

A zöld palák, melyek a D. Tariia hegy hátán — az 525 méterrel jelölt 
kúpig — mindenütt találhatók és az Og. Suhaciu-ból a «Craieste»ig felvo
nulnak, igen repedezettek és mállás következtében gyakran egészen átvál
toztatva tűnnek elő, — legnagyobbrészt chloritos paláknak nevezendők, 
melyek többször quarzitosak lesznek. Velők együtt tiszta amphibolpala és
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amphibolgneisz is lép fel, mely kőzetek már a «Rudiira» É-i lejtőjén is ész
lelhetők.

A Yale Tariia jobb lejtőjében, azaz annak a Minis-völgybe való torko
latánál, a Bozovics-stájerlaki út mellett, s az alacsony, rétekkel és kukoricza- 
földekkel borított elődombok lejtőjén, a mállásnak induló, quarzdús agyag- 
csillámpala rozsdabarna limonitkéreg alatt pyritet mutat, mely ásvány itt e 
kőzetet meglehetős dúsan átszövi. A pyrittartalom nyomozható aztán, a med
dig az alacsony lejtőn a palák láthatók. Szintén valamivel dusabban mint 
rendesen mutatkozik a pyrit hasonló kőzetben a Minis-völgy bal partján, az 
úton, «Craiesté»-től ENy-ra is.

A Délu Tariia Ny-i lejtőjén húzódó árokban, mely e hegy 520 méterrel 
jelölt kúpjától Ny-ra fekszik, az amphibolites palával váltakozó agyagcsillám- 
pala, a hegylejtőn lévő két kis poiánától E-ra, körülbelül 1 meter vastag 
grafit-betelepülést mutat. E grafit részben meglehetős tiszta anyag; lefelé 
kevés pyritet tartalmaz, és a legfekvőbb részében fehér mészpát-erekkel van 
áthúzódva. Az árok talpában, valamint fölebb az árokban újból mutatkozik 
grafittartalom. A Poi. Rajcului Ny-i lejtőjén húzódó árokban szintén tisztái)!) 
grafitos részek láthatók.

Ezen árok torkolatától kezdve a Minis-völgyben föl, a mészsziklák felé 
menve, ez utóbbiak közvetetlen fekvőjében mállás következtében erősen 
átváltozott grafitos agyagcsillánqialát találunk, mely részben brecciaszerű 
kinézést nyer és kis quarzszemeket zár magába. E brecciaszerű részek azt 
benyomást teszik, mintha a hegynyomás folytán bekövetkezett összezúzódás 
által jöttek volna létre. A grafitos agyagcsillámpala a fekvőbb részekben 
vöröses kristályos mészszel váltakozik.

Tovább a fekvőben a valódi phyllitek, s alattuk ismét grafitos agyag- 
csillámpalák jelennek meg, mely utóbbiak alatt aztán, meglehetősen repede
zett padokban, újból a vöröses mész és quarzos, grafitos agyagcsillámpala 
következik. A grafit ezen, az utón már messzebbről feltűnő feltárásban túl
nyomóan csak mint impraegnátió és bevonatként jelenik meg, meglehetős 
tisztán csak vékony szalagocskákban mutatkozik. A lejtőn fenn zöldes chlo
rites palák és ismételten brecciaszerű fekvetek is láthatók.

A kristályos palakőzetek felső csoportját a hegységben E-ra, azaz a 
fekvő irányában követve, e csoportnak itt túlnyomóan csillámpala és gneisz 
képezte középső zónájából annak alsó, nagyrészt amphibolitokhól álló zóná
jába jutunk.

Már a Poi. Pattasiu táján mutatkozik betelepülésként a csillámpala- 
gneisz közt egy amphibolit-vonulat. Ampliibolit-betelepülés észlelhető továbbá 
a Poi. serbului (Og. Térié) K-i szomszédságában; a Poi. Izvoru sesztu-tól 
E-ra fekvő, 922 meterrél jelölt kúpon pedig gránáttartalmú amphibolgneisz 
lép fel. A Poi. Kozsokariu-Poi. Scalóge tájától E-ra és K-re aztán uralkodó 
az amphibolit. Ez a Ponyászkálioz közelebb csillámpalával és agyagcsillám-
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palával váltakozik, a Poi. Alibegtől kezdve K-re s DK-re, t. i. a Helisaghu 
maré felé húzódó gerinczeken pedig, csaknem kizárólag evvel találkozunk. 
Ez amphibolit az Og. Alibegben helyenként tökéletlenebb vastagpalás 
amphibolitpala lesz, és földpát felvétele által itt-ott amphibolgneiszba 
megy át.

A Poi. Kozsokariu közelében alárendetlen chloritpala ered, mely a 
pyritet hexaéderekben mutatja kiválva. Ezen ásványtartalom csekély meny- 
nyiségben a felső csojiort ezen legfekvőbb részében is mindenütt található, s 
csak egyetlen egy pontot ismerek, hol az a középső vagy II. csoport legfedőbb 
részében is, csillámpalában, nyomokban mutatkozik. A «Cracu in altu»-tól 
E-ra az ampliibolitokkal q uarzcsillám pa la  társul.

Syenitnek mondható kőzeteket, minőket K u d e r n a t s c h  * «mint az am- 
jjhibolgneiszból való átmenetet» e vidékről idéz, és geológiai térképén a Poi. 
Alibeg táján rajzol, itt sehol sem figyelhettem meg, sőt, mint a mondottak
ból kiderül, az amphibolgneisz az ampliibolitokkal szemben e területen egy
általában csak alárendelteiül szerepet visel.

A Ponyászka-völgy bal lejtőjében, e völgy 359 méter magassággal jelölt 
pontjától kezdve E-ra, a Poi. Kozsokariu E-i végéig, a g rá n it  lép napfényre. 
A völgy jobb lejtőjén, a Poi. Kuszek-Mosniacu táján fellépő gránitot már 
K u d e r n a t s c h  ismertette, és az ő értékes munkájából tudjuk, hogy az itt 
nagyobb elterjedésben jelentkezik a felszínen. A Ponyászka-völgy 493 meter 
magassági pontjánál, t. i. ott, hol a rétek véget érvén, a völgy lényegesen 
összeszűkül, e kőzet ismét a völgy bal lejtőjére húzódik át. K u d e r n a t s c h  

abbeli adata, mely szerint «a Ponyászka-völgy a gránitnak egyszersmind 
határát képezi a K-i gneiszterület felé,** tehát csak e völgynek a Poi. Kozso
kariu és a 493 méter magas jJont közt fekvő részére nézve áll.

A Ponyászka-patak bal partján fekvő kincstári erdészlak tőszomszéd
ságában, a Bibel-féle nyaralóval s a Kuszek-patak torkolatával szemben, 
nagyobb feltárás van. Itt a gránitot a Kuszek-patak torkolatánál előállított 
tógát építésére fejtették. A kőzet középszemcsés, vöröses színű, és túlnyomóan 
vörös, alárendeltebben fehéres fö ldpá tbóX , niuscovit-, ennél kevesebb biotit-, 
és quarz-ból áll. A vörös földpát dr. S c h a f a r z i k  úr közlése szerint, ki a 
vékonycsiszolatot megvizsgálni szíveskedett, egészen váratlanul oligoklas- 
nak, a fehéres Orthoklas (lo xo k la s  J-nak bizonyult. Mint járulékos elegyrész 
itt-ott apró gráná tok  jelennek meg. A kőzet e feltárásban helyenként mint 
pegm atit, alárendelten mint finomszemcsés, aplitos  féleség van kiképződve, 
mely utóbbiban a csillám nagyon háttérbe szorul.

E nagyobbrészt vöröses földpátú, rendesen több muscovitot mint bioti-

* Geologie des Banater Gebirgszuges. (Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss., XXIII. 
köt., 1857, 40. 1.)

** Id. h. 70. 1.
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tot tartalmazó gránit a Ponyászka-völgy bal lejtőjében az uralkodó typus. 
Ezt találjuk a Kuszek-árokban is az első Ilidig.

Innentől kezdve, az árokban fölfelé menve, annak jobb lejtőjében fehér 
földpátú, ép biotit-granit vagy granitit-ra akadunk. A földpát ebben ortho- 
Idas és oligoklas; az utóbbiból igen sok, kitünően ikerrovátkos van jelen. 
Keskeny, szalagszerű, el is ágazó erekben látjuk a granititot itt igen kevés 
csillámot tartalmazó quarz-földpát-elegy által, vagy pedig többszörösen, és 
helyenként vastagabb kiképződésben, valódi pegmatit által telérszerűen 
áthatva. Az utóbbi nevezetesen a nagy, szép rózsa- vagy hússzínű földpátok 
által tűnik szemünkbe.

Az úton, mely a Bibel-nyaralótól E-ra a Poi. Kuszek felé fölvezet, elő
ször ugyanazzal a gránittal találkozunk, mely a szemközt lévő kincstári 
erdészlaknál feltárva van. Az utat tovább fölfelé követve, e gránitot granitit- 
tal felváltva találjuk. Az utóbbi a felszínen itt erősen mállott és darává hull

1. ábra.

szét; benne az előbbi kemény, ép részeket képez. Pegmatit, s evvel együtt 
keskeny szalagokban, apró rózsaszínű gránátokat tartalmazó aplit is mutat
kozik. Fenn, a Poi. Kuszek déli végén aztán ismét ugyanaz a gránit, mint az 
erdészlaknál, látható. A poiána G83 méter magas pontjáig ismételten a peg- 
matitot látjuk, körülbelül 65 cmeter vastag erekben, a granitit közé beágyalva. 
Az utóbbi a felületen itt is egészen darává van elmállva. A pegmatitban itt 
mutatkozó rózsaszínű földpátot dr. S c h a f a r z i k  Orthoklas (perthitJ-nak hatá
rozta; mellette oligoklas van jelen. A poiána (Kuszek) E-i végétől (727 mé
ter A ) NyENy-ra, a Mosniacu felé tartó irányban fölfelé menve, a vízválasztó 
mögött, ismét a mállott granititot találjuk, melyben s melylyel ismételten fel
váltva, 1 —1*5 méter széles zónákban, a pegmatit észlelhető. A Mosniacu-on 
aztán ugyanoly ép, mint a Kuszek-árok jobb lejtőjéből említett granitit 
lép fel.

A Ponyászka-colonia déli végén, az úton, az utolsó bódétól lefelé, a 
gránit vékonypadszerü, csaknem lemezesnek mondható elválást mutat.
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A kőzet itt helyenként igen csillámdus lesz, mely esetben a quarz jobban 
visszalép.

A Bibel-nyaralóval szemben, t. i. a kőbánya és fürdő közt a hegységbe 
felhúzódó árokban (Og. Rascului), a gránit szakadatlanul nyomozható odáig, 
hol az árok kétfelé ágazik. E két árokág közt felvonuló gerincz bázisán még 
a gránitot látjuk. Ez azonban csakhamar eltűnik, és feketecsillámos, Mus- 
covitgneiszszal áthúzódott «Muntegneisz» áll előttünk, melynek rétegei 70° 
alatt, helyenként pedig csaknem merőlegesen dőlnek. E gneiszban egy gránit- 
apophysist észlelünk, melynek folytatását a DK-re vonuló árokág jobb és bal 
lejtőjében nyomozhatjuk.

Ezen árokág bal lejtőjében megjelenő gránit a vele határos, kissé gra- 
fitos csillám (hiotit)-paláhól eredő részeket zár magába, mi által hegységünk
ben a gránitnak a kristályos palák felső ( I I I . )  csoportjánál fiatalabb kora 
e helyen is világosan be van bizonyítva, mint azt B öcxh a déli területre nézve 
szintén kimutatta. Közvetetlenül a DK-re vonuló árok újbóli elágazása előtt 
az itt fellépő csillámpalát még több ízben apró, keskeny gránit-apopliysisek 
barangolják be. (1. ábra).

Mig az említett árokban a csillámpalát és gneiszt a gránit érintkezésén 
igen meredeken láttuk fölegyenesedni, addig e gránitvonulat déli vége felé, 
a Cracu Bologi Ny.-i lejtőjén, a csillámpalát egészen szokatlanúl laposan, t. i. 
15° alatt látjuk a gránittól annak határán el dőlni. A gránitnak részben már 
átalakult mállási terményét főleg a Ponyászka-völgy jobb lejtőjében találjuk, 
hol az, a vizek által a hegyekből lehordva, több helyt kis elődombokat képez. 
Az elhagyott úton, mely a Poi. Ruszékről le a Ponyászka-völgybe vezet, tisz
tább, fehéres, kaolinos anyag is mutatkozik.

Mint az imént mondottból kiderül, a pegmatit úgy a tulajdonképi 
gránit-, mint a granititnál nyilván fiatalabb képződésű.

S z e r p e n t in t  területemen eddig csak három, egymáshoz közel fekvő 
ponton találtam.

Fellép az a Yale Tariia bal lejtőjében, a «Dilma» 587 m. mag. pont
jától DNy.-ra, s innen ENy.-ra még két elkülönített, apró foltban. Az előbbi 
fellépés kopársága és fehéres színe folytán már messzebbről feltűnő elődom- 
bot képez. Határán a phyllitgneisz agyaggá van mállás következtében átváltoz
tatva, közvetetten érintkezésén pedig tömör, quarzdús, zöldes kőzet mutatkozik.

A szerpentin vagy világos sárgászöld és fűzőid, fehéres részekkel és 
sötét pettyekkel vagy szalagokkal átvonva, vagy pedig sötét-, néha feketés- 
zöld. Szerpentinasbest által rendesen és helyenként igen dúsan van átszőve, 
az elválási lapokon mészkéreggel van bevonva, a formatizálásnál világosan 
héjas szerkezetet mutat, részben nemes szerpentinnek mondható.

Dr. S o h a f a r z i k  úr, ki e lelőhelyről három kőzetpéldányt közelebbről 
megvizsgálni szives volt, a következő eredményt közli velem: «A világos, 
sárgászöld szerpentin fénytelen, keménysége 3—4, forrasztócső előtt fehér
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esz, a nélkül, hogy megolvadna; cobalt-oldattal megnedvesitve és újból izzítva 
világos rózsaszínűvé változik. Üvegcsőben hevítve vizet ad, mely indifferen s 
hatású. A szerpentinben levő fekete fémszemek a mágnes által vonatnak, és 
boraxxal a chrom reactióját (fűzöld) tisztán mutatják, minél fogva chrom vas- 
ércz-nek  tekinthetők. Vékony csiszolatban a fehéres anyag számtalan barnás, 
finom szálkákból álló kristályok által van átszővé, melyek polarizált fényben 
egyenesen kioltanak. A kőzetpéldányon előfordul vékony érben a szerpen tin -  
asbest ( chryso til) is, melynek finom szálai ugyanezt a világos barna színt 
és egyenes kioltást mutatják, úgy hogy bátran feltehetjük, hogy a kőzetet 
átszövő tűk sem egyebek, mint szerpentinasbest vagyis chryso til-tűk. E tűk 
közti közeket szintén szerpentinizált és halmaz-polarizátiót mutató fehéres 
anyag tölti ki. A chrom it-szemek körül pedig világos udvarok vannak.

«A sötétebbzöld szerpentinekben, melyek bizonyos szalagosságot árulnak 
el, górcső alatt a csiszolatban szintén túlnyomóknak bizonyulnak a chrysotil-tűk. 
A fekete érczszemek — és ezek erősen — vontatnak a mágnes által és for
rasztócső előtt a boraxgyöngyben csupán csak a vas reactióját (küllángban

1 . ábra. ci

c g =  Csillámgneísz 5H
s =  Serpentin. £ c. ©

pg =  Phyllitgneisz.
q =  Quarzit.

Ju l i  —  Mediteian.
Ny DNy. KEK.

sárga, bellángban üvegzöld) adják, úgy hogy ennélfogva azokat m agnetit-nak 
kell tartani.

«A vizsgált kőzetpéldányok annyira át vannak változtatva homogen 
anyaggá, hogy az egykori eredeti kőzet mivoltára nem lehet következtetést 
vonni.»

A 459 m.-rel jelölt magassági ponttól DK.-re fekvő kis kúp lejtőjén, 
mely a Yale Tariia felé ereszkedik, a csillámgneisz mint fekvő és phyllitgneisz 
mint fedő közt beékelve, keskeny, helyenként csaknem rétegzettnek látszó 
sávban ismét mutatkozik a szerpentin. (2. ábra.)

A szemközt levő lejtőben, a Yale Tariia felé, közvetetlenűl kiszéle
sedése előtt, orralakúan előretolt dombon, a csillámgneiszt kisérve, egészen 
apró foltban még egyszer megjelenik a szerpentin, melyet azonban a medi
terrán kavics és agyag azonnal elfed.

A Délu Tariia legéjszakiabb, 525 m.-rel jelölt kúpján, a zöld cliloritos 
palán rajtaülve, brecciaszerű palaconglom erátot találunk. Ez, 
anyaga főleg a zöld chloritos palából és chloritos gneiszből eredvén, szintén 
lulnyomóan zöldes színű. A zöldes palaanyagban a brecciás részeken kívül 
tisztán gördült, vöröses quarzhömpölyöket, sötét agyagpalaszerű részecskéket,.
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fehér quarzszemeket, valamint a zöld palák és gneiszok szabályszerűen meg
kerekített görélyeit is észleljük, nyilván tehát a chloritos p a lá k n á l fia ta labb  
korú képződéssel van itt dolgunk. Ilyféle, csak jobban m állott, kőzetek ibolya
színű és világoszöld vagy kékes agyagpalával együtt aztán a Craieste Ny.-i 
lejtőjén, egy foltban, ismét fordulnak elő.

Minthogy ezen elszigetelten fellépő lerakódás földtani korára nézve 
valami tüzetesebb adatot megszereznem nem sikerült, e tekintetben csak 
némileg biztosabbat nem mondhatok. Az ezen előfordulásoktól ENy.-ra jelent
kező carbon korszakbeli kirakodásokkal azonban a szóban forgó képződést 
megegyeztethetőnek nem tartom. Ez utóbbi petrografiai kiképződése t. i. a 
carbonos conglomerátokétól — mint azt látni fogjuk — lényegesen elüt; 
hajlandó vagyok e brecciaszerű palaconglomerátot a carbonos conglom erátiiál 
régibb palceozoos le rakodásnak  tekinteni.

A «Yerci pravo» és «Dilma» DNy.-i lejtőjén, a mediterrán határán, 
(jUCUTzit mutatkozik, mely mindinkább vékonyabb szalagban az említett 
szerpentin-elődomb felé vonul, melynek közelében kiékül. A Dilma-hegytöl
D.-re, az árokban, a breccia- vagy tisztán conglomerátszerü kékes quarzit 
hatalmas sziklákban jelenik meg. Itt kalapácsütésre kénes szagot áraszt. 
A kőzet egészen fehér is lesz, és a hasadéklapokon rozsdabarna bevonatot 
mutat; a réteglapokra való merőleges irányban erősen repedezett, minek 
folytán könnyen hull apró darabokra szét.

E quarzit közvetetlen fekvőjét zöldes phyllitgneisz képezi. Az előbbinek 
fekvőrétegeiben phyllites és íöldpátot is tartalmazó fekveteket lehet meg
figyelni, épűgy mint a fekvő phyllitgneisz legfedőbb részei igen quarzitosakká 
válnak, úgy hogy tehát a két képződés határán átm enet létezik. Az előbb 
említett kis kúpon, a 459 m. mag. ponttól DK-re, szintén a phyllitgneisz 
fedőjében mutatkozik apró sávban a quarzit (1. a 2. ábrát). A kőzet a fekvő 
részében itt is phyllitszerü anyaggal keverve van, a fedő felé azonban tiszta, 
breccia- vagy conglomerátszerü quarzit lesz; itt vékony mészkéreggel van a 
hasadék-lapokon bevonva, részben a ragasztószer is mész.

E quarzit igen emlékeztet a Lajta-hegység hasonnemű kőzetére, föld
tani korára nézve hajlandó vagyok azt a brecciaszerű palaconglomeráttal 
köriílbelől p á rh u za m b a  állítani.

A carbon- vagy lcőszén-systema  sedimentjeit területemen csak 
egy helyen, t. i. a «Zagrádia»-tájon lévő Poiána Visanului körül constatál- 
hattam, hol azok nagyobb foltban a hegylejtőn megjelennek.

Fellépésük e vidéken a Minis jobbparti, már K u d e r n a t s c h  által megis
mertetett carbonvonulatnak E-i folytatását és egyszersmind végét is jelöli. 
Conglomerát, homokkő és palák váltakozásából állanak; legalól azonban 
mindig durva conglomerátot találunk, mit a Minis jobbparti előfordulásokra 
nézve K u d e r n a t s c h *  is kiemel. A rétegeket alkotó anyag e helyen túlnyomóan

* F. id. h., 81. 1.
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vörösesszűrke színű, helyenként (vasliydroxydtól) sárgásbarna, vagy sárgás
szürke is.

A Bozovics-stájerlaki úton, a Poi. Yisanuluitól KDK.-re és a Poi. Baj- 
culuitól D.-re, épen*ott, hol az út a mészkemenczénél a Ny—K.-i irányból 
DK.-re kanyarodik, KDK.-i dőléssel (40—55°) az alaphegység, azaz phyllit 
és chloritos pala, bukkan ki. Ahol az ut aztán DK.-rőlDDK.-re fordul, fölötte, 
a palahegység legfelső fekveteire, azaz mészpáterecskékkel átjárt, erősen 
mállott és összegyűrt grafitos agyagcsillámpalára települve, a carbon-systema 
kemény és laza, durva conglomerátjai, durvább- és finomszemcséjű homok
kövei és palái jelennek meg. A carbonlerakodás rétegei itt nagyon repedezet
tek és szétszakítottak, a lejtő erős csuszamlásoknak _ van kitéve, miért is az 
út védelmére annak építése alkalmával kőfal emeltetett. E helyt — ámbár 
gyéren — növénymaradványok találhatók.

Ha az utat D.-re az árokig folytatjuk, és itt a lejtőn fel, a Poi. Bajcului 
felé vezető, de már nem használt gyaloguton felkajiaszkodunk, itt legelőbb 
ismét a durva conglomerátot találjuk. A rétegek 40—65°-kai NyENy-ra 
(20h) dőlnek. A conglomerát csillámpala, quarz, gneisz, chloritos palák és 
átváltozott vöröses agyagcsillámpala görélyeiből áll, melyek meszes vagy vas- 
oxydhydratos cement által összeragasztva vannak. E durva conglomeráton 
vörösesszürke palás agyag, kemény pala és homokkő települ. Legalól még 
körülzárt hömpölyök észlelhetők. Nevezetesen a palák — de többnyire hiá
nyos — növénymaradványokkal telve vannak; az agyag szénrészecskéket 
mutat. A fedőben conglomerátos homokkő, conglomerát, pala és homokkő, 
ismét agyag szénnyomókkal, vörösesszürke, kemény homokkő és palás agyag 
következik, melyre még tovább a fedő felé újból meglehetősen laza conglo
merát, agyag, homokkő, ismét conglomerát stb. települ. Szénnyomok még 
néhányszor, de mindig csak egészen vékony, gyenge, s még nem is szabályos 
betelepedésben mutatkoznak.

A carbon-lerakodás Ny.-i vége felé, t. i. a bozovics-stájerlaki útról*a 
Poi. Visanuluilioz felmászva, itt is legalól conglomerátot, annak fedőjében 
pedig homokkövet, palát és conglomerátot váltakozva találunk; a rétegek 
eleintén 20—21h közt 50°-kal, azután pedig KDK.-re dőlnek.

Itt szebb és jobb megtartású növénymaradványokat gyűjthettem, melyek 
közűi a következő fajokat határoztam meg :

C alam ites C istii, B r o n g .

C alam ites sp. (gyümölcsfüzér).
A n n u la r ia  long ifo lia , B r o n g .

N europteris jiexuosa , S t e r n b .

N europ tcris sp.
D ictyopteris neuroptcroides, G u t b . (?)
C yatheites arborescens, S c h l o t h .  sp.
C yatheites villosus, B r o n g .  sp.
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A lethopteris S e r lii, B r o n g .  sp.
Á lethopteris P luckeneti, S c h l o t h .  sp.
A lethopteris sp.
? S agenaria  sp.
? C ordaites sp.

Azonkívül találkoztak gyümölcsök, melyek alighanem főleg a B r o n g -  

n ia r t  által C ardiocarpon  név alatt összefoglalt nemhez tartoznak, továbbá 
C arpo lithek (gyümölcsök és magok), és valószínűen egy Trigonocarpon , végre 
még többféle törzs és fűzérszárnak a töredéke.

A flora egészben tehát nagy összhangzást mutat a szomszédos (Minis 
jobbparti) carbonlerakodásokéval, melyet (a «Cracu Bezová»-ról) S t u r  hatá
rozott meg. S t u r *  kiemeli, hogy e lelőhelyen az A lethop teris Serlii, B r g .  sp. 
az uralkodó; a Poi. Visanului közelében e növény szintén gyakori, de körül
belül époly gyakoriak itt a Cyatheites arhorescens S c h l .  sp. maradványai i s .  

Az idézett helyen (199. 1.) S t u r  a megvizsgált bánsági carbonflora alapján 
tudvalevőleg azon eredményre jut, hogy itt a «p ro d u c tiv  kő szén fo rm á tiónak  
legfiatalabb, ismert é tage»-á\al van dolgunk, m elyhez tehát a m i  elöjovetelünk  
is  szám ítandó .

E z  a P o i. V isa n u lu i kö rü l je len tékeny  vastagságban nem  lehet lerakódra , 
esetleges k u ta tá s i kísérleteket itt nem tanácsolhatnék.

K u d e r n a t s c h  és utána S c h l o e n b a c h  a fenn idézett helyeken kiemelik, 
miként a Minis-völgy jobb partján napfényre jutó carbonlerakodásokban 
vagy ezekkel egybekötve «szerpentin» lép fel, valamint hogy a «carbonlera- 
kódás palái a kristályos palák kinézését nyerik». Mint az előrebocsátottakból 
kiderül, a M in is  bal p a r tjá n  je len levő  carbonrétegek sem m iféle  ehhez hasonlót 
nem  észlelteinek. M ert sem a szerpen tin  nem lép itt  a carbonnal kapcsolatba, 
még kevésbbé ped ig  h a so n líta n a k  a carbonpa lák  kristá lyos p a lá k h o z ;  az  
előbbiek az én területemen seholsem veszik  f e l  a z agyag - vagy chloritpa la  
kinézését, hanem  m in d ig  tiszta  sedim entlerakodások, m elyek, a települési v iszo 
nyoktó l egészen eltekintve, a kristá lyos p a lá k tó l m in d ig  élesen m egkülönböz
tethetők, még akko r is, ha a zu tó b b ia k  m á llá s  következtében kü lje llem ükre nézve 
meglehetősen m egváltoztak.

A D.-ről jövő bánsági n y u g o t i  k r é ta m é s z k ő - v o n u la t ,  a Coro- 
nini-forrásközelében K.-i szélével a mi területünkre lép át. Itt azonban e Iv.-i 
szélt mégcsak egyes részekre feloszolva látjuk a kristályos palákon települni. 
A legdélibb rész a Coronini-forással szemben s a «csárdától» DDK.-re mutatja 
vadregényes szikláit. A többi négy részt innét E.-ra, a Ponyászka-völgy bal 
lejtőjén vonuló «Cracu Bologi»-n találjuk, melynek 011 m. mag. pontjánál a 
mészkő-lerakódás É.-i végét is elértük.

A csárdától a Minis-völgyön lefelé jőve, legelőbb a bal lejtőben az út

* Jahrb. d. k. k. geol. R. A .  X X .  köt. 1870, 196. 1.
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fölött mészsziklákat látunk kiáltani, melyek 10h 5° alatt 20°-kai dőlnek. 
Ezeknek legfekvőbb részét szürke gumós mészkő, szürke, csillámpikkelyeket 
magába záró, sárgás- vagy vörösesszürke, igen repedezett, a fedöbb részben 
szarukövet tartalmazó, gumós mészkő képezi, mely utóbbinak gumói zöldes, 
homokos-márgás cement által vannak összeragasztva. E gumós mészkőben 
egy közelebbről meg nem határozható belemnitet, valamint lithothamniumot 
leltem. E mészkő fedőjében világosabb színű, szaruköves mészkő települ, és 
evvel körülbelül egy színtájban, a mészsziklákban kirepesztett utón alól, a 
Minis partján, sárgásfehér mészkő korotokkal mutatkozik. Az utat D.-re foly
tatva a világosszínű mészkövek hatalmas complexusa következik, melyben 
apró részekben sárgásbarna vagy vöröses szarukövet, mészpáttal is társulva, 
ismételten észlelünk. Itt egy Rhynchonella, Pecten (?) és valami gasteropoda 
rossz töredékét, szintén igen hiányos belemnitet találtam, helyenként pedig 
egész lithothamnium gyepeket figyeltem meg.

A rétegek a Minis-völgyszorosban különféle hajlásokat, gyűrődéseket, 
oldalnyomás következtében összetolt részeket stb. mutatnak, hasadékok által 
többszörösen vannak átjárva, és különféle dölésirányt észlelteinek, míg végre 
a mészkővonulat D.-i vége felé felhajolva, az alattuk települő kristályos palák 
határán NyDNy.-ra dőlnek, és így ez utóbbiakra concordánsan rátelepűlnek. 
A Coronini-forráshoz vezető hídtól valamivel fölebb, az utón, DDNy.-ra csak
nem D.-re dőlve, lemezes mészkő mutatkozik, mely aztán lenn a Minisnél, 
a túlsó parti rétegek felhajlásának megfelelően, az ellenkező dőlést észlelteik 
A hídnál, a Minis jobb partján aztán, a mészkőrétegek NyDNy.-ra, 
tehát az imént említett balparti rétegekkel (azoknak déli végén) szintén meg
egyezően dőlnek. Nyilván a Minis vájta tehát itt ki a medrét a mész
sziklákban.

A hídtól lefelé a vékonypados, részben lemezes mészkő ismét gyenge 
homokos, zöldes márga-közfekveteket mutat, és szarukő-szalagokkal ismétel
ten van áthúzódva. Itt három apró, sajnos, szintén hasznavehetetlen belem
nitet leltem. A mészkővonulat legfekvőbbje, annak déli végén, vörös- és zöld
pettyes mészkőből áll, és úgy látszik, hogy e rétegek a vonulat E.-i végén 
megjelenőknek felelnek meg.

Ha az útról a meredek sziklákon és a mészkőtörmeléken keresztül fel- 
kuszunk, kis lépcsőzetet érünk el, melyből merőleges s helyenként áthajlott 
mészsziklák emelkednek ki. Körülbelől e lépcsőzetig többé-kevésbbé (vöröses 
és szürke) szarukőtartalmú az itt sárgás és vöröses, tömör mészkő. A szikla- 
gerinczig fel aztán egészen tiszta, fehér, vöröses és világossárgás, többször 
mészpáttal átszőtt, finomszemcsés mészkő mutatkozik, metyben szerves ma
radványnak nyomát sem láthattam.

Az előadottak után világos, mikép az én leleteim nyomán e mészkő
lerakodások földtani korára nézve édes keveset mondhatnék, de szerencsémre 
van egy forrás, amelyre e tekintetben teljes bizalommal bivatkozhatom.
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B öckh tisztelt barátom, kinek alkalma volt, a bánsági Ny.-i «krétamészkő »t 
vonulatot több éven át tanulmányozni, és ki e tanulmányainak eredményé- 
a «Földtani Közlöny»*)-ben publikálta, tapasztalatai nyomán oda nyilatkozik, 
miszerint e vonulatnak kovadússágnk által feltűnő mészkövei jurakorbeliek. 
Leghelyesebben vélek tehát eljárni, ha az itt vázolt mészkőlerakodások alsóbb 
részét, mely az útról fel az említett lépcsőzetig nyomozható, jurakorbelinek, 
az ezen rajta települő felső, egészen tiszta, szarukőmentes mészkőből álló 
részt pedig — szintén B öckh tapasztalatai alapján — felső kréta korbelinek, 
még pedig az általa Bucsáva vidékén e felső krétakorbeli lerakodásokban 
felismert két csoport mélyebbjének, melynek E.-i folytatását ő Mocseris vidé
kén is kimutatta, — tekintem.

E mélyebb felső krétakori csoportnak felelnek meg az érintett mészkő- 
előfordulások a Cracu Bologi-n is, a Ponyászka-völgy bal lejtőjén, melyekkel 
egészen alárendelten egy helyt meszes homokkő is mutatkozik. Itt koraitöm- 
zsök és egyes koraiok gyakrabban fordulnak elő, a Cracu Bologi G11 m. mag. 
csúcsán szép Maeandrinát találtam. De a koraiokon kívül más kövület itt 
sem találkozik.

A Zagrádia-táj tárgyalt mészszikláitól K.-re, fenn a hegyen, az alap-
liegység (csillám- és agyagcsillámpala) közé kis rögben beékelve, vöröses,
erősen összeragasztott m é s z c o n g lo m e r á tr a  akadunk. Ez főleg vöröses,
tiszta, mellette sárga és szürke, néha kissé szaruköves mészkő, grafitos és
mállott chloritos palák, valamint quarz kisebb görélyeiből áll. több helyt
fehér mészpáterek által van átszőve, és itt-ott vörösvasércz-részecskéket
tartalmaz. Ezen a felületen keskeny szalagocska alakjában megjelenő rög /
E.-i végén, a kukoriczaíöld közelében, e mészconglomerát durva meszes 
homokkőbe is átmegy. Minthogy e képződés túlnyomó anyaga nagyon való
színűen a jura- és krétameszekből ered, igen közelfekvő az a gondolat, hogy 
abban krétakorbeli, ha nem talán ennél még fiatalabb lerakodással van 
dolgunk.

T r a c h y t  a szóban forgó területen több ponton, helyenként össze
függő kisebb részekben, többnyire pedig csak egészen keskeny telérekben lé]) 
fel. Összefüggő részekben találjuk e kőzetet a Poiána Alibeg szomszédságában, 
hol az e poiánától D.-re és főleg K.-re a lejtőn le az Ogasu Alibegbe húzódik.

Itt a kristályos palakőzetek III. csoportján, még j)edig az amphiboliton 
tör át, melynek a])ró részeit helyenként magába is zárja. Oszlopszerű elválást 
mutatva, compact tömeget képez, és hatalmas sziklákban áll ki a poiá
nától K.-re.

Ez gránitos-kristályos szerkezettel bíró, ép amphibol-földpát-trachyt, 
melyben a biotit csaknem eltűnik; a földpát dr. Schafarzik szerint labra- 
dorit, a kőzet tehát szerinte amphibol-labradorit-guarz-trachyt-nak nevezendő.
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*) L. nevezetesen a XI. és XIII. kötetet.
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E fellépéstől DNy.-ra, az Ogasu Alibegben, még egy apró, telérszerű trachyt- 
kibukkanásra akadunk; ez porphyros szerkezetű, quarzban dúsabb kőzet.

A Poi. Alibegtől E.-ra, a lejtőn, újra találkozunk a trachyttal. Itt kes
keny szalagban, szintén az árokig le, nyomozhatjuk. A trachyt itt a kristályos 
palák II. csoportján, csillámpalán tört fel. A kőzet nem oly fris, mint az 
imént említett, porphyros szerkezetű, a földpát és amphibol részben már 
mállásnak kezdenek indulni; járulékosan mutatkozik kevés pyrit.

Meglehet, hogy Kudernatsch ezen a Poi. Alibeg közelében előforduló 
trachytot syenitnek nézte.

A fent említett Ogasu Kascului DK.-i ágának bal lejtőjében grániton 
látjuk a trachytot áttörni (1. az 1. ábrát). Ez dr. Schafarzik meghatározása 
szerint biotit-andesin-quarz-trachiyt.

Ugyané typusnak határozta meg dR. Schafarzik úr a Kuszek-árok /
479 m. mag. pontjától E-ra, a Mosniacu felé felvezető, de már elhagyott 
úton előjövő és szintén grániton áttörő trachytot. Erre nézve azt a megjegy
zést teszi, mikép az oly finomszemű, hogy az elegyrészek jóformán csak 
górcső alatt vehetők ki.

A szintén innét, de a gránit közvetetlen érintkezéséről való trachyt 
közelebbről meg nem határozható plagioklas-trachyt. Ennek mállott, 
fénytelen alapanyagában — dR. Schafarzik szives közlése szerint — apró 
plagioklas-mikvo\ithok vannak. A trachyt e helyen lemezes-héjas elválást 
észleltet, az anyaga helyenként sejtes-salakos. Az utóbbihoz egészen hasonló 
trachytot találunk aztán keskeny, a térképen alig kiválasztható telérben a 
grániton áttörve, az utóbbi ponttól EK-re az árokban, valamint még két 
ponton a Poi. Kuszek E-i végétől Ny-ra, a Mosniacu-ra vezető utón.

A m editerrán  lerakodásokat a kezdetben említett, Yale 
Putna-Délu Soci jelölte másodlagos sülyedési területen találjuk, hol a kris
tályos palák, quarzit és szerpentin határán ENy-i irányban a Yale Tariia, 
Délu Soci, Ogasu Suhaciun át még a Délu Tariia K.-i lejtőjében a Craieste
480 m.-rel jelölt pontjáig nyomozhatok.

E lerakodások anyagára nézve a tavali jelentésemben mondottra utal
hatok. A biotit-pikkelykéket tartalmazó trachyttufa a Dilmától D-re, a 
Y. Putna és Y. Tariia közti vízválasztón, betelepülésként ismét előfordul; 
az alaphegység felé discordánsan dől. A conglomerát itt is csak nagy rögök
ben, nem padokban, van a kavics és homok közé betelepedve; a kavics és 
homok alatt vastag agyagcomplexus következik. Az Ogasu Suhaciu bal part
ján, az utolsó (legéjszakiabb) kolibák (gunyliók)-nál az agyagban kékes, 
kemény, kissé homokos mészmárga-padot észlelünk. Az agyag alatt homokkő 
és meglehetős szilárd, kékes színű conglomerát települ. A kavicsban szenese
det, uszottfától eredő lignitrészek mutatkoznak. Kövületet e területen nem 
leltem.

A d iluv iá lis  lerakodásokat, mint a folyó egykori folyásának
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leülepedéseit, részben meglehetősen tetemes magasságban a mai völgy talpa 
fölött (100 met.-nél több vizszíni különbségek is) a Minis-völgy bal lejtőjén, 
a Babintiu maré déli lejtőjétől kezdve a Zagrádia-táj E-i végéig, tehát a 
tulajdonképi Ponyászka-völgy torkolatáig találjuk.

Ezen üledékek néha durva, agyagos homokkal társuló kavicsból és 
agyagból állanak. Az előbbi rendesen nagy hömpölyöket mutat, az utóbbi 
sárga, szívós, vagy vöröses agyag. Kis diluviális fönsíkoknál (D. Tariia Ny.-i 
lejtője) a viszonyt ügy észleljük, hogy az agyag magát a fönsíkot borítja, 
a hömpölyök pedig a fönsík szélén mutatkoznak. Az agyag elmosatása követ
keztében t. i. a szélen a mélyebben fekvő kavics jut napfényre.

A Zagrádia-tájon (csárda közelében, attól DK-re) vöröses agyagra aka
dunk, mely helyenként mállott kristályos palák, carbon-conglomerát és 
mesozoos mészkő-darabok zárványai mellett sok kékes mész- és vasas con- 
crétiót zár magába. Egy ilyen nagyobb concrétió belseje mészből, a külső 
kéreg vörösvasérczből áll.

Mésztufa'-képződések a mesozoos mészkő-vonulat terén úgy a 
Ponyászka-völgy mint a Minis-völgy szoros mindkét partján apró részekben 
fordulnak elő; a Babintiu maré déli lejtőjén egy árokban a kristályos palák 
zónájában is akadtam egészen apró mésztufa-foltra. E mésztufák részben 
talán még diluviális, legnagyobbrészt pedig már alluviádis koruaknak tekin
tendők.

Képződésük ez idő szerint is folyton történik, mint arról többek közt 
a Coronini-forrásból lefolyó patak azon részén meggyőződhetünk, hol az a 
Minisba való esése előtt kisebb zuhatagban a mészsziklákon lerohan. Itt 
a mészsziklákat vékony mésztufa-kéreggel látjuk bevonva. A kis plateau 
a hídnál (Minis jobb partja) egészen mésztufából áll; az utóbbi nevezetesebb 
vastagságban van itt lerakódva.

A mi a tárgyalt területen előforduló kőzetnemek és ásványos anyagok 
h a s z n á lh a tó s á g á t  illeti, ezek főkép a hegységben való többé-kevésbbé 
nehéz hozzáférhetőségük miatt egyelőre inkább csak akadémiai, mint valódi 
praktikus értéket képviselnek. Tájékozásul azonban a következőkre akarom 
felhívni a figyelmet.

A Poiána obcila táján, valamint aCulrne frentarilor-on előforduló, kitü
nően lemezes, szürke csillámgneisz kövezetlapokra volna alkalmas. A Poiána 
Muresculuitól EK-re, a 922 m. mag. csúcs közelében fellépő tömör, quar- 
zitos gneisz építkezéseknél alapzatokra igen jó anyagot szolgáltatna. A tavali 
jelentésemben a Pattas-patak medréből említett, egészen vékonypalás, krypto- 
kristályos aktinolithpala a fedőpalához hasonló alkalmazást engedne meg. 
Efféle kőzeteket még több helyt találunk a kristályos palák III. csoport
ján belől.

A szintén már tavaly említett tiszta, fehér quarz (tejquarz) ,  mely 
a Munté-n, a «Nagy sasfürdő »-tői ÉK-re hatalmasabb sziklákban kiáll, az
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üveg-, de még inkább a porczellángyártásnál igen keresett anyagot szolgál
tatna. Mellékesen, quasi curiosumként, legyen itt az Uj-Borloven határában 
(Ogasu Goronecsina) fejtett gránát-csillámpaláról is említés téve, melyből 
helyi szükségletre malomkövet faragnak. Az ottani nép primitiv malmaiban 
megfelelnek ezek a malomkövek is.

Az előbbi sorokban érintett, valamivel dúsabb pí/ní-előjövetel a Tariia- 
völgy torkolatánál nagyobb figyelemre nem méltó, e tekintetben még inkább 
kiemelendő az innen E-ra egy árokban mutatkozó s részben meglehetős 
tiszta grafit-tartalom. Ez esetleg olvasztótégelyek és más tűzálló edények elő
állítására, géprészek kenésére stb. találhatna alkalmazást.

A gránitot — mint már említém — tógát építésére fejtették, a grani- 
titból pedig a Kuszek-árok jobb lejtőjén, valamint a Mosniacu-on kínálkozó 
alkalommal malomköveket állítanak elő. A Kuszek-árokban a Ponyászka- 
colonia és Bozovics községének ebbeli szükségletét fedezik, a Mosniacu-on dol
gozó domániak pedig Yerseczre és tovább szállítják a malomköveket. E kőzetek 
különben más czélokra is, mint péld. csiszolva és sikárolva, dísz- emlékekre 
vagy monumentális épületekre igen alkalmatosak volnának. A Ponyászka- 
völgy jobb lejtőjében (Poi. Kuszek-hegy lejtője) ásatások által alighanem tiszta 
kaolinos anyag is volna feltárható; a felületen előjövő a fölülről víz lehordta 
anyagtól tisztátlan vagy legalább nem elég tiszta.

A szerpentint, nevezetesen az ú. n. nemes szerpentint ékszerekre, a kő
zetet általában pedig sokféle metszett és esztergályozott apróbb tárgyra lehetne 
esetleg feldolgozni.

A quarzit, fenn ecsetelt tulajdonságánál fogva, útkavicsolásra igen jó 
anyagot szolgáltatna.

A tiszta, szarukőmentes, krétakorbeli mészkő mészégetésrc kitűnő anya
got szolgáltat, és e czélra tényleg használtatik is, habár csak alárendelt 
mérvben.

A Poiána és Ogasu Alibeg közt fellépő trachyt kövezetkőnek való 
koczkák előállítására kitünően alkalmas volna.

A mediterrán agyag bizonyos része téglák készítésére jó anyagot adna, 
a mésztufa pedig építkezéseknél találhat jó alkalmazást.

* *

Végül csak kedves kötelességet teljesítek, a midőn F aller József, kir. 
erdész úrnak, e helyen is hálás köszönetemet nyilvánítom azon előzékeny
ségéért, melylyel a ponyászkai kincstári erdészlaknak legjobb részét rendel
kezésemre bocsátani szíveskedett.


