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Dér Erfolg auf dem Borókásberg hat neue Gesichtspunkte eröffnet

und

die in Angriff

auf

dem

genommene intensive Schürftátigkeit schloss zuerst
Gaisberg, dann
davon gégén Sárisáp zu, sodann
vöm
Magosberg auf dér Südlehne des Geteberges, am Fehérhegy, im Vorland
des Doroger „Kszikla* im Altdoroger und Alttokoder Gebiete solche
Eozán-Fornaer Kohlenflöze auf, die sich als mehreren Stellen als abbau-

NW

SW

1

würdig bewiesen und dérén Ausbeutung auch heute im Gangé ist.
Dér Abbau des Fornaer Flözes begann nach Abtáufung des Schachtes
IX. am Gaisberge. Dórt werden die 2 oberen Flözbánke in 3 m Máchtigkeit und von einem H. W. von 5040
5951 W. E. gewohnen. Diese
Schacht förderte bis zu seinem Ersaufen in Folge dér Kriegshandlungen
Ende 1944, über eine Milin Tonnen Fornaer Kohlé.
Die Gewinnung dér Eozán-Fornaer Kohlé ist auch innerhalb des
ehemaligen Bergbaugebietes dér Ung. Allgemeinen Kohlenbergbau A. G.

—

bedeutend.

A SZATMÁRMEGYEI KOVÁS KÖZSÉG
KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI VISZONYAI
írta: Ifj.

Sámsoni-Schréter Zoltán

Kovás szatmármegyei község határa a Lápos-hegység, vagy

a haraszakirodalomban prelukai) kristályos pala szigethegység északnyugati oldalán terül el, Szatmár megye délkeleti részén, Nagybányától
délre, légvonalban mintegy 10 km távolságra. Errl a vidékrl els szakirodalmi adat gyanánt Posepny F. 1862-ben megjelent beszámolója tekint-

gosi

(a

het

(12.).

A

Az

Hauer és Stache(1.).
Hofmann Károly (2., 3.) készítette

adatai alapján írnak a hegyvidékrl

terület részletes földtani térképet

A nagybányai térképlap magyarázó szövegét Koch A. írta (6.).
Posewitz T. a hazai kolajelfordulásokról írt munkájában (13.) megemlékszik a kovási kolajnyomról. Legújabban Kráutner T. az itteni
kristályos palákat ismertette (7.).

és adta ki.

RÉTEGTANI VISZONYOK
1.

a)

Kristályos pala shegység.
Archai gneisz és csillámpala.

A terület déli részén az alaphegység nyúlványai képviselik a legrégibb képzdményeket, a kristályos palákat.' A haragosi (prelukai) kristályos pala alaphegységnek ftömegét csillámpala alkotja, amelyhez alárendelten gneisz is csatlakozik. A csillámpala rendszerint muszkovitcsillámot tartalmaz, ritkán azonban kétcsillámú is lehet: muszkovitos és
biotitos.

Területünkön Szurdukkápolnoktól NyDNy-i irányban nagy

ki-

terjedésben követhet. Jó feltárásokban látható a Kapnik-patak szurdokában, Szurdukkápolnok mellett, ahol a csillámpala ersen gyrdött
szerkezetét is jóT lehet megfigyelni. A csillámpala kíséretében néhol
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muszkovittartalmú gi^iszt is találunk, de legtöbbször csak csekély kiterjedésben. A kristályos palák a Kapnik, majd a Lápos mindkét oldalán széles sávban találhatók, de a Lápos jobboldalán csak a Kvárreme,

lév Rosia-malomig követhet, mert addig fokozatosan elkesés a malomnál már a pleisztocén barna agyag és kavics telelfedi. A csillámpala és gneisz csoport jobbára a DNy-ÉK-i csapású,

tétl D-re

kenyednek

jesen
részben ÉNy-i, részben pedig DK-i dlés rétegein 30°' 70°-os szögeket
mérhetünk. A csillámpala-gneisz csoport tehát a közbetelepül amfibolpalákkal, kloritpalákkal, valamint az sdolomittal együtt valószínleg a

—

variszkuszi

gyrdésben
b)

résztvett.

Amfibolpala

és kloritpala.

A csillámpala-gneisz csoportjába helyenkint amfibolos és kloritos
palák települnek, melyek a csapás mentén hosszú, vékony sávok gyanánt,
rendszerint ÉK-DNy-i irányban húzódnak. Mind az amfibolpala, mind
pedig a kloritpala sávok területemen oly vékonyak, hogy azokat a mellékelt térképen fel nem tüntethettem.
c)

Kristályos szemcsés fehér dolomit.

A

kristályos palákkal kapcsolatban fehér, kristályos szemcsés, néhol
is van. Területemen ezt is csak kisebb kiterjedés
lencsékben figyeltem meg, de délre és délkeletre nagyobb vonulatokban

márványszer dolomit

maradványok nyomát sem találtam benne. Teljesen
átkristályosodott és minthogy a kristályos palák közé települve található,

található. Szerves

valószín, hogy a dolomit ezekkel egyidej képzdmény. Az elfordulások kicsiny volta miatt térképemen feltüntetni nem lehetett.

d) Pegmatittelérek.

A csillámpala-csoportba vékonyabb-vastagabb pegmatitteléreket betelepülve több helyen találunk. Ezek is rendszerint párhuzamos települések a kristályos palák rétegességével, tehát teleptelérek gyanánt nyomultak be a palák rétegei közé. Néhol a vastagságuk több méter is megpegmatittelérek nagy, sárvan, másutt azonban csak pár cm szélesek.
gás, vagy fehér ortoklász kristályokból, szürkésszín kvarcból és muszmuszkovitlemezek átlag 2 3 cm átmérjek,
kovitcsillámból állanak.
de néha elérik a 8 10 cm-t, st

A

—

—

A

—

vannak helyek, ahol 14 16 cm
nagyságúak a muszkovitcsillám

A pegmatittelérekben némint járulékos elegyrészt,
feketeszín turmalint is találunk,
amelyeken azonban a kristály alak
egyáltalában nem, vagy csak igen
nehezen ismerhet fel. Figyelem-

lemezei.
hol,

reméltó jelenség, hogy a pegmanemcsak a csillámpalákba

titok

1.

ábra. csp

=

csillámpala;

telér;

k

=

p

kvarc.

=

pegmatít-
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nyomultak be, hanem az sdolomit hasadékaiba^s néhol
Az egyik jelentsebb pegmatittelér-elfordulás területünkön

injiciálódtak.

a V. 1

Domu-

völgy alsó részén található, Szurdokkápolnoktól D-re. Másik
jelentékeny elfordulása Szurdukkápolnoktól DNy-ra, a Kapnik-völgy
mindkét oldalán van, ahol több K-Ny-i irányú telér található 2 a 193°/58°
és 195°/42° dlés csillámlámpa rétegei között. Ezek közül az egyik
a legszélesebb
áthúzódik az imént említett, kissé keletebbre lév
V. Domusului völgy legalsó részének baloldalára is. A Kapnik-völgyben
lév és a V. Domusului völgybe átnyúló pegmatitteléreket táróval feltárták a bennük lev nagy muszkovitlemezek nyerése céljából. A V.
Domusului völgybeli pegmatittelér 3‘5
vastag s a csillámpala rétegeivel parallel, 170 / 5 8
alatt lejt (1. ábra). E pegmatittelér szürkésfehér
ortoklászföldpát, szürkésszín kvarc és nagy, néhol majdnem tenyérnyi,
muszkovitcsillámok elegyébl áll, de ezeken kívül feketeszín turmalint
is elég bven találunk benne. A telér a Kapnik völgyétl Ny-ra továbbhúzódik az Osoiu-hegyre, melynek oldalában ugyancsak táróval tárták
fel és fejtik a muszkovitcsillámot. A telér vastagsága itt 3 m.
sului

—

m

2.

Harmadidszaki képzdmények.
A) Eocén.

I.

Fels tarkaagyag

rétegcsoport.

A

kristályos pala alaphegységre közvetlen a középs eocén felsbb
rétegei települnek, Koch A. beosztása szerint a fels tarkaagyag E 4 csoportja, Hofmann K. elnevezése szerint pedig a turbucai rétegek. Ezek az

üledékek szárazföldi eredetek, tehát ideiglenes tengeri regressziót jeleznek. Kzetei: sárga- és barnássárga-szín öregszem homokk, rendszerint rétegzés nélkül. Alárendeltebb szerep a kvarckavics, amely néhol
konglomerátummá cementezdött össze. Némely helyen vörösessárga
vagy vörös, inkább homokos agyag is csatlakozik az elbbi képzdményekhez, és helyenkint ez telepszik közvetlenül az alaphegységre. A turbucai sárgásbarna homokkövet és kisebb mennyiségben konglomerátot
találjuk az Osiu-hegy északi oldalán, Szurdokkápolnoktól Ny-ra, ahol is
a völgyben 0°/34° dlés mérhet rétegein. A vonulat innen Ny-ÉNy felé
húzódik a déli Muncselre, ahol már sárga homokk és legdélibb részén
vörös agyagos homok, végül vörös agyag szerepel. A vonulat továbbhúzódván Ny-felé, ismét a sárgásbarna homokkövet találjuk a konglomerátum társaságában, mely azonban már DNy-i irányt vesz fel. Ez a
vonulat ÉK-DNy-i irányban harántolja a V. Slava völgyet. Innen DNy
felé haladván tovább, a Vurfu Buboia-hegyen a csillámpala fölött kvarckavics és vörös agyag formájában újra ráakadunk a turbucai rétegekre,
majd távolabb Kisremetétl DK-re, a hegytetn megint nagyobb kiterjedésben találjuk meg a sárga homokkövet és az alárendeltebb szerep
kvarckavicsot. Gyengébben feltárva megtalálható a V. Podului-völgyben

következkben Valea (románul völgy) rövidítését fogja jelenteni
térképen az egyszerség kedvéért csak egy telért tüntettem fel.

1

V. a

2

A
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Hasonló módon sárgásbarna homokk és kavics alakjában fordul el
Kisremetétl DNy-ra a Lápos fell kiemelked meredek domboldalon,
ahol azonban az elbbiekhez még vörös agyag is csatlakozik. Rovástól
DK-re a V. Casului völgyben újra napszínre jut néhány kis röge egy-egy
vetdés mentén. Az említett elfordulási helyeken a fedben mindenütt
megtaláljuk a fels durvamészkövet.
is.

2.

A

Fels durvamészk.

homokkcsoport rétegeinek fedjében a fels durvarétegek települnek. Az elnevezés Koch A.-tól
rövid megjelölésére az E 5 betjelzést használja.
A fels durvamészk tengeri eredet üledék. Kzetei: fehér, sárga,
szürke, st néha sötétbarna mészk, mészmárga, homokos mészk és
meszes homokk. A fölötte következ ú. n. hójai mészktl nem különítturbucai

mészk vagy kolozsvári
ered, aki e képzdmény

el biztosan. Fleg felsbb rétegei gazdagok foraminiferákban, túlnyomórészt miliolinákban. Kövületei: A már elbb említett foraminif érákon (Triloculinák és Quinqueloculinák) kívül gyéren korallok, echinodermata töredékek, kagylók és csigák is akadnak. A fels durvamészk

het

rétegeiben nummulinákat nem találtam, tehát megersíthetem Koch A.azt az adatát (15. 244. old.), mely szerint a fels durvamészkben

nak

található. A fels durvamészk képzdményei területünkön az alábbi helyeken fordulnak el: Szurdukkápolnok mellett, a
déli templom táján kisebb kibukkanását találjuk a turbucai homokk
fedjében. Magában a községben is megtalálható, kb. a középen, a
Kapnik patak két ágának összefutása mellett, ahol szürke és barna
mészk bukkan ki a patak medrében. Rétegeinek dlése itt 0°/34 r
Ebben az elfordulásban bven akad miliolina, úgyhogy a csoport felsbb
szintájával van dolgunk. A fels durvamészk rétegei legjobban a
Szurdukkápolnoktól Ny-ra es területen fejldtek ki. így a Kapnik jobboldalán, az Osoiu-hegy É-i részén jó feltárásokban a turbucai rétegek
fedjében sárgás-szürkés mészkövet találunk, melyet kis darabon sárga
pleisztocén agyag borít el, majd ismét elbukkanva, felhúzódik az Osoiuhegy északi mellékgerincére. Ennek rétegein egy helyen pontosan É-i
irányú: 0°/40° dlésszöget mértem. A szóbanforgó mellékgerinc tetején

nummulina nem

.

.

a foraminiferás
sp.,

Anomia

Cerithium

mészkbl

cfr.

elkerültek: Triloculina

tenuistriata

Desh.,

Chlamys

sp.,

sp.,

Quinqueloculina
sp.,
végül

Venus

sp.

Ez a mészkvonulat NY-felé lehúzódik abba a völgybe, amely az
Osoiu és a Muncsel 382
mag. ponttal jelzett kúpja között É D-i irányban húzódik. Itt azt találjuk, hogy a turbucai homokk fölött kb. 10
vastagságban világossárga mészk s ennek fedjében kb. 8 m vastag
sötétszürke, jól rétegezett palás agyagmárga telepszik, 46°/30° dléssel,
melyek a völgyön feljebb kb. 12
vastagságban váltakoznak 15°/32°

—

m

m

m

dlés

mészmárga rétegekkel. E fölött végül a fehér
mészk következik 0'5 m vastagságban, mely viszont már a következkben tárgyalandó alsó oligocén hójai mészkhöz tartozik, mivel annak
fedjében már a középs oligocén révkörtvélyesi rétegek széntelepét
mellett sötétszín

találjuk.
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A durvamészk
pontja

felé.

Itt

m

vonulata innen felhúzódik a Muncsel 382
magas
sárga és fehér, elég tömött foraminiferás mészk van,

melyet kisebb kbányában fejtenek. Az egyik kis kfejtben a rétegek
ÉÉNy-felé, 340
irányban, 10 -os lejtésszöggel dlnek. E kbányában
gyenge megtartású kövületek is akadnak, nevezetesen: Miliolinák
(Triloculina sp., Quinqueloculina sp.), kor all- átmetszetek, Ostrea sp.,
Panopea cfr. intermedia Sow., Vulsella cfr. legumen d’Arch. és Trochus
sp. A Muncsel tetejétl Ny-ra, egy újabb kis feltolódási vonalon túl a
turbucai homokkövet és ennek fedjében a fels durvamészk másik.
ÉK DNy-i irányú sávját találjuk. A mészkövet e helyen több kis kbánya tárja fel. Ezek egyikében Trochus sp. rossz példányát leltem. Egy
újabb tektonikai vonalon túl megint a turbucai homokkövet találjuk,
majd továbbhaladva rájutunk a fels durvamészre. Ez a vonulat is
ÉK DNy-i irányú. A V. Slava-völgy jobboldalán lév egyik kfejtésben
340° 27° dlést mértem a rétegein. A völgy legnagyobb jobboldali
mellékárkában, a turbucai rétegek fedjében látjuk a szürke mészkövet
újra, de kicsiny, alig 20
szélességben. Kevés kövület itt is akadt benne.
Nevezetesen: Millepora sp. és egy nagyobb csiga
Rostellaria (?) sp.
kbele. A rétegülés itt 15°/18°. A völgyecskében kissé feljebb már
tortonai sárga agyag és homok következik. Nyugatabbra, a V. Casilorvölgyben a fels durvamészknek újabb kibukkanásai vannak. így a
völgy fels részében, a dácittufa kibukkanás végétl kb. 170 m-re, kis
kbányában feltárt 320°/34°-os dlés, miliolinákat bven tartalmazó
sárgás-szürke mészkövet találunk. A völgyön lefelé, ÉNy-i irányban
haladva, az elbbi feltárástól kb. 50 m-re, kis pikkelyes feltolódás jelentkezik, melynek mentén elbukkan a turbucai homokk keskeny sávja
és a fedjében a sárgás és szürke fels durvamészk. A mészk feltárása igen keskeny, mindössze 4
széles. Benne miliolinákon kívül egy

—

—

m

—

—

m

Venus

Tovább menve, már a középs oligocén, révkörtvélyesi széntelep bukkan el a kis baloldali mellékárok táján
de
folytatva utunkat
újból elbukkan a sötétszín fels durvamész, meg
a hozzátartozó homokk. Távolabb azobnan a már ismert szürke szín
sp.- 1

is

találtam.

—

—

m

szélességben feltárva
meszes homokk rétegeit találjuk, mintegy 20
320°/20° dléssel. A miliolinákon kívül itt rossz megtartású kagylók is
akadnak. A most említett feltárástól kb. 40 m-re van egy konyhasósszénsavas viz forrás. A fels durvamészk napszínre búvik továbbá
Kisremetétl északra, a Podului-völgyrendszer árkainak legalsó részé=
ben, ahol 335°/25 -os dléssel látható a sötétbarna, st majdnem fekete
márgás mészk feltárása a patak mederben. A bven elforduló miliolinákon kívül Natica sp. és Cardium sp. elég rossz megtartású példányai
is akadnak benne. Fedjében szürke, márgás mészk van, mely a hójai
mészknek felelhet meg. A dél fell jöv baloldali árok középs részében, a szénkibúvás, továbbá az ásványvízforrás fölött, azoktól D-re,
szintén szürke, márgás mészk található 0°/20°-os dléssel, mely az
elbbi elfordulásokhoz hasonlóan elég nagy számban tartalmaz miliolinákat. Ezeken kívül még kagylótöredékek (Cyrena sp., Meretrix sp.) is
lelhetk rétegeiben. Innen D-i irányban haladva tovább, Kisremete
község DK-i részén találjuk meg újra külszíni elterjedésében a szóbanforgó képzdményt. A Buboia hegygerinc miliolinás mészkrétegein
280°/l2° dlés mérhet, viszont az erd szélén, az utolsó házak közeié-
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ben, egy kfejtésben 330°/24° dlést mértem. A kisremetei templomD-re, a 301.
magassági pont táján lev kbányákban szintén
sárgás-fehér mészkövet fejtenek. Dlése 320°/l8°. Ugyanilyen kifejldésben találjuk meg rétegeinket a kisremetei templomtól K-felé vezet

m

tól

út mentén és az ÉNy-felé levezet V. Podului-völgy fels részének baloldalán.
sárgás szín durvamészk továbbvonul a Lápos meredek
partjához, ahol újra egy kis kbánya tárja fel rétegeit. Innen egy Turbo
sp., Xenophora sp. kbele, egy kisebb Ostrea sp. teknje és egy rákmaradvány került el. A sárgás mészk és mészmárga tovább folytatódik Ny-felé és rétegeit a Lápos alluviális síkja fölött egy kis kbánya
tárja fel. A rétegek 270°/l5° dlések. Érdekes, hogy a kbányában
egy kb. 60 cm magas réteg tisztán telepes korallokból áll. Korallok
azonban az alatta lév rétegekben is akadnak. A kbánya közelében

A

lév mészkdarabok némelyikében

foraminiferák néha nagy mennyiségben szerepelnek. Gyéren apró OrthophragmiTiák is akadnak.
A fels durvamészk sekélytengeri, partközeli képzdmény. Erre
utal a miliolinák

Az

nagy tömegben való jelentkezése, fleg a felsbb

szin-

még

tömöttebbek, foraminiferákat ritkán, vagy
éppenséggel nem tartalmaznak. A fels színtájban szerepl miliolinák
jelzik, hogy többé-kevésbbé átmenetet képviselnek az elegyesvízi jelleg
felé. A turbucai rétegeket és a fels durvamészkövet az auversi emeletbe
helyezhetjük.
tekben.

alsó rétegek

B) Oligocén.
1.

Hójai mészk. Alsó oligocén. Liguri

v. lattorfi

emelet.

\

Hogy területünkön a fels durvamészk fölött nem fejldött ki a
fels eocén rétegcsoportja, az intermediamárga (Koch A. betjével E 0 )
és a brédi márga (ét), azt már Hoffmann Károly megállapította. Ily módon tehát ezek kimaradásával a fels durvamészkre közvetlenül a hójai

mészk telepszik, melyet Hofmann és Koch az alsó
E képzdménynek Koch A. betjele Oj. A hójai

oligocénbe helyeznek.
szintet

azonban terü-

meglehets nehezen lehet kiválasztani, mert slénytanilag
nincs kellképen jellemezve. A hójai mészk szintje általában igen
vékony: csak néhány méternyi. Hója mellett, ahonnan nevét is nyerte,
letünkön

m

mindössze 4
vastag. Koch A. szerint miliolinák és lithothamnium
gumók mindenütt bven fordulnak el benne. Tekintettel arra, hogy a
fels durvamészkben, különösképen pedig annak felsbb színtájában
a miliolinák igen gyakoriak és elterjedtek, ez a körülmény mintegy
összeköti, de egyúttal könnyen összetéveszthetvé teszi a két képzdményt. A szóbanforgó területen még leginkább kzettani alapon megy
a hójai mészk elválasztása a fels durvamészktl. Itt ugyanis az látható*,

hogy a révkörtvélyesi

széntelep

közvetlen

fekvjében

'

szürke,

gumós, márgás mészk telepszik, amely kzettanilag hasonló a Koch A.
által Kolozsmonostor melll leírt képzdményekhez. Területemen a hójai
rétegekben szerves maradvány nagyon ritka, mindössz egy-két csigát
és kagylót találunk benne; ezzel szemben lithothamnium egyáltalán
nincs. E rétegösszlet területünkön is csekély vastagságú; alattuk többnyire a miliolinás mészk és homokk szerepel. A hójai szint keletrl
nyugat felé haladva a következ helyeken fordul el: Szurdukkápolnok-
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tói

Ny-ra a Borkút-völgy (Valea Borkutuluj) jobboldalán

a

fels durva-

mészk fedjében

sárgásfehér, néhol szürkés mészk sorolható a hójai
rétegcsoporthoz. A legel és a szántóföld határán márgás mészk rétegei
bukkannak el, amelyekbl egy Chlamys faj (cfr.) biarritzensis d’Arch..

továbbá egy Venus sp. v. Cyrena sp. rossz megtartású példányai kerültek el. A hójai rétegek az említett helyrl felhúzódnak a déli Muncsel
és az Osoiu közti árokba, ahol a révkörtvélyesi széntelep fekvje gyanánt fehér és világossárga mészk alakjában jelenik meg. Megtaláljuk
a hójai szintet a Muncsel-hegy ÉNy-i oldalán lév pikkelyekben,
a V. Slava-völgy mentén is. Nyugatabbra a szóbanforgó képzdmények
szürke, gumós, márgás mészk formájában szerepelnek a miliolinás
szürke fels durvamész és meszes homokk fedjében. E gumós, márgás
mészk mindössze pár m vastagságú (4 10 m). A V. Casului-völgy
középs részén, az itteni ásványvízforrástól kissé É-ra, a hójai szintnek

—

találjuk, amely fölé a középs oligocén
(révkörtvélyesi) széntartalmú rétegcsoport települ. Itt az Ostrea fimbriata
Grat. példányait sikerült találnom benne. Innen tovább Ny-ra, a Kis-

megfelel gumós mészmárgát

remete mellett lév V. Podului völgyrendszer baloldali árkának alsó
részén megint a miliolinás fels durvamészk fedjében 0°/25° düléssel
találjuk feltárva a patakmederben a szürke márgás, gumós hójai mészkövet. Kisremetétl ÉNy-ra, a Lápos-folyó jobboldalán lév meredek
dombszegélyen nagyjából a csapás mentén bukkannak a felszínre a hójai
barnásszürke, márgás, gumós mészkövek. Kövületek igen ritkán akadnak
benne. Egy helyütt Turritella sp. (cfr. sandbergeri Mayer [?]) kbele,
másutt egy Cyrena sp. v. Venus sp. akadt benne. Ezen a meredek partszegélyen számos kisebb-nagyobb kfejtéssel úgyszólván végig feltárták
ezt a rétegösszletet. Dlése a déli részén: 225°/15°, északabbra a nagy
feltárásban pedig: 315°/20° és 27'Ö°/22°. E partszegélyi rétegeket Hofmann a térképén tortonai emeletbelinek vette, valószínleg a gumós,
márgás mészknek a lajtamészk egy részéhez hasonló kifejldése alapján. E rétegekbl viszont a lithothamniumok hiányzanak, amik a lajtamészkben megvannak; de egyébként is valószínbbnek látszik az oligocén rétegekkel való kapcsolata. Egy helyen, a tetrl a Lápos völgye
felé haladó kocsiút mellett egy kis kbánya szürkésfehér mészkövet tár
fel, amelynek padjai 270°/22° dlések. Fedjében gyengén sárga márgás
rétegek települnek, melyben néhány kövületnyom mutatkozik, köztük
egy Ostrea sp., mely esetleg az Ostrea fimbriata Grat., vagy az Ostrea
cyathula Lmk. fajnak felelhet meg.

2.

A

Révkörtvélyesi rétegek.

tengeri

eredet

Középs

oligocén. Rupélien.

alsó oligocén korú, hójai rétegek fölé édesvízi réte-

gek telepszenek, melyek Hofmann Károly révkörtvélyesi rétegeit kép15 m-nyi, úgyhogy a
viselik. A révkörtvélyesi rétegcsopoxt vékony, 5
térképre alig lehet bejelölni. A csatolt 'geológiai térképen a fedjében
következ ú. n. csokmányi rétegekkel együtt tüntettem fel. Jelentsége
és érdekessége fleg abban rejlik, hogy édesvízi eredet és az elzkben
többször említett széntelepek e rétegcsoportnak a tagjai. Lerakódásuk
tehát a tengeri üledékképzdésnek bizonyos idre történt megszakítását
jelzik. Gyakorlati szempontból, a széntelepek elfordulása, ha nem is

—
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nagy jelentség, de mégis figyelemre méltó. Ez a széntelepes édesvízi
rétegösszlet minden valószínség szerint a dunántúli Magyar Középhegység kiscelli agyag rétegcsoportjának aljába települt oligocén széntelepes rétegcsoporttal állítható párhuzamba, amely az esztergomi bányavidéken, fleg Annavölgyön ismeretes. Koch Antal betjelzéses nomenklatúrája értelmében e szintnek O-, a jelölése. Kzetei: sötétszürke és
barna palás agyag, szénpala, sötétszín márga és széntelep (esetleg szénKövületei édesvízi jellegek. A révkörtvélyesi rétegcsoportot
területünkön a következ helyeken figyeltem meg: Szurdukkápolnoktól
Ny-ra a Borkút-völgy (V. Borkutului) középs részének jobboldalán.
A rétegeket a feltalaj teljesen elfedi, azonban egy régi szénkutató akna
hányója bizonyítja, hogy azok a külszín alatt keskeny sávban megvannak. A kis hányon barna palás agyagot, szénpalát és széndarabokat,
továbbá szürke homokot találtam. Fel vannak tárva rétegeink a déli
Muncsel és az Osoiu-hegy közé es völgy alsóbb részén, az elbb ismertetett hójai mészk fedjében. Innen továbbhaladva Ny felé, a V. Casului-völgyben bukkannak napszínre a révkörtvélyesi rétegek több sávban.
Sajnos, a málladék és a feltalaj többnyire ersen elfedi ket, úgyhogy
jelenleg voltaképen csak egy helyen, a V. Casului-völgyi ásványvízforrástól É-ra, 30 m-re találjuk a kibúvását. Azt, hogy délebbre is megvannak egyes szétdarabolt rögei, bizonyítják az itt-ott található szénpala hányok, melyek régebbi évtizedekben végzett szénkutatások visszamaradt emlékei. A szóbanforgó feltárást a völgy patakjának meredek
jobboldalán láthatjuk. Itt alul az elzkben már leírt szürke, gumós,
márgás mészk, vagy mészmárga fekszik, amely fölött a széntelep következik 30 50 cm vastagságban. A széntelepecske fedjében a révkörtvélyesi szürke márga, homokk és mészk rétegcsoport következik, vízszintes településsel. Az egyes rétegek mintegy szét vannak nyomva, valószínleg tektonikai erk hatásaképen. Kisremetétl északra, a V. Podului
árkainak összefutásánál újra felszínre kerülnek a révkörtvélyesi rétegek.
A legnyugatibb árok alsó részén a márgás, szürke, gumós mészk (hójai
rétegek) fedjében a széntelep kis kibukkanását látjuk a szénpala kíséretében, amelyben a Planorbis sp. összelapított héjait találjuk. A középs
árok alsó részén, a most említett elfordulástól K-ÉK-re egy mesterséges
feltárásban látható a 30 cm-es széntelep a szénpala, sárga és szürke
agyag kíséretében. Innen rétegei továbbnyomozhatók Ny-i irányban,
a Lápos meredek partjáig, ahol megint régi szénkutatások nyomai fedeztelepek).

—

hetk

fel. Kisremetétl Ny-ra is feltárták a széntelepes rétegcsoportot.
széntelep itt 70 cm vastag. Fölötte 20 cm homok, e fölött 40 50 cm
szürke agyag, végül pedig sárgásbarna-szín mészk következik, melyben rossz megtartású kövületek gyjthetk. E kövületek valószínleg a
Cyrena semistriata Desh. kagylófajnak felelnek meg. A rétegek dlése

—

A

A

255°/l0°.
révkörtvélyesi rétegek széntelepeinek területünkön lév elfordulásairól elször Franz Posepny közölt adatokat 1862-ben (25.).

Hauer éá Stache Posepny alapján írnak a szénelfordulásról (1.). Hormanm K. csak néhány sorban emlékszik meg ezekrl a szénelfordulásokról (2., 3.). Hantken és Kalecsinszky mint mvelésre nem alkalmas
telepekrl szólanak. Üjabban Vitális I. is megemlékezett róluk, összefoglaló

munkájában.

/
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Csokmányi rétegek. Középsoligocén.

A révkörtvélyesi édesvízi és
széntartalmú rétegek fedjében jobbára elegyesvízi és részben tengeri
eredet
rétegcsoport
következik,
amelynek jellegét a Potamides marBrocc.
garitaceus
változatai
és
(azeltt
Cerithium margaritaceum
Brocc.), valamint a Cyrena semistriata Desh. adják meg. E rétegek-

nek jellemz kagylója még
jimbriata
a

jelen

Koch
rint
2/b.

ábra.

(L.

93.

lapon

a

magyarázót.)

az Ostrea

Hofmann

K.
csokmányi.
pedig mérai rétegeknek
KocH-féle betjelzés szeis.

rétegcsoportot

A.

A

nevezi.

Grat.

ez

a

képzdmény

0

az

:í

jelet

A

rétegek a középs-oligocén
alsóbb részét képviselik. Területünkön a haragosi (prelukai) kristályos
pala
szigethegységtl északra, az
ersen szétszakadozott tercier vonulatban csak egyes rögei találhatók
a felszínen.
Kzetei: szürke-, esetleg sárgaviseli.

szín márgák, szürke, palás, réteges
melyek közé ritkán lágy
agyagok

—

—

agyagok is telepszenek
továbbá
kemény, márgás mészk. Az utóbbi
rendszerint padokat alkot, melyeknek átlagos vastagsáa 20; 30 cm.
A csokmányi rétegek területünaz
K-rl Ny felé haladva
kön
alábbi helyeken találhatók meg:
Szurdokkápolnoktól
Ny-ra,
a
Vrf. Osoui-hegy É-i oldalán, a fels
,

—

—

—

durvamészk

és a hójai

mészk fed-

jében találjuk els nyomát e szintnek, de sckkal jobb feltárása van a
Vrf. Osoui-hegy ti É-ÉNy-i irány-

ban lefutó gerincen, az erd és a
legel határán. Itt a dlút mellett,
a legel kis vízmosásaiban sárga és
sárgásszürke agyag, agyagmárga és
mészmárga alakjában jelenik meg.
Kövületek, fleg kimállva, bven
találhatók benne. 3
3
Faunáját lásd a mellékelt táblázatban „0“ jelzés alatt.
\
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A csokmányi rétegek legjobb feltárását találjuk innen kissé
Ny-ÉNy-ra, az Osoiu-gerinc és a Muncsel-hegy 382. m magassági ponttal
jelzett kúpja között húzódó É-D-i irányú völgyecske alján és Ny-i oldalában, ahol is a következ rétegeket találjuk (lásd
szelvényt) alulró felfelé haladva:

ábra

2.

b.

80. oldal,

Elször egy Ostreákat bven tartalmazó kemény mészmárgapad bukki, merleges Ny-K-i irányú csapásban. Fedjében ugyancsak merleges állásban 1 m-nyi kékesszürke agyag következik. Elforduló kövületei a b) szelvényen és a mellékelt táblázatban I. sz. alatt vannak feltüntetve. E fölött egy kagylókból
Ostrea fimbriata Grat. és Cyrena
semistriata Desh.) álló pár cm-es rétegecske következik (2.). Ezután
5 m-en
keresztül nincs feltárás, majd a 18° meredekség lejtn,
0°/45°-os dléssel 2 dm-nyi márgás mészkpad kibukkanását látjuk (3.).
A lejtn lejjebb egy 20 cm-es széntelepecske bukkan ki
talán a révkörtvélyesi rétegeknek újbóli elbukkanását jelezve
majd ennek fedjében kövületes márgaréteg következik (4.), fképen egyedszámra nézve
dús kövülettartalommal. A kissé meredekebb (26° lejtés) domboldalon
tovább 6 m-rel (= 2 7 m rétegvastagság) kb. 30 cm vastag kemény mészmárga réteg bukkan ki az árok fenekén (5.). Fölötte 1 m vastag szürke
agyagmárga következik (6.), melynek fedjében, az árok baloldalán T7 m
vastagságú, kemény szürke márga zárja le a rétegsort (7.). A csokmányi
rétegek ezzel azonban még nem fejezdnek be, mert a fedben még kb.
7'5 m vastag barnássárga-szürke mészmárga-agyagmárga rétegsorozatot
találunk, mely még nyilván a csokmányi rétegekhez tartozik.
Az árokban felfelé haladva, a csokmányi rétegek lágyabb agyagmárga és közbetelepül vékony mészmárga alakjában egy darabig még
a felszínre bukkannak az árok alján.
Rétegeinket innen most már* csak jóval nyugatabbra, Kisremetétl
É-ra, a Lápos meredek jobbpartján, a V. Podului-völgy kitorkollásától
D felé szürke márga és homokos-márgás mészk formájában találjuk
feltárva. Itt egy helyen 270°/33° dlést mértem rétegein. Itt-ott Cyrena
semistriata Desh. és Ostrea fimbriata Grat. fajok fordulnak benne el.
Végül Kisremetétl DNy-ra is felszínre kerülnek a csokmányi rétegek, a Lápos jobbpartján emelked meredek partszegélyben.
kan

(

—

—

,

-

A
Az

csokmányi rétegek mikrofaunája.

Osoiutól É-ra

maradéka

lév elfordulás egyik agyagrétegének

iszapolási

következ

Globobulimina
foraminiferákat szolgáltatta:
pacifica Cushman, Bulimina ovata d’Orb., Cristellaria sp., Truncatulina
dutemplei d’Orb., Anomálina sp., Rotalia beccarii d’Orb., Nonionina com-

munis

a

d’Orb.,
4.

Dendrophrya

sp.

Nagyilondai halpikkelyes palák rétegei.

Középs

oligocén.

Rupeli- emelet.

A

nagyilondai halpikkelyes pala-rétegcsoport Koch Antal leírása
és barna palás agyagrétegekbl áll, melyben gyakran
találhatunk halpikkelyeket és halcsontokat. Betjelzéses nomenklatúrájában ez a szint az 0 4 jelzést viseli. A bejárt területen szürke réteges
palás agyagok, itt-ott homokkrétegek és egészen alárendelten kiscelli
agyag megjelenés vékonyabb agyagbetelepülések képviselik e rétegeszerint szürke

6
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A
A

csokmányi rétegek faunája.

neve

faj

1.

DESH

Cyrena semistriata

Ostrea fimbriata GRAT
Meretrix cfr. incrassata SOW
Cardium transsylvanicum HOFM.
paucicostata n. v
Psammobia hollowaysi

SOW

P'sammobia sp.
Aequipecten hofmanni n. sp
Natica crassatina LÁM
Natica cfr. lielicina BROCC
Potamides margaritaceus BROCC

—
—

.

5.

6.

+ + +
+ + +

4-

+

GRAT
GRAT
LÁM
SANDB
SANDB

MAYER
HOFM

+
4-

+

+

+
+

Ostracodák

7.

0.

+
+

var.

.

var. moniliformis
var. calcaratus
Potamides plicatus
var. papillata
var. intermedia
Turritella sandbergeri
Turritella bevrichii
Turritella sp

—
—

4.

3.

+

és

x

.

2.

+
+ +
+ +
-+
+ +
+ + +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ + + +
+

+

+

bven tartalmaznak foraminiferákat, melyek a
agyagéival jól megegyeznek (lásd a mellékelt táblázatot). Ez a
körülmény azért figyelemreméltó, mert eddigelé a nagyilondai rétegekbl nem említettek foraminiferákat.
A rétegcsoport eredeti jellege tehát itt már nincs meg teljesen; bizonyos fokú változás észlelhet az agyagbetelepülések révén. Sajnos, az
ersen elfedett területen csak gyéren akadnak feltárások. A nagyilondai
halpikkelyes rétegek elfordulásait a következ helyeken találjuk:
Szurdukkápolnoktól Ny-ra kicsiny, de jó feltárása van a Borkútvölgy (V. Borkutului) baloldali forrásárkának baloldali részén, ahol valószínleg egy régi agyagfejt gödör lehetett. Itt szürke, lemezes, márgás
agyagot látunk, melynek némely rétegében sok halpikkely akad. A rétegeken 235°/10° dlés volt mérhet. Jó feltárása van rétegeinek Szurdukkápolnoktól ugyancsak Ny-ra, a Borkút-völgytl északra lév kis dombgerincen vezet dlút mentén. Ezek a nagyilondai rétegcsoportnak legfelsbb rétegei lehetnek. Itt is a szürke palás agyagrétegek uralkodnaK.
Egy helyütt azonban szürke kiscelli agyag jelleg betelepülés hívja fel
a figyelmünket, 40°/28°-os dléssel, amelybl iszapolás céljára mintát
gyjtöttem be. Az iszapolási maradékban bven akadtak foraminiferák,
melyek jól mutatják a rokonságot a kiscelli agyag mikrofaunájával (lásd
75°/o-át
a mellékelt táblázatot). A foraminifera mennyiségnek kb. 70
teszi ki nagyobb részben az Uvigerina pygmaea d’Orb., kisebb részben
pedig a Cristellaria cultrata Montf. A faunának az uralkodó jellegét
tehát a fenti két faj adja. Összehasonlítás céljából párhuzamba állítom
az itt talált foraminiferákat az összes bükkszéki mélyfúrások és a budapesti városligeti II. sz. mélyfúrás rupeli rétegeibl elkerült foraminiEz utóbbi rétegek

két.

kiscelli

—

ferákkal. 4
4

L.

Majzon László

19.,

20.,

21. sz.

alatt idézett értekezéseit.

\
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Rhabdammina abyssorum M. SARS
Reophax sp
i
Hap ophragmium latidorsatum

BORN.

Bükk-

Város-

szék

liget

+

•

>.

A

neve

faj

az új nomenklatúra szeiint

+

—

—

+

+

Haplophragmoides latidorsatus

+

Cyclammina placenta RSS.

+
+

Vulvulina subflabelliformis

•f

Karreriella reussi

-t-

Karreriella siphonella

—
BORN.

5.

Haplophragmium acutidorsatum
Ammodiscus incertus D'ORB

fi.

Textularia carinata

7.

Textularia subflabelliformis

4.

10.
11.

Bulimmá ovata D'ORB

12.

Bulimina

13.

Bulimina pupoides

14.

Cassidulina subglobosa

15.

Chilostomella ovoidea

9.

.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

HANTK

GÜMB

SEGUENZA

inflata

D'ORB

BRADY

16

RSS
Chilostomella cylindroides RSS

17.

Lagena hexagona

WILLIAMSON

18.

Nodosaria longiscata

19.

Nodosaria latejugata

D’ORB

20.

GÜMB
Nodosaria acuminata HANTK

21.

Nodosaria radicula

Nodosaria badenensis

23.

Nodosaria respinata

24.
25.

Nodosaria spinicosta

26.

Dentalina

27.

Dentalina budensis

28.

Dentalina debilis

—
—

+

-f

HANTK
HANTK

D'ORB
RSS
approximata RSS
pauperata D’ORB
adolphina D’ORB

Dentalina filiformis

_i_

Dentalina soluta

+

31.

Dentalina

32.

Dentalina

33.

Dentalina

34.

Dentalina zsigmondyi

35.

Glandulina laevigata

36.

Glandulina

37.

Flabellina budensis

38.

Marginulina subbulata

39.

Cristellaria wetherellii

40.

Cristellaria

41.

Cristellaria cultrata

42.

Cristellaria

43.

Cristellaria arcuatostriata

44.

Cristellaria arcuata

45.

Cristellaria

HANTK
HANTK

+

-1-

—
+
+
+
+
+
+
+

JONES

HANTK

D’ORB
RSS

depauperata

HANTK

D’ORB
princeps RSS
gladius PHIL

Cristellaria

—

+
+

—

FICHTEL & MOLL

...

+
+

—
—
—
—

+
+

—
—
—

HANTK

D’ORB
obtusissima RSS

Cristellaria vortex

+

—
—
*

30.

47.

—
—
—
—

—

RSS.

—
—
Nodogenerina badenensis D’ORB.
—
—
Nodogenerina spinicosta D’ORB.
—

+
+

+
+
+

29.

46.

4-

—

D’ORB
consobrina D'ORB

propinqua

+
+
+
+ %

+
+
+

D’ORB

GÜMB
Nodosaria coarctata HANTK

-1-

—
+
—

HANTK.
HANTK.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

+

—

L

22.

—
—

-1-

D’ORB

Gaudryina reussi HANTK
Gaudryina siphonella RSS
Bulimina truncana

8.

HANTK.

—
—
—

—
+

—

4"

Cristellaria arcuata

—
—

D’ORB.

—

Frondicularia budensis

—

+

HANTK.

GÜMB.
HANTK.
MONTF.

+

Marginulina fragaria

—

Saracenaria propinqua

+
+
+

Robulus cultratus
Robulus depauperatus RSS.
Robulus arcuatostriatus HANTK.

—
—

Saracenaria arcuata

D’ORB.

Robulus princeps RSS.

+
+

Marginulina gladius

Robulus vortex

PHIL.

FICHTEL

<£

MOLL
48.

Cristellaria rotulata

49.

Cristellaria crassa

LÁM

50.

Cristellaria

51.

53.

Polymorphina obtusa BORN
Polymorphina acuta HANTK
Polymorphina communis D’ORB

54.

Polymorphina communis D’ORB.

52.

toidea

+

D’ORB
inornata D’ORB

RSS

+
+

—

—

+

+

—
var. del-

Lenticulina rotulata

LÁM.

Robulus crassus D’ORB.
Robulus inornatus D’ORB.

+
+

Guttulina obtusa
Guttulina acuta

—

BORN.

HANTK.

Guttulina communis

D’ORB.

i

-

Guttulina

communis D’ORB.

var.

deltoidea RSS..
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56.

Polymorphina probléma D'ORB
Polymorphina sororia RSS

57.

Uvigerina pygmeae

58.

Globigerina bulloides

59.

Globigerina bulloides

55.

var.

63.

D'ORB
Pullenia quinqueloba RSS
Sphaeroidina bulloides D’ORB
Truncatulina dutemplei D’ORB

64.

Truncatulina wüllerstorfi

65.

Truncatulina ungeriana

66.

Truncatulina budensis

61.
62.

liget

+

—

—

+

+
+

A

+
+
+

Pullenia sphaeroides

-F

—

SCHWAG

D’ORB

HANTK
HANTK

+
+
-F

D’ORB.

Guttulina probléma

Guttulina sororia RSS.

—
—

—
D’ORB.

Pullenia bulloides

—

-j-

+

neve

faj

az új nomenklatúra szerint

triloba

RSS.
60.

Város-

szék

+

D'ORB
D’ORB
D’ORB.

Bükk-

Sphaeroidina austriaca RSS.
Cibicides dutemplei

D’ORB.

Planulina wüllerstorfi

SCHWAG.

+
+
+

+

Cibicides ungerianus

-r

Eponides budensis

D’ORB,

HANTK.
HANTK.

67.

Truncatulina costata

-F

+

Planulina costata

68.

Truncatulina propinqua

+

-F

69.

Truncatulina

+
+

RSS.
& J.
Anomalina cryptomphala RSS.

RSS
lobatula W. & J
cryptomphala RSS

70.

Truncatulina

71.

Truncatulina n. sp.

72.

Heterolepa costata

73.

Pulvinulina umbonata

MAJZON
FRNZN

—

RSS

+
+
+
+

HANTK

74

Pulvinulina affinis

75.

Rotalia soldanii

76.

Nonionina umbilicatula

D’ORB

Batopora conica

MONTAGU

+
+
+

Cibicides propinquus

Cibicides lobatulus

W.

—

ERNZN.

+
+

Eponides umbonatus RSS.

-F

Anomalina

+

Gyroidina soldanii

-F

Nonion umbilicatutum

Cibicides costatus

affinis

HANTK.
D’ORB.

MONTAGU

RSS

Spatangida-tüskék

Ostracoda-teknk
Halfogak

A bükkszéki mélyfúrások rupelienjébl elkerült foraminiferák
közül 58-al, a budapesti városligeti II. sz. mélyfúrás rupelien rétegeibl
elkerült foraminiferák közi pedig 55-el egyezik az itteni mikrofauna.
Igen figyelemreméltó jelenség, hogy a kiscelli agyag egyik jellemz
alakja, a Clavulina szabói Hantk. itt teljesen hiányzik, egyébként azonban a fentiekbl világosan látható, hogy ennek, a nagyilondai palák legfels részébe települt agyagrétegnek a kiscelli agyaggal való párhuzamba
állítása jogosult. Foraminifera meghatározásaimat Majzon L. fgeológus
úr volt szíves ellenrizni, akinek ezért köszönetemet fejezem ki.
5.

Fels-oligocén. Kasseli-emelet. Szürke, csillámos, homokos

agyag

és

homokk.

A fels oligocénbe tartozó szürke, csillámos, rétegzett agyagok, melyek közé néhol vékony sárga, vagy szürke homokk réteg telepszik,
a leírt területen alárendeltebb jelentségek. E rétegcsoport kb. megfelel

Hofmann Károly fels

oligocén, ú. n. áthidaló rétegeinek. (Átmenet
Antal a fels oligo-

a mélytengeri és a sekélytengeri fácies között.) Koch
cénnek ezt a kifejldését O 0 betjelzéssel ismertette.

E képzdmények a kvárberencei Nagyvölgy (V. Maré) jobboldalán,
Szurdukkápolnoktól É-ra bukkannak el a felvett területen. A legdélibb
feltárását a nagybánya-magyarláposi útból kiágazó kovási útelágazástól

i
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m-re az egyik dombgerincen látjuk, ahol 135°/5° dléssel
szürke agyag, homok és homokk bukkanik el. Innen É-ra, kb. 300
m-re vékonyréteges, sárga homokk kerül a felszínre, melynek rétegei
közé sárgás, szürkés agyagmárga telepszik. A rétegeknek itt 120°/12° a
dlése. Innen É-ra újból nagyobb területen bukkannak el a sárga
homokk és szürke agyag rétegei. Tovább É-ra, a völgybevágásokban
több helyütt találjuk e rétegeket, azonban dlés nem volt mérhet
É-ra. kb. 400

rajtuk.

i

A

Szurdukkápolnoktól É-ra kb. 700 m-re gyjtött fels oligocén
agyagrétegeinek mikrofaunája a következ: Dendrophrya sp., Bulimina
beyrichi Rss., Bulimina pupoide? d’Orb., Virgulina schreibersiana Czjz.,
Bulimina pyrula d’Orb. (= Globobulimina pacifica Cushman), Lagena
laevis Montagu, Dentalina filiformis d’Orb., Dentalina consobrina d’Orb.,
Cristellaria calcar L. (= Robulus calcar L.)., Cristellaria cultrata Montf.
(= Robulus cultratus Montf.), Polymorphina communis d’Orb. (= Guttulina

communis

d’Orb.), Globigerina bulloides d’Orb., Globigerina bulloides

d’Orb. var. triloba Rss., Nonionina
d’Orb.),

Rotalia

beccarii

communis

Spatangida
fordulnak el.

L.,

Nagyobb faunaelembe nem

d’Orb.

tüskék,

(= Nonion commune
Ostracoda teknk.

C) Miocén.

paleogén rétegcsoportot az oligocén korszak után enyhe gyrdés
hegymozgás), majd az így meggyrt és kissé
denudálódott rétegcsoportra a középs-miocén üledékei rakódtak le. Az
alsó miocén képzdményei területünkön hiányzanak. A bejárt területen
a középs-miocénnek két tagja különíthet el: egy alsóbb, szárazföldi
eredet és egy felsbb, tengeri eredet képzdmény, mely utóbbi tag
felépítésében lényeges szerepet játszanak az eruptív kzetek tufái. Ezek
fölött következnek a szármáciai emelet rétegei.

A

érte

(STiLLE-féle „szávai

a)
1.

11

Fels mediterrán

emelet.

Alsó tag. Szárazföldi rétegcsoport.

A

paleogén rétegcsoportjia fölött terresztrikus eredet képzdményt
melybl semmiféle kövület nem került el. E rétegek talán a
helvétienbe helyezhetk. Kzetei: világossárga-okkersárga homok és laza
homokk, néha vörhenyes és szürke homok, továbbá szürke és sárga
agyag. Az utóbbiakban gyakoriak a limonit-konkréciók.
Ezek a rétegek Ny-ról K felé haladva, a következ helyeken fordulnak el:
Kisremetétl K-re a Vrf. Buboia-hegyen, ahol részben közvetlenül
a kristályos palákra települve, sárga homok és homokk, valamint szürke
és részben sárga, réteges agyagok találhatók. Kovástól D-re, a V. Casului-völgy két oldalán, a Submagurától Ny-ra es dombgerincen, a V.
Grozi-völgy baloldali legnagyobb mellékvölgye táján és a V. Slava-völgy
találunk,

középs részénél ugyanezek a képzdmények találhatók nagy kiterjedésben. Szürke agyagot találunk a Submagurától Ny-ra irányuló domb-
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gerincen ersen összerepedezve, minélfogva dlés nem mérhet rajta.
Az agyag repedéseiben limoniterek és konkréciók láthatók.
Sárga homok és homokos agyag uralkodik a Submagurától ÉÉNy-ra,
a V. Grozi középs részén 345°/36° dléssel, valamint a V. Grozi-völgy
e £yik baloldali mellékárkában is. Itt és a V. Grozi-völgynek abban a
részében, ahol a nevezett mellékvölgy betorkollik, szürke homok és agyag
bukkan a felszínre, uralkodólag ÉNy-i dléssel (315° ?45°/5° 8°).
A völgyfenéken kibukkanó durvaszem homokréteg bitumennel impreg-

—

—

nálódott.

A

Submagurától D-re húzódó dombgerincen, az északi Muncsel táján
Osoiu-hegytl É-ra elterül dombgerincen, továbbá a szurdukkápolnoki Borkút-völgytl É-ra lév dombgerincen is ugyanezeket a
és az

rétegeket találjuk.

2.

Fels

tag. Andezittufa, dácittufa,

lajtamészk

és

homokk.

Az elbbiekben ismertetett alsó, szárazföldi rétegcsoportra vegyes
kzetekbl felépült fels tag telepszik, melyben jelentékeny szerepük
van a fiatalabb vulkáni tufáknak is. Az ezekbe települ homokk és
lajtamészk rétegekben sikerült kövületeket gyjteni, amelyek

segítsé-

gével ezeknek a képzdményeknek származására és korára következtetés
vonható. A lajtamészkre utaló kövületek sekélytengeri, partközeli lerakódásra vallanak és rétegtani helyzetét tekintve, a fels mediterrán
fels részébe, a tortonienbe helyezhet.
Kzetei: fehér, öregszem dácittufa, szürkés-sárgásbarna andezittufa, jobbára közbetelepülések alakjában; a homokk és tufás homokk

továbbá a meszes homokk, homokos mészk és a tiszta lajtaelfordulásai sem ritkák. A lajtamészk némely rétege csaknem
kizárólag a Lithothamnium ramosissimum Rss. gumóiból épült fel. Alárendelten kvarckavics és konglomerátum betelepülések is elfordulnak.
Kövületek dolgában e rétegek távolról sem olyan gazdagok, mint azt a
fels mediterrán képzdménytl várnók. Mint már szó esett róla, igen
gyakoriak a Lithothamnium ramosissimum Rss. gumói, egyéb kövület
azonban csak ritkaság számba megy.
A középs miocén fels tagjának lerakódásai Ny-ról K-i irányban
haladva, az alábbi helyeken fordulnak el:
Kisremetétl É-ra, a Lápos-folyó jobbpartján, a V. Poduluinak kitorkollásánál, az oligocén rétegek fedjében szürke homok és tufás
vastaghomokk lerakódásai láthatók 290°/l5° dléssel. E fölé 6 8
ságban fehér dácittufa telepszik. A fedben homokos dácittufa, sárga és
barnássárga homokk, homokos mészk, majd lithothamniumos mészk
igen sok Lithothamnium ramosissimum Rss.-al telepszik, végül homokos
lajtamészk zárja le a rétegsort. A dlés általában ÉNy-i: 315°/10°. Ha
tovább megyünk ÉNy felé, a meredek terraszlejtn a lithothamniumos
lajtamészk és meszes homokk darabjait találjuk. Tovább haladva, egy
darabon nincs feltárás, majd a Lápos meredek, alámosott partján újra
vastag homokos dácitjól megfigyelhet a rétegsor. Itt legalul kb. 1
tufa nyitja meg a sorozatot. Föléje 335°/l4° dléssel szürke, gumós, jól
vastagságban; mely azonban
rétegzett mészmárga telepszik néhány
sok
a Lithothamnium gumó;
igen
rétegben
E
elvékonyodik.
felé
ÉNy
(tuffit),

mészk

— m

m

m
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ezenkívül lencseszer Amphistegina vulgáris d’Orb 5 található benne
gyéren, végül egy Cardium sp. lenyomatát, valamint egy Dentalium sp.-t
.

E fölött a lithothamniumos mészmárga fölött
homok következik néhány m vastagságban, amelybe

sikerült innen begyjteni.

szürke és sárga

vékonyabb szürke, homokos márgaréteg is telepszik. Itt a rétegül és
315°/6°. Ha most innen D felé haladunk, úgy a Poduluirárok kitorkollásától délre, az oligocén lerakódások fedjében a fehér dácittufának kis
elbukkanását láthatjuk. Kisremete község területén a sárgás-fehér
lajtamészk elfordulásait figyelhetjük meg, amely az utak bevágásaiban jobban fel van tárva. Kisremetétl DNy-ra, a Lápos felé kiugró
domborron újból felleljük a fehér dácittufát, fedjében a lithothamniumos. lajtamészkövet és a szürkeszín, gumós, tufás márgát. Innen, egy
Xenophora sp. került el.
Kisremetétl K-re és ÉK-re a lajtamészk terül el nagyobb kiterjedésben. A V. Podului-völgy jobboldali dombgerincén a lajtamészknek
d
j
345 /30
dlés padjait számos kis kbányában fejtik. Kisremete ÉK-i
végénél, az oligocén képzdmények fölött sárga homokkövet és kavicsot
találtam, azonban keletebbre egy jobb feltárásban már lajtamészk bukkan ki, melyben Echinus-töredékek is elfordulnak.
Kovás községtl D-re, az erd szegélyén lithothamniumos lajtamészkövet és márgát, továbbá homokkövet találunk, melyben andezittufa közbetelepülések vannak. A mészkben és márgában gyakori a
Lithothamnium ramosissimum Rss., de mészkben ezenkívül még az
Amphistegina vulgáris d’Orb. is elfordul. Kimállva hever darabban
elég rossz megtartású Clypeastert is találtam. Ez minden valószínség
szerint a Clypeaster acuminatus DESOR-fajjal azonosítható. A V. Casuluivölgy baloldali dombgerincén haladó dülút mentén szürke tufás homokkövet találunk feltárva, melyet kis kbányákban fejtenek. Rétegeinek
álése 325°/8°. Északabbra, a községhez közelebb 315°/10° dléssel
andezittufa és dacittufa található. A gerinc déli részén, a szarmata elfordulástól DK-re a lithothamniumos lajtamészk szerepel, melyben a
Chlamys elegáns Andrz. kagylófaj fordul el. Innen DK-re a 359
magassági pont táján pedig andezittufát találunk, nagyobb felszíni elterjedésben. A V. Casului-völgy alsóbb része ennek a rétegsornak jó feltárását adja. A fels mediterrán alsó, lágyabb, szárazföldi agyagos réteg-

m

csoportja fölött a keményebb kzetekbl, fleg dácittufa és homokk váltakozásából álló fels tag meglehetsen meredek domboldal formájában
emelkedik ki. A rétegdlés a déli részen 320°/l0°. A völgy legalsó részén,
a falu közelében vékony, réteges lajtamészk bukkan el 0°/5° dléssel.
Ez a mészkréteg 2 3
vastag lithovastag, melynek fedjében 0'9
thamniumos mészkréteg települ; legfelül andezittufával zárul le a

— m

m

rétegsor.

A szóbanforgó rétegösszletnek jó feltárása található még a V. Groz\völgy középs szakasza mentén, Kovástól DK-re. A V. Grozi-völgy
középs, meredek részénél, a Vrf. Vii nev domb sárga és sárgásbarna
homokk, tufás homokk, valamint fehér, biotitos dácittufa és sárgásbarna andezittufarétegek váltakozásából álló rétegsorozatot találur.K.
5

Az irodalomban

is említik.

e fajt A. lessonii

D’ORB

és A. hauerina

D'ORB.

né-\

en
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A rétegek dlése a Vrf. Vii-domb DK-i oldalán ÉK-i, D-i oldalán É-i,
DNy-i oldalán pedig ÉNy-i, illetleg Ny-i. A rétegek között három
0'5 — 2'0 m vastag
vékony
lencseszer lajtamészk betelepülés látható. Ezenkívül helyenként 50
60 cm vastag konglomerátum-padok is
észlelhetk a rétegek között. A lajtamészkben itt is gyakoriak a Lithothamnium ramosissimum Rss. mészkiválasztó alga gumói.
A Submagura-hegyen, fleg annak meredek D-i oldalán találjuk e
képzdmények következ felszínre bukkanását, fehér dácittufa alakjában, amely K felé lehúzódik a V. Slava-völgybe. A dombgerincen haladó
út bevágásában e rétegeken 85°/l0° dlés volt mérhet. Itt a már említett dácittufán kívül andezittufa és tuffit rétegek is mutatkoznak. Az

—

—
—

m

andezittufa innen áthúzódik az északi Muncsel-hegyre, ahol a 399
magassági ponttól É-ÉNY-ra, kb. 200 m-re az erd és szántóföld határán
márgás lajtamészk bukkan a felszínre. Innen a következ kövületek
kerültek el: Lithothamnium ramosissimum Rss., Schizaster-lenyomatok,
Bryozoum- töredékek, Ostrea cfr. digitalina Dub., Chlamys elegáns
Andrz., Natica sp., Trochus sp. és egy brachiopoda-faj, nevezetesen a
Mühlfeldtia truncata Linné, var. sábatia Iss. 6 Hofmann Károly 1881-ben
Törökfalva mellett (Szurdukkápolnoktól DNy-ra kb. 14 km-re) ugyanezt
a brachiopoda-fajt találta meg. Az imént említett 399.
magassági ponttól ÉK-re es mellékgerincen szintén a tufák uralkodnak; a domb K-i
szélén azonban már kibukkan a lajtamészk is kisebb foszlányokban.
A lajtamészkben lithothamniumok és miliolinák vannak. A Muncseltl
ÉK-re lév 373.
magassági ponttal jelzett domb szintén dácit- és
andezittufából áll, s elég meredeken emelkedik ki a DK-i oldalán lév
lankásabb térszínbl. A legalsó itt látható réteg 5 6
vastag szürke
andezittufa, fölötte szintén kb. 5; 6
vastag fehér dácittufa következik, majd e fölé néhány
vastag lajtamészk települ, melyben kövületek is akadnak.
Nevezetesen: Lithothamnium ramosissimum Rss.,
Schizaster-töredékek és Bryozoumok,
Cardium turonicum Mayer.,
Ostrea cfr. digitalina Dub., Lucina sp., Pholadomya alpina Math.,
Chlamys elegáns Andrz.
A lajtamészk fölött szürke, márgás mészkpad következik, melyben elég bven fordul el lithothamnium. E lelhelyen is megtaláltam
a Mühlfeldtia truncata L. var. sabatia Iss. brachiopoda-fajt.
Ha most innen észak felé haladunk tovább, az országúton túl,
a középs miocén fels tagjának képzdményei nagy elterjedésben Kiskörtvélyes tájáig nyúlnak el. A keményebb homokkövet és dácittufát az
országúihoz közel fekv kisebb kbányákban fejtik. Az uralkodó rétegdlés itt is ÉNy-i: 304° 330° és 5° 15° lejtésszög. Helyenkint megrogytak és megcsúsztak e rétegek. Ilyenkor azok meredek falakban álla-

m

m

— m

— m

m

—

—

nak meg.

m

magassági
A Kiskörtvélyes felé haladó középs völgyben, a 287
pont táján fehéres-szürkés homokkövet és vele váltakozva, fehér dácittufát találunk feltárva 330°/l2° dléssel, majd északabbra, egészen a
községig,

homokk

és tufás
kétségtelenül az elbbiek fedjében andezittufa
fell lejöv
el. A kiskörtvélyesi templom irányában

terül

K

6
Dr. Mf.znf.rics Ilona szíves szóbeli közlése alapján. (Egyébként eredetileg
Mühlfeldtia truncata LiNNÉ-nak határoztam meg.)
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árok baloldalán e képzdményeknek jó feltárására akadtam, ahol rétegeiken 295°/16° és keletebbre pár m-rel 300°/5° dlést mértem. Innen
ÉK-re szintén a kitörési tufák bukkannak ki.

b)
*

A

Szarmata-emelet.
«

tortonai-emelet rétegcsoportja

fölött

konkordáns településsel a

szarmata-emelet rétegei következnek. Területünkön a szarmata-emelet
kzetei fleg szürkeszín, meglehetsen kemény, jól rétegzett agyag és
agyagmárga, melynek rétegei közé rendszerint vékony (néhány cm-es)
fehérszín tufarétegek telepszenek. E tufabetelepülések ritkábban elérik
az 1
2 m-t is. Hofmann Károly szerint ezek a tufák andezittufák. Legtöbb helyen ásványi elegyrészeket nem látunk benne, néhol azonban apró
biotitkristályok és szabad kvarc is van benne, mely körülmény arra
enged következtetni, hogy a tufáknak legalább is egy részét
dácittufának tartsuk. A szármáciai képzdmények alsó részébl, Kovás
és Kiskörtvélyes határából gipszbetelepüléseket is említenek (Posepny és
Koch). ezeket azonban nem tudtam megtalálni. A szarmata-képzdmények egyébként területünkön kisebb jelentségek. Kifejldése meglehetsen egyhangú. Hasonló módon egyhangú a faunája is. Rétegeiben
csak egyetlen kagylófaj gyakoribb, az is csak kbelek és lenyomatok
alakjában. Ez a faj az Ábra reflexa Eichw. (=: Syndesmya reflexa Eichw.)

—

A

bejárt területen a szarmata-képzdmények
az alábbi elfordulásokban vannak meg:

K-rl

Ny-felé haladva

Kiskörtvélyestl ÉK-re, a V. Casa di Marcus-völgy jobboldalán s a
községtl DK-re, a dombgerinc felsbb részein. A községtl DK-i irányban haladó kocsiút bevágásaiban jól rétegezett fehér dácittufa található.
Rétegein 290°/4°, dlést mértem. Tovább DK-felé, rétegeinek dlése
225°/8°. A község közepén, a templomtól kb. 80 100 m-re
DNy-ra,
a patak medrének baloldalán a szarmata-rétegek kicsiny, de jó fel-

—

—

melyeknek rétegei itt 330°/7° dlések. Itt alul szürke,
réteges agyagmárgát találunk, kb. 2
vastagságban feltárva, melyben
elég nagy számban fordulnak el az Ábra reflexa Eichw. példányai.
vastagságban. Benne kevés
E fölé fehér dácittufa telepszik, kb. 1
tárását találjuk,

m

m

van. A templomtól É-ra vezet utcában a
szarmatái rétegeket újra megtaláljuk, 350°/l4° dléssel. A község határában, helybeli lakosok bemondása szerint, fleg kútásás alkalmával
több helyen találtak gipszet.
biotit

és

szabad

kvarc

A szarmata-emelet rétegei bukkannak ki Kovástól DK-re, a V.
Grozi-völgy felsbb részének jobboldalán, ahol a tortonai dácittufa
fölött 2
3
vastag homokk van s ennek fedjében szürke agyagot
találunk. A rétegek megegyez településsel 330°/13° dléssel fekszenek.

— m

A Grozi-völgybl ÉNy-felé vezet út mentén hasonlóképen szürke, réteges agyagot látunk feltárva, 314°/ll° dléssel.
Ez a réteg a következ foraminiferákat szolgáltatta: Textularia
elongata Hantk., Globigerina bulloides d’Orb., Rotalia beccarii d’Orb.,
Nonionina granosa d’Orb., Polystomella rugósa d’Orb., valamint Spongia
tk. Ugyanezt az agyagot találjuk még két helyen, kisebb feltárásokban
az országúttól délre es domboldalban is.
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A már

említett V. Grozi-völgy fels részének baloldalán, Rovástól
az egyik dombtetn a kocsiút és a mellette lév vízmosások
által feltárva látható a szarmata-emeletbeli szürke agyag és agyagmárga.
Ezeknek rétegei nagyjából párhuzamosak az 'alattuk települ középs
3
miocén rétegekkel. Dlésük. 330 ‘VlO
Ez a feltárás valamivel gazda-

DR-re,

.

elzek, ugyanis elkerültek:

az Ábra
reflexa Eichw., a Limnocardium suessi Barb. és a Mohrensternia angulata
M. Horn példányai.

gabb

kövületekben,

mint

az

Rovástól DR-re, a V. Casului-völgy baloldala fölött lév dombgerincen, a falu utolsó házaitól D-re a szarmatái szürke palás agyagrétegeket újból megtaláljuk az itt vezet kocsiút bevágásaiban. Ezekbl
az agyagrétegekbl viszont csak az Ábra reflexa Eichw. kagylófaj
kbelei és lenyomatai kerültek el. A palás agyagba itt is vékony dácittufa és andezittufa rétegek telepszenek, átlagban 4 50 cm vastagságban.
Rétegein egy helyütt 310°/5° dlést, másutt 325°/8° dlést mértem.
Délkeletebbre egy kis levantei kavicsfolt telepszik, majd tovább DR-re,
a dombgerincen újra kibukkannak ezek a rétegek 25°/5° dléssel.

—

Rovás mellett DDNy-ra, a községbl kivezet országúitól D-re és
É-ra, a pliesztocén párkánysík szegélyén, nincs jó feltárás, mert a part
többnyire rogyott, de azért több helyütt kibukkan kis foltokban a
szarmata-emeletbeli szürke, réteges agyag.

D) Pliocén.
1.

Pannóniái (pontusi) emelet.

A bejárt terület É-i részén, az Alföld medencéje felé, a szarmatái
Rzerétegcsoport fölé települve a pannóniai rétegcsoportot találjuk.
tei: uralkodólag sárga vagy szürke, fínomszem homok. A homokba
alárendelten sárga vagy szürke, többnyire laza természet homokkrétegek is telepszenek, valamint némely helyen ugyancsak sárga vagy
szürke agyagrétegek is közbeékeldnek. A pannóniai rétegcsoportban
kövületet nem találtam és így kzeteinek korát csak a szomszédos területek hasonló, de kövületekkel is igazolt korú képzdményeinek analógiája révén állapíthatjuk meg. Ezen az alapon területem lerakódásai az

—

alsó pannóniai alemeletbe helyezhetk.

A

pannóniai rétegcsoport elfordulásait a következ helyeken figyeltem meg:
Riskörtvélyestl ÉR-re, a Dupadeal-hegyen jó feltárásokban láthatók rétegei, különösen a kocsiút bevágásaiban. Rétegeiben átlag 12°-os,
270°/300 c> irányú dlés mérhet. Riskörtvélyestl ÉÉR-re, a V. Casa di
Marcus-völgy baloldalán sárga homok uralkodik. A kibúvás ÉNy-i
részén 345°/l0° volt mérhet a homok közé közbetelepült homokk pad
rétegein. Riskörtvélyestl ÉNy-ra a Vrf. Osoi-hegy D-i oldalán újra
magassági ponttól kb.
felszínre jön a pannóniai sárga homok A 294.
800 m-re R-re, kis homokfejtésben 290°/7° a sárgás és szürkés agyagrétegek dlése.
Rovástól ÉR-re, a V. Porcului-völgy középs részének jobboldalán

m

egy kisebb mesterséges

feltárást találunk,

mely

sárga, laza

homokkövet

11
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és szürkéssárga agyagot tár fel, 315°/l5° dléssel. Rétegeiben kissé
szenesedett növénymaradványok lelhetk. A völgy alsó részének jobboldalán, az elbb említett feltárástól Ny-ra, újra napszínére bukkan a
már többször említett sárga, laza homokk, melybe vékony szürke palás
agyagcsíkok is települnek. A palás agyagon 340°/5° dlést mértem.
A feltárt pannóniai rétegek vastagsága itt 4 m, mely fölé kb. 2 vastag
pleisztocén terraszkavics telepszik. KocH-féle betjele P t

m

.

2.

Levantei-emelet.

A

régibb képzdmények fölött helyenkint magasan fekv kavicsokat
A kavicsok andezitbl és alárendelten kvarcból állanak. Nagy
részük a tojás és az ökölnagyság méretei között váltakozik. Néha a
szarmatái agyagmárgák fedjében találjuk ket, máskor a tortonai, st
esetleg még régebbi képzdmények fölött fekszenek. Valószínleg a
pliocén andezitkitörések kaviccsá formálódott, ide lehordott és törmeléktalálunk.

szétteregetett anyagáról van szó. Jele: P 2
Területünkön elfordul Kvárberencétl Ny-ra, a berencei fvölgy
felé, DK-i irányban lemen kis árok legfels részén, a szarmatái agyagmárgák fölött, továbbá a fgerincen, a 340. és a 350. m magassági pontok
táján, a Dumbrava-dombon, a szurdokkápolnok
kovási országút nagy
É-i kanyarulatában, a Muncsel-hegytl ÉK-re, végül a Kovástól DDK-re,
a V. Casului-völgy baloldala fölött lév dombgerincen. Az utóbbi helyen

kúpszeren

.

—

a

szarmatai-képzdmények

A

levantei kavicsokból kövület

fölött

3.

a levantei kvarckavicsokat.
került el.

találjuk

nem

Negyedkor.

A) Pleisztocén.

Területünkön a pleisztocén képzdményei:
kavics és sárga- barnássárga agyag.

a)

terrasz

(párkánysík)

Terasz (párkánysík) kavics.

A pliocén végén kialakult vízhálózat fokozatos mélyebbre vágódásával kapcsolatban a nagyobb patakok a völgyeik oldalain teraszokat
hoztak létre. Területünkön a Lápos-folyó mentén találunk teraszkavicsotszf. magasságban, a Lápos jobbkat. Kovástól É-ra és D-re, kb. 200
partján jelentékeny kiterjedésben követhetk a párkánysík kavicslerakódásai. A teraszkavicsok a pannóniai, szarmatái, részben a fels mediterrán, st néhol az oligocén-rétegek fölött találhatók. A teraszok a
meLápos mai szintjénél átlagosan 20 m-rel fekszenek magasabban.
vastagságban van jelen.
redek partszegély fels részében a kavics 2 3
A teraszok szélein a kavics csak néhány helyen van jól feltárva. (L. a

m

— m

2.

ábra

a)

A

szelvényét.)

A szántóföldeken itt-ott kvarc és andezitkavicsok találhatók, melyek
nyilván a párkánysíkkavicsból származhattak. A párkánysíkkavics jó
feltárását találjuk az V. Porcului-völgy legalsó részének jobboldalán,

—
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m

ahol a pannóniai képzdmények fölött kb. 2'5
vastagságban észlelhet
a kvarc- és andezitdarabkákból álló kavicsréteg. Jó kibukkanásai vannak továbbá a Rovástól Ny-ra kivezet országút mellett, valamint Kis-

remetétl DNy-ra és D-re
b)

Sárga

is.

és

barnássárga homokos agyag.

A régibb képzdményeket helyenkint vékonyabb-vastagabb sárga
barnássárga agyagtakaró fedi. Ez a lerakódás néhol a löszhöz hasonló,
máskor apró limonitszemecskék találhatók benne, úgyhogy babérces
agyagnak fogható fel. Eredetét tekintve, valószínnek látszik, hogy régibb
geológiai kiépzdmények málladéka, részben pedig a levegbl aláhulló
porból halmozódott fel.
Területünkön nagy kiterjedésben fordul el Kisremetétl ÉK-re,
Rovás környékén, Riskörtvélyes környékén és Szurdukkápolnoktól É-ra.
és

B) Holocén.

A

holocén képzdményei a folyók

állanak.

A

Lápos

ártereiben andezit-

és

a

és

és patakok mai hordalékaiból
Rapnik szélesebb vagy keskenyebb alluviális
kvarckavicsot, homokot és alárendelten iszapot

találunk.

A Rapnik-patak völgye Szurdukkápolnokig harmadkori képzdményekbe mélyül és tekintélyesen kiszélesedik; Szurdukkápolnoknál azonban belép a kristályos palahegységbe, ahol ersen kanyarogva, mély
szurdukban halad tova a Láposba való betorkollásáig.
Nem hagyhatók figyelmen kívül a leírt területen fellép rogyások,
suvadások sem, melyek a holocén folyamán, st a történelmi idkben
A

keletkeztek.
suvadások különösen a fels mediterrán üledékeinek területén igen elterjedtek. így Rovástól DR-re, a V. Grozi-völgy baloldalán,
a Vrf. Buboia-hegvtl É-ra, a V. Casului-völgy fels részén kb. 600
hosszúság'hosszúságban, majd a gerinc DR-i oldalán szintén kb. 600

m

m

ban láthatók a lerogyott területrészek. Riskörtvélyestl DDR-re néhány
kiugró, mintegy közös pontba összefutó mellékgerincek között széles katlanszer mélyedések vannak, amelyek lesuvadt hepe-hupás részletek.
Ezek kb. 250, 300 m szélesek és átlagban 450 m hosszúak. Risebb mértékben rogyott a Rovástól DNy-ra és ÉR-re, a szarmata-képzdményekbl felépült terület is. További, kisebb jelentség suvadások tapasztal-

—

hatók még a pannóniai rétegcsoportok területén

III.

A

is.

szerkezet (tektonika).

pala-alaphegységben az uralkodó csapásirány ÉR
DNy-i. A hegység minden bizonnyal a variszkuszi hegyképzdés folyamán gyrdött meg. Az eocén és oligocén rétegcsoportjai Szurdukkápolnoktól Ny-ra, az els sávon túl ÉNy felé egymásután többször ismétldnek, ugyanolyan dlésszög mellett. Itt valószínleg nem egyszer lépcss vetdéssorozatról van szó, hanem Di-, DR-i irányú pikkelyes feltolódássorozattal állunk szemben. (Lásd a 2. ábra a) szelvényt.) Ezek a

A

kristályos
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2.

a) és 2. b)

a)

1.

ábra jelmagyarázata.

Földtani szelvény az Osoiu-hegy és a Láposfolyó között.
Geologisches Porfii zvvischen dem Osoiu-Berg

und dem Lápos-Fluss.
Áradmány. Holocén.
Alluvionen. Holozán.

2.

Párkánysíkkavics. Pleisztocén.
Terrassenschotter. Pleistozán.

3.

Szürke agyag. Szármáciai emelet.
Grauer Tón. Sarmatische Stui'e.
Andezit- és dácittufa, lajtamészk és homokk. Tortonai alemelet, Fels mediterrán em.
Andesit- und Dazittuff, Leythakalk- und
Sandstein. Tortonische Unterstufe, Obermedi-

4.

terran Stufe.
5.

6.

Szárazföldi eredet homok, homokk és szürke
agyag. Helvétiai alemelet. Fels mediterrán
emelet.

Sand, Sandstein und grauer Tón terrestrischen Ursprunges. Helvetien Ober Mediterrán.
Fels durvamészk. Auversi emelet. Középs
eocén.

Oberer

Grobkalkstein.

Auvers

Stufe.

Mittel

Eozán.
7.

Turbucai rétegek.

Auversi

emelet.

Középs

eocén.

Schichten. Auvers Stufe.
Eozan.
Gneisz és csillámpala. Archai.
Gneis und Glimmerschiefer. Archaei.

Turbucaer
8.

A
b)

szelvény a

80.

lapon.

A csokmányi rétegek szelvénye a Muncsel és
Osoiu közti völgy táján.
Geol. Profil dér Csokmányer Schichten in dér
Gegend des Tales zwischen dér Bergen Muncsel

f.
t.

und Osoiu.
Feltalaj.

Helvétiai alemeletbeli sárga homokk.
Gelber Sandstein. Helvetische Unterstufe.

Csokmányi
a.

m.

rétegek.

—

Csokmányer Schichten.

agyag, agyagmárga.
Tón, Tonmergel.

Kemény mészmárgapad.

Harter Kalkmergelbank.
mg. Márgarétegek.
Mergelschichten.
sz.

—
V— V.
1

Mittel

7.

Révkört vélyesi széntelepecske.
Kohlenflözchen von Révkörtvélyes.
Kövületes rétegek.

F ossilführende Schichten.
Törés. Bruch.
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felpikkelyezdések a déli Muncsel-hegy táján, a V. Slava-völgy környékén, továbbá a V. Casului-völgyben találhatók. Az oligocén végén tehát
gyenge kéregmozgással kell számolnunk, amely az alaphegység közelében gyenge felpikkelyezdésben nyilvánult meg. Ez a STiixE-féle „szávai
gyrdési fázis“-nak felelhet meg. Az alsó-miocén szárazföldi periódusa
után elég nyugodt településsel a fels mediterrán képzdményei transgredálnak a régibb üledékekre. Kovás mellett, a Vii hegy déli oldalán,
a Grózi-völgy mentén a fels mediterrán rétegek csekélymérték felboltozódását látjuk, ahol

kolajnyom

is

elfordul.

A

fels mediterrán, szarmata és a pannóniai képzdmények egyebütt
egymás fölött elég nyugodt, vetdés- és gyrdésmentes településben,
nagyjából Ny-i és ÉNy-i dléssel találhatók a leírt területen.

IV.
1.

slénytani függelék.

Cardium transsylvanicum Hoffmann,
1.

és

2.

nm.

nud.

ábra.

az érdekes és feltn kagylófajt Hofmann Károly és Koch
találták az 1870 és 80-as években az Erdélyi medence területén
végzett földtani felvételeik alkalmával, a k. oligocén csokmányi, vagy

Ezt

Antal

mérai rétegekben. A Magyar Földtani Intézet gyjteményében lév
anyag tanúsága szerint Hofmann 1881-ben már a fenti névvel látta el a
Váraljáról (Szatmár m.) származó példányokat. Hoffmann és Koch évi
jelentéseiben még nem találjuk ennek az új fajnak felemlítését; csak
1894-ben sorolja fel Koch A. ismert monográfiájában (26), mint a mérai
rétegek elterjedt és elég gyakori alakját. Az új faj leírását azonban
egyikük se adja.
A bejárt terület csokmányi, vagy mérai rétegeiben egy Cardium-faj
többnyire töredékes példányait találtam, amely legközelebb áll Hofmann
Cardium transsylvanicum fajához, de azzal teljesen nem egyezik meg.
Az itten lelt alakot a C. transsylvanicum Hofm. helyi változatának tekintem. Hogy ezt a változatot leírhassam, elzetesen a törzsalakot kell ismertetnem.

A tekn
fejlett és

kissé részaránytalan; a

kissé

becsavarodott.

búb kissé elrehelyezett, elég jól
mells része lekerekült, hátsó

A tekn

része kissé megnyúlt; némelyik példányon többé-kevésbbé ferdén lecsa-

srn

A teknk
egymás mellett álló bordákkal díszíbordák a búb táján finomak, fonalszerek, amelyek az alsó
(hasi) ^táj felé haladva fokozatosan vastagszanak; az alsó teknszegélyen
már Í'OO 1‘5
vastagságot érnek el.
A bordaközök keskenyek, alig felényi szélesek a bordákhoz képest.
A bordák a tekn közepén lekerekültek, st néha laposaknak látszanak.
Ez azonban részben az eredeti, részben az utólagos lekoptatottságnak az
eredménye. Ezzel szemben az elüls és hátsó vékony bordák, amelyek
a koptatásnak nem voltak kitéve, háromszög átmetszetek és élesek.
Ezt azonban csak néhány példányon látjuk. Ezeken a széls bordácskákon és bordaközökön finom növekedési vonalak látszanak, míg a köpottnak látszik.
tettek.

A

—

mm

IiOVÁS KÖZSÉG

FÖLDTANA

95

zéps bordákon, vagyis

a bordák legnagyobb részén semmiféle díszítés
valószinleg szintén a koptatottság miatt.
A tekn bordáinak száma többnyire 36, ritkábban 38 40, st egy
mérai nagyobb példányon 41 bordát is számoltam. A tekn belseje és
a záros perem egyik példányon se látható.
A törzsalak fejlett példányainak méretei a következk; mm-ben:
se látszik,

—

magasság (fels-alsó méret)
hossz (mells-hátsó méret)
ketts tekn vastagsága
féltekn vastagsága
.

Az

.

M. Sárd

Mára

34—35-5

32-5

38

34

35-3

—

41

—

—

14

14

14

.

.

32—35

.

.

36—39-5

.

.

kb. 26

—

—41
—
14

Egeres

Váralja

Papfalv

33
36

ábrázolt példányok Méráról valók.

Cardium transsylvanicum Hofm.,

nm.

3.

ábra.

nud., var. paucicostata n. var.

A szurdukkápolnoki határban lelt cardiumok általában megegyeznek ugyan Hoffmann K. fajaival, de egyes példányok attól némely tekintetben különböznek. Az új változat bordáinak száma kevesebb, tudniillik csak 28 és azok jóval vastagabbak és bordaközei is szélesebbek,
mint azt a törzsalaknál látjuk. A tekn belseje és a záros perem egyik
példányon se látható.
Sajnos, a példányok nagyobbrésze gyenge megtartású, töredékes;
két példány azonban megvizsgálható állapotban van. Ezek ábrája szerepel a 3. és 4. számok alatt. A 4. ábrán szerepl példány magassága
28’5 mm, elüls-hátsó mérete 28 mm, a féltekre vastagsága 11 mm, a
ábrán szerepl példány magassága 27*5 mm, mells-hátsó mérete
3.
30 mm s a féltekn vastagsága 12 mm. Az utóbbi példány kissé meg-

1
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nyomódott

s ezért búbja jobban elre tolódottnak látszik. Hátsó része
ferdén lecsapott, ami a törzsalaknak egyes példányainál szintén elfordul. A 4. ábrán feltüntetett példány kissé töredékes s ezért a jellegek
nem láthatók jól rajta.

Chlamys hofmanni

n.

sp.
\

4.

Ez az

új faj szintén a

középs

ábra.

oligocén csokmányi rétegekbl került

el. Sajnos, csak egy jó példányt és egy töredékes kbelet tudtam ebbl
begyjteni a Muncsel-völgy K-i részének jobboldaláról. A begyjtött
jó példány alakja közepesen domborodott, elég nagy fülekkel ellátott.

A tekn

A

alakja közel kerek, egyenl oldalú, záros pereme egyenes.
füla byssus bevágása nem látható.
fülek egyenesen lemetszettek.
Magassága 38 mm, hosszúsága kb. 36 mm, vastagsága pedig kb. 11 mm.

A

nél

—

Bordáinak száma 22, melyeknek vastagsága lent a héj szélén 2’3 2‘5 mm,
középen 1'2
4 mm. A bordaközök szélessége alul, a tekn szélén
0’8.
1*2 mm, középen 0*7i
l'l
Fülei kb. egyenl nagyságúak és vékony fonalszer bordákkal vannak díszítve. A búb tájékán a héj felülete még sima, de a tekn közepe
tájától lefelé a növekedési vonalak jól láthatók, fleg a bordákon.
A növekedési vonalak néhol igen erteljesek, melyek a növekedésben

—

—

-

—

való ideiglenes stagálásra utalnak.

A

nk

megvizsgált példány az
határában került el.

állat

jobb teknje volt és Szurdukkápol-.
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Hofmann
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3.
4.
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HARMADIDSZAKI RÉTEGEK KIFEJLDÉSE
A BUDAI HEGYSÉG ZUGLIGETI RÉSZÉN
Irta:

Radnóty Egon

A budai hegyvidékrl és magáról Zugligetrl is már számos irodalmi
adat került nyilvánosságra, közöttük azonban kevés foglalkozik a Zugliget-környéki harmadkori rétegekkel. A Fácángerinc orrán lev csárda
melletti és a Zugligeti-út 35. sz. telekkel szemben lev kfejtkben látjuk
feltárva e terület legrégibb, alábbi harmadidszaki rétegeit:
Vörös agyagos konglomerátum. Teljesen hasonló a budakeszi szanatórium mögötti területen található kohglomerátumhoz. Vigh Gyula és
Horusitzky Ferenc a Ferenchalomnál mélyített II. számú aknában, valamint a Manréza területén lév régi kfejtkben találták meg. Ferenczi
István a konglomerátumot a középs eocénbe helyezi. Vastagsága V 2 m.
Fölötti 2
vastag sárga agyag települ.
Durvaszem konglomerátum eruptív kavicsokkal. V 2 m. Eruptív
kavicsokat már Hofmann Károly írt le a Hunyadi-orom É-i lejtjérl.
Ferenczi I. a ,,fornai“ rétegekkel hozza párhuzamba a konglomerátumot.
Megtalálták a kavicsokat Vigh Gy. és Horusitzky F. is. Az eruptív kavicsok folyásos szövetet mutató mállott riolitok jól felismerhet kvarckristályokkal és mállott földpátokkal. Unduláló kioltása ers tektonikai
hatásokra utal. Riolitkavicsok mellett jóval nagyobb számban vannak
a közönséges kvarc- és dolomitkavicsok képviselve a konglomerátumban.
A konglomerátumra fehér riolittufa települ, benne kvarc- és ritkán

m

biotitkristálykákat találni.

kfejt

Nagyon

hasonlít a

Tündérhegy

alatti

középs

milonitzónájában kékesszürke, helyenként sárgás árnyalatú tufadarabkáihoz, amelyekbl teljesen ép, 1 2
nagyságú kvarckristályokat lehet kiiszapolni. A különben lágy alapanyagú tufa felületét a kiálló

— mm

kvarcszemek teszik érdessé.
A riolittufa fedjében karbonátosodott tufakötanyagú, aprószem
dolomitkonglomerátum van, amelyhez teljesen hasonlót találunk a
Csermely-út alsó részén, a Mária-szikla alatti kis barlangban, valamint
a Mária-sziklával szemben lev kfejtben. A települési viszonyok különösen

jól látszanak az utóbbi feltárásban, ahol a fenti rétegsorozatok
folytatásában a következ rétegek vannak.
Sárga, homokos agyag: Vastagsága 10 cm. Iszapolási maradékában
a következ partközeli mikrofaunával: Nummilia sp. Haplophragmium
sp., Truncatulina lobatula W.-J., Ostracodák.
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