
IX. évf. 1879. FÖLDTANI KÖZLÖNY. (jan . fébr.) stdm.

É R T E K E Z É S E K .

Szörénymegye déli részére vonatkozó geológiai jegyzetek 1
Bückli Jánostól.

Az (1878.) évi felvételi idény alatt működésem terét ismét ama lakat 
lan hegyvidék képezte, mely az Almás és alsó Duna közt terjed el s mely
ben már a múlt (1877.) évi nyári felvételi idény egy részét töltöttem.

Folyó évi felvételi működésemet természetszerűleg ott kezdtem 
meg, hol azt a múlt évi ősszel félbehagyni kénytelen valék, t. i. Poiana- 
Kiakoveczen és környékéu, az Almásban fekvő Barnától mintegy 6 óra 
járásnyira dél-délkelet felé.

Nyugati irányban kiterjesztettem vizsgálataimat a Jelova patakot 
környező területre is s itt a Tilva Ciutti és Brazilor hegyek közt a 
berzászkai útig jutottam.

Kelet felé a Poiana Mrakonia, valamint Ciukar maréig nyomul
tam előre, mig déli irányban a lehetőséghez képest iparkodtam oly pon
tokat is nyerni, melyek mint p. o. a Tilva-Fraszinului, Facza-mare, 
az eddig felvett területemet legalább némileg hozzák kapcsolatba ama 
vidékkel, melynek földtani megismertetését különösen dr. Tietze úr fá
radozásainak köszönjük

Az időjárás ritka állandósággal igen kedvezőtlen volt s ezen kö
rülmény e vad. vidéken súlyosan érintett bennünket.

Folyó évi felvételeim alkalmával közreműködött velem egy időn át 
Halaváts Gyula geolog gyakornok ur is.

Mielőtt tapasztalataim levonásokban való közlésére áttérnék, köte
lességemnek tartom még kiemelni, hogy a nagyméltóságu földmivelés-, 
ipar és- kereskedelmi m. kir. ministerium, tekintve működési területem 
nagy részének lakatlanságát s méltányolván azon nehézségeket, melylyel 
ily vidéken a működő geolognak küzdeni kell, a folyó évben felvételi 
sátorral látott el, miáltal helyzetem a tavali viszonyokhoz képest min
denesetre lényegesen javíttatott s kijelenthetem, hogy területem némely 
részének átkutatása csakis ezen intézkedés folytán lett foganatosítható.

. I
1 A m. k. földtani intézet 1878. évi felvételi jelentésének első része.
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Kellemes kötelességemnek ismerem a nagyméltóságu ministeriumnak 
ezen intézkedéséért, mint első rendben érdekelt geolog, legbensőbb kö- 
szönetemet kifejezni.

Az idén bejárt területen nagyobbrészt szintén azon képletek dél 
felé való folytatásával vala dolgom, melyekkel kisebb-nagyobb terjede- 
delemben már mnlt évi jelentéseimben foglalkoztam.

A legrégibb napfényre bukkanó képződés e vidéken is a Gneiss, 
Amphibolitjaival; mégpedig teljesen azon petrographiai kifejlődésben, 
mint megismertettem ezen kőzeteket a szomszédos éjszaki területből múlt 
évi jelentéseimben.

Kétség nem lehet, hogy itt is a megkülönböztetett alsó Gneiss-csoport 
kőzeteivel van dolgunk s valamint a múlt évben felvett területen, úgy 
a jelenleg bejártton is figyeltem fehér vagy világos vöröses kristályos 
mészkövet ezen mélyebb Gneiss-csoportban csekélyebb mérvben befektetve, 
mint p. o. a Kraku-Luczeiku környékén.

Serpentinek a szóban forgó terület mind nyugoti, mind keleti ré
szében mutatkoznak s ezek itt is legszorosabb összeköttetésben állanak 
az alsó Gneiss-csoport kőzeteivel.

Eredetükre nézve szintén azon véleményben vagyok, mint ezt a 
Versecz maré körül fellépő, helyenként Magnetitet (olykor jegeczekben) 
tartalmazó Serpentinek et illetőleg nyilvánítottam, hogy t. i. mind e 
Serpentinek az alsó Gneiss-csoportnak, nevezetesen pedig Amphiboldú 
sabb kőzeteinek átváltozási terményei.

Egyúttal arra kivánok figyelmeztetni, hogy a sajnálat, igen korán 
elhunyt dr. U. Schlönbach a szóban forgó területtel éjszakkelet felé ha
táros vidékről, hol 1869-ben foganatosította felvételeit (Verhandl. 1869, 
213. 1.) szintén említ Gneisst s ennek társaságában fellépő Serpentine- 
ket, felemlítvén egyszersmind, hogy általában ott egy Amphiboldús Gneiss 
uralkodik. Ezen, valamint egyéb körülményeknél fogva, azon vélemény
hez kell jutnom, hogy ott is az általam itt mint alsó Gneiss csoport, tér- 
képileg is kijelölt kristályos palák képviselvék és Schlönbach az 
ottani Serpentinekre nézve megjegyzi, hogy világos átmenetet mutatnak 
az említett Amphibol-Gneissbe.

A terület nyugati részében előforduló Serpentinek legnagyobb 
előjövetele az Urda marén mutatkozik, honnan a Poienile lunge-re 
húzódik át, mely utóbbi hely több pontján Chrom-érczre is kutattak; 
kelet felé a Ciukar-mare délnyugati nyúlványát képező Stirniak Ciukar- 
maren akadunk Serpentinre, mely utóbbi, legdélibb részében szép Chrom- 
ércz fellépte által van kitüntetve. Hajdanában itt ez utóbbira kutatás is
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eszközöltetett, minthogy két csekély feltárást is láttam. Különben ezen 
Serpentin eló'jövetel is, vízszintesen mérve csak mintegy 500 m. széles 
és 1700 — 1800 m. hoszu foltot képez. A szóban forgó alsó Gneiss-cso- 
portnnk néhány pontján, igy többek közt a Facza-marei és Kiakovecz- 
miki bányák közt fellépő Gneissben, fehér csillámdús kristályos Palákat 
figyelhetünk, melyekben a Földpát már csak vagy felette csekély meny- 
nyiségben vagy pedig épen nincsen jelen, úgy, hogy tökéletes Csillám
pala áll előttünk.

Ily fehér csillámtartalmú Csillámpalákat, melyek különben csak 
alárendelt szerepet játszanak Gneiss-csoportunkban, aránylag dúsabban 
figyelhettem az idézett ponttól még tovább kelet éjszakkeletre, nevezete
sen a Skortzar és Viru-Psonia körül.

A Quarz e Csillámpalákban sokszor lemezként mutatkozik a kő
zet haránttörésén s nagyobb, borsó nagyságú sőt valamivel még na
gyobb Gránátot is helyenként roppant mennyiségben tartalmaz e kőzet, 
mint p. o. épen az említett Skortzar körül. A Gránát azonban rendesen 
már mállásnak indult.

E Csillámpala előjövetek legszorosabb összeköttetésben állanak a 
Gneiss-sei, mert majd csekélyebb, majd több Földpát felvétele által lát
hatók mindenféle átmenetek a tiszta Csillámpala és jelleges Gneiss közt.

Egyáltalában meg kell jegyeznem, hogy az alsó Gneiss-csoport 
elfoglalta terület délkeleti részében a fehér Csillám egyáltalában gyak
rabban jelentkezik mint az éjszaknyugatiban.

Gránitszerű, de általában szintén csak kisebb előjöveteleket ké
pező kőzetek több helyt jelentkeznek a szóban forgó terület nyugoti 
részében is; itt nevezetesen a Dialu-Luzeiku, Urda-mare környékén. 
Ezen gránitos kőzetek ez utóbbi helyeken igen csekély csili ám tartalmat 
mutatnak. Vannak féleségek, melyekben a Földpát a Quarz ellenében 
túlsúlyra vergődik, olykor oly anyira, hogy a kőzet tulnyomólag Föld- 
pátból áll. A Földpát majd vörösszinű, ikerrovátkolás nélkül, majd fehér 
s ismerek eseteket, hol csaknem tiszta Plagioklas-Földpát-tömzsök ke
vés Quarzzal állanak előttünk.

Megakarom jegyezni, hogy fehér plagioklastikus Földpátot a már 
múlt évben megismertetett felsőbb Csillámgneiss-csoport kőzeteiben is 
több ízben figyeltem, az alsó Gneiss-csoport kőzeteiben pedig ez utóbbi 
igen gyakori elegyrész. A Quarzot egy esetben a Dialu Luczeikun 
dihexaederben figyeltem kifejlődve a gránitszerü kőzetben.

Felvételi területem keleti határán, a Ciukar maren és lejtőiben, 
Föidpátdús kőzet lép elénk. A Földpát fehér, mellette világos színű

1*
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Quarzszemek és barna vagy olykor a zöldesbe játszó Csillám szere 
pelnek.

Ezen közét a Gránit kinézésével bir s minthogy a Földpát és 
Quarzszemek nagysága borsónyi vagy sőt ezt is felülmúlja, durva sze
műnek nyilvánítható.

Nem lehet ezen kőzetet egyszerűen Gránitnak bélyegezni, mint
hogy több ízben rétegzést árul el, ezen utóbbit pedig annálkevésbbé 
nyilváníthatom egyszerű padszerü elválási tüneménynek, minthogy úgy 
tűnik nekem, hogy a Ciukar-mare keleti oldalán húzódó árok felső ré 
szében ezen bár bizonyára gránitszerű kinézéssel biró kőzet Amphibolit 
és Quarzit rétegekkel váltakozik, tehát oly rétegekkel, melyekhez ha
sonlókat alsó Gneisscsoportunkból is ismerünk

így tehát azt vélem, hogy ezen kőzetre legtalálóbban a Gránit- 
gneiss elnevezés alkalmazható. Ismeretes, hogy Fötterle durva szemcsés 
földpát- és quarzdús Gránitot emlit a Ciukar-mare-tól még jobban 
kelet felé fekvő Predial ról, de eziránt jelenleg nem szólhatok és csak 
annyi tény, hogy ha az itt tárgyalt kőzetünk Fötterle említett kőze
tével áll összeköttetésben, akkor ez utóbbinak legnyugatiabb, a jelle
ges Gneissrétegek felé fekvő határövét képezi.

Quarz-tömzsök az alsó Gneisscsoport kristályos paláiban itt is 
több helyt mutatkoznak, a fent említett Gránitgneissben pedig többek 
közt a Ciukar-mare tetején figyeltem nyugat-keleti csapással és éjszaki 
düléssel biró vastag Quarzit telért.

Valamint a múlt évi jelentésemben megismertetett területen, úgy 
a folyó évben bejárt nyugati felében i« általában éjszaki vagy éjszak- 
éjszakkeleti csapást tüntetnek fel az alsó Gneisscsoport rétegei, a dü- 
lés pedig szintén tulnyomólag nyugati vagy nyugat-éj szak nyugati és 
rendesen meredek.

A feltárások az átkutatott vidék különösen keleti részében hagy
nak sokat kivánandönak, hol azonban diilést figyelhettem ott ez utóbbi 
itt is főleg nyugat-éj szaknyugati volt (tulnyomólag 19 h. körül) a 
dülési fok pedig általában szintén meredek, minthogy 55 —75° közt 
forog.

A mondottak után áttérhetek ama képződések tárgyalására, me
lyek az előbbiben említett alaphegységre települnek s melyek e vidé
ken, a menyire eddig velők megismerkedtem, ha nem is mondha
tom, hogy valamenyien, de bizonyára tulnyomólag másodkorbeli kép-



ft

letekhez tartoznak. Szóban forgó területem keleti részében legelőször a 
Tilva Frasinului keleti oldalában akadtam vörös, mállott Földpátocskákat 
majd kisebb majd nagyobb menyiségben tartalmazó palás agyagra, 
mely itt-ott gördült Quarzporphyr darabokat is tartalmaz.

Ezen vörös agyag a Tilva Frasinului táján bizonyos, alantabb bő- 
vebben érintett homokkövek és a Gneiss rétegei közt jelentkezik.

ügy látszik, hogy az idézett vörös palás agyag és az említett 
durva homokkövek közt bizonyos függetlenség mutatkozik fellépésükben, 
minthogy a Tilva-Frasinuluitól tovább éjszakra, egy mindjárt felemlí
tendő pontot kivéve, a vörös palás agyag hiányzik s ott a kérdéses 
homokkő közvetlenül települ a Gneiss rétegeire.

Ezen vörös agyag lerakodás már dr. Tietze ur előtt is ismeretes 
volt. Még sokkal kevésbbé vala alkalmam e vörös agyagképlettel bő
vebben foglalkozhatni, hogy saját tapasztalataimon alapuló véleményt 
adhatnék az iránt, vájjon dyadi vagy pedig triadi képződéssel van-e 
dolgunk s így ezennel egyszerűen dr. Tietze ur ebbeli fejtegetéseire 
kell utalnom.

Jelenleg csak azt akarom ide fűzni, hogy az említett durva ho
mokkövek ama fővonulatától, melyet eddigelé a Pregedától a Tilva- 
Frasinuluig követhettem, valamivel keletre, a Viru Psonián, szintén sze
repel durva olykor quarzitos homokkő csekély foltként, hogy mondjam 
mint a fővonulat előőrse s ott a vörös palás-agyag ismét mutatkozik 
csekély előjövetelben e homokkő alján.

A következő lerakodást ama, általában durva, Quarzhomokkövek 
képezik, melyek több esetben Conglomerat és Breccia közt mintegy át
meneti-féleséget mutatnak. Múlt évi jelentéseimben e durva homokkö
vekkel már foglalkoztam s megjegyzem, hogy ezek a Pregedáról dél
nyugati irányban a Tilva-Koruzin, Berzaukán, Poianiczán, valamint 
Kapu-Korhánon át a Tilva-Frasinuluig nyomozhatok, honuan még to
vább délre folytatódni látszanak. Szintén már említettem, hogy e ho
mokkővonulatban egy helyt, t. i. a berzászkai völgy legfelső részében, 
a Cioka-Raunilor délkeleti alján, fekete, csillámdús agyagos palákban 
növény maradvány okra akadtam, melyek mindjárt akkorában futólagos 
első tekintésre Palissyákra emlékeztettek s minthogy e növénytartalmu 
palákat a homokkőképlet legfelsőbb részében betelepülve vélem, oda 
nyilatkoztam, hogy az említett képlet legalább felső részének a legalsó 
Liashoz való tartozását igen valószínűnek tartom, hozzá fűzvén, hogy 
bár könyen meglehet az is, miszerint e homokköveket részben vagy
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öszeségükben valamivel még idősb kor is illeti. 1 Tudjuk továbbá, 
hogy nehány méterrel a Palissyák leihelye alatt szénnyomok is mutat
koznak, melyekre hajdanában két, de úgy látszik csakhamar félbeha 
gyott tárna hajtatott. Stur D. ur oly szives volt a fentemlitett Palissyá- 
kat megtekinteni és ezeket P a l i s s y a  B r a u n i i  Endl. nyilvánította.

Itt tehát tényleg ama növény fekszik előttünk, melyet Pécsről 
több Ízben ismerünk s még csak azt akarom megjegyezni, hogy a 
fentebbi Palissya kevésbbé az általam szintén Pécsről, de az ottani 
Háti rétegekből hozott alakhoz, hanem épen a Liasi rétegekben elő
forduló példányokhoz hasonlít. A Liasi Palissya Braunii megkülönböz
tetését illetőleg Stur D. 1 2 urnák megjegyzésére utalhatok.

Körülbelül 6 kilom. távolságra a fentidézett Palissya Braunii lel- 
helyétől tovább délnyugatra a jelenleg már felhagyott Facza-marei szén
bánya fekszik.

Közvetlenül Facza-maren, kívül sárgás vagy rozsdás szinü, belül 
szürke, többnyire durva Quarzhomokköveket figyelünk meg, melyek 
szürke vagy feketés, fehér Csillámot tartalmazó, gyakran márgás palák
kal váltakoznak. A homokkő gyakrabban Yaskovandot is tartalmaz. To
vább a fekvő félé a durva Quarzhomokkő kezd uralkodni, melynek 
rétegei vastag padokat képeznek s közvetlenül az ott kibukkanó Gneiss 
előtt 40°-al dűlnek 17h 5° felé.

A fentemlitett homokkő és palák váltakozó rétegei képezte cso
portban Facza-maren tudvalevőleg szénnyomok is mutatkoznak.

A szén szintén oly szép kinézésű mint a berzaszkai völgy legfelső 
részében előforduló, de itt is, legalább a felületen, csak gyengébb sza
lagokban mutatkozik.

Ily gyengébb szénfekvetek több ízben figyelhetők s vannak olya
nok, melyek a 3 cm. vastagságot túl nem lépik, de vannak, melyek 
sőt 20 cm. vagy valamivel nagyobb vastagságra is vergődnek.

Hajdanában e kibúvásokra is hajtattak tárnák, melyek azonban 
jelenleg vagy beomlottak, vagy talpukban teljesen vízzel telvék.

Közvetlenül egy gyenge szénfekvet alatt sikerült nekem a palában 
Facza marén is P a l i s s y a  Br aun i i - r a  akadni s ezen növény Ha- 
laváts ur által két szénszalag között fekvő palában szintén találtatott.

Ha a szén és az ezt tartalmazó kőzet petrographiai kinézését úgy 
a berzászkai völgy felső részében mint Facza-maren tekintjük s tekiu-

1 Közlöny 1877. 9. 1.
2 Verhandl. 1874. Pag. 118.
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tetbe veszszük, hogy úgy ott mint itt a P a 1 i s s y a B r a u n i i Endl. 
előfordul, alig lészeu ok a kételkedésre, hogy a nevezett két ponton 
előforduló, szénnyomokat tartalmazó homokkövek és palák f ö l d t a n i  
tekintetben egy és ugyanazon szintájba tartoznak.

Földtani értelemben beszélve, ugyanezen szintájba állítom továbbá 
azon, szintén szénnyomokat tartalmazó, egymással váltakozó homokkő 
és palarétegeket, melyek Facza marétól csak mintegy 600 méterrel 
éjszakra, Kiakovecz-miken kutattattak.

Kiakovecz-miken bár magát a Palissya Brauniit felfedezni nem 
birtam, de figyeltem ott szintoly meg nem határozható növény nyomokat 
mint Facza-maren s erős meggyőződésem, hogy ki a Facza-maren és 
Kiakovecz-miken előforduló gyönyörű minőségű szenet ismeri, ki mind 
a két helyről ismeri a szenet tartalmazó rétegek petrographiai minőségét 
s szem előtt tartja a két szóban forgó hely tőszomszédságát, valamint 
a rétegek csapásirányát, egy perczig sem fog vonakodni e két pont 
széntartalmú rétegeinek — szintén földtani tekintetben beszélve — egy 
szintájba való tartozását elismerni.

Mint Facza-maren úgy Kiakovecz-miken is a szén közvetlen 
szomszédságában a Gneiss bukkan ki, mely utóbbi előjövetel ama Gneiss- 
övnek legdélibb végét képezi, mely a Cioka-Raunilor és Cioka Feczi- 
mare hátakat képezvén, mint ék tolódik a Liasi lerakodások közé, 
ezeket ama két vonulatra osztván, melyekről már múlt évi jelentéseim
ben tettem emlitést.

Kiakovecz-miken könnyen meggyőződünk arról, hogy az ottani szén
tartalmú rétegek az általam felvett terület gresteni rétegcsoportjában tény
leg igen mély szintájat foglalnak el, az egyes ott kifejlődött csoportok 
rendes egymásra való következése mellett; s ha most e mellett tekin
tetbe veszszük a P a l i s s y a  B r a u n i i  Eudl . -nek Facza-maren és a 
berzászkai völgy legfelső részében constatált felléptét, mely Pécsett az 
alsó Liasi széntartalmú lerakodás vezér-növényeinek egyike, azt vélem, 
hogy az itt tárgyalt, szenet tartalmazó, egymással váltakozó homokkő és 
pala lerakodást, ha csak körülbelül való sziutájazás lebeg szemünk előtt, 
bátran hozhatjuk korbeli viszonyba a pécsi széntartalmú alsó-Liasi le
rakodással.

Kiegészítésül fel akarom még említeni, hogy úgy Facza marén mint 
Kiakovecz-miken vékony fékvetekben vagy kerülékes alakban Agyag- 
vasércz is mutatkozik a szenet tartalmazó rétegcsoport paláiban.

Egy körülmény azonban különösen megemlítendő és ez az, hogy 
Facza-maren, közvetlenül ott, hol a legnagyobb szénfeltárás van, én a
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leomlott kőzet között egy Ammonittöredéket leltem, mely nézetem 
szerint igen valószínűleg egy nagy A e g o c e r a s  a n g u l a t u m  Schl - 
tói ered. Hogy ezen Cephalopoda mely fekvetből került leihelyére, azt 
a feltárási viszonyokból, sajnálatomra, kipuhatolni nem sikerült. Tény csak 
az, hogy ezen Ammonit, melynek hordái az egyik oldalon mállás foly
tán már szenvedtek, másik oldalán tisztán mutatja bordáit és semmi 
kétség, hogy ha viz által sodortatott is leihelyére, mesziről bizonyára 
nem származhat; másrészt pedig előfordulási pontja határozottan ki
zárja azt, hogy a jelenleg Facza-maren folyó patak vizének közreműkö
dése mellett jutott lelhelyére. Ezen Ammonit eredeti fekhelye, meggyő
ződésem szerint, a szénfeltárásnál van, váljon azonban maga a széntar
talmú csoport egy rétegéből való e, vagy pedig a szenet tartalmazó cso
port fedőjéből származik-e ? erre, kutatásaink daczára, jelenleg feleletet 
nem adhatok. — De legyen bár hogy, az említett Cephalopoda feltalá
lása közvetlenül a facza-marei szénfeltárásnál, mely — mint emlitém — 
mesziről bizonyára nem juthatott leihelyére, szintén a mellett tanúsko
dik, hogy e vidéken az alsó-Lias alsó osztálya tényleg képviselve van.

Pécsett, mint ismeretes, Peters tanár úr szerint az Aeg. angulatum 
szintén találtatott, de ott sem tudja senki, melyik tüzetesen meg
állapított rétegből ered az illető faj, Itt is azon helyzetben vagyok.

A P a l i s s y a  B r a u n i i  Endl .  fellépte egybetartva ama Cepha- 
lopoda-töredék előfordultával, melyet mint igen valószínűleg A e g o c e 
r a s  a u g u l a t u m  Schl.-tői eredőnek tekintek, nézetem szerint jogosan 
következtetni engedi, hogy szóban forgó, szenet tartalmazó rétegeink 
tényleg az alsó-Lias legalsó osztályába tartoznak.

A mi azon, kezdetben említett, általában durva homokköveket 
illeti, melyek a széntartalmú rétegeknél még mélyebb fekvéssel bírnak, 
de ezekkel szoros összefüggésben látszanak állani, ezek korát szabato
san megállapítani bajos, mivel kövületeket bennök találni nem sikerült. 
E homokkövek szintúgy az alsó Liasz legalsóbb rétegeit képviselhetik, 
mint lehetséges, hogy részben vagy egészben még valamivel magasabb 
korúak.

Nem épen lehetetlen, hogy e homokkövek a széntartalmú rétegek
kel szemben itt Szörény-megyében szintén azon szerepet játszák, mint 
Pécsett az úgynevezett „telepmentes homokkő.“ A pécsi telepmentes 
homokkőnek legalább bizonyos részeit pedig tudvalevőleg Räti kor illeti.

Tekintsük most a tárgyalt széntartalmú lerakodás felett következő 
rétegeket.

E tekintetben tanúlságosnak tartom ama vad árkot, mely a Tilva-
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Fransinuluion eredvén Facza marén és Kiakovecz-miken át Poiana-Kiako- 
vecz felé húzódik, hol a berzászkai völgygyei szakad ősze, valamint 
kiegészítésül ama mellékárkot, mely az említett Kiakovecz-mik árok
kal az Ostres-mik nevű hegy keleti oldalán szakad ősze.

A kiakovecz-miki, jelenleg már szintén nem mívelt bánya előbb 
megismertetett széntartalmú rétegeit, mely rétegek nyugati (18h<) vagy 
legfelebb nyugat-éj szaknyugati (19h- 10 °) diiléssel bírnak, túllépvén, 
a patak medrében azt látjuk, hogy a fedő felé szürke, fehér-csillámtar- 
talmú agyagos-homokos, olykor kissé márgás palák következnek, mely 
palák még vastag padozatú, kívül barnássárga, belül szürke homok
kövekkel váltakoznak. E rétegek szintén nyugat felé dúlnék, körülbelül 
35 fokkal. Mennél inkább a fedő felé nyomulunk előre, annál inkább 
láthatjuk azonban, hogy ott a vastagabb homokkőrétegek mindinkább 
háttérbe szorittatnak csillámtartalmú márgás palák által, melyek itt a 
fedő felé szürke, szilárd, mészdúsabb fekvetekkel váltakoznak. — Ezen, 
a széntartalmú rétegek felett közvetlenül következő rétegek, kövület- 
tartalom tekintetében, igen szegényeknek mutatkoznak, minthogy huza- 
mosb kalapácsolás daczára a vastagabb homokkövekkel váltakozó pa
lákban, mégpedig már valamivel íedőbb részükben, csak egy-két Pecten 
kőmagvát és egy kis Belemnit töredékét sikerült lelni. Bizonyára nem 
fényes eredmény !

Ezen Belemnit felette kicsiny, minthogy az alveola hegyétől a 
tok hegyéig csak 13 m. m. a hoszaság. Külső alakja folytán is ama Be- 
lemnithez sorakozik példányunk, melyet Quenstedt „Der Jura“ czimú remek 
müvében az alsó Lias felső-« osztályának olajpalájából mint Be l emni -  
tes  b r e v i s  ol i f ex idéz és rajzol a 11-ik táblán 11 alatt.

Még csekélységgel fedőbben, ott, hol a homokkőrétegek már hát
térbe szorulnak, egy törpe G r y p h a e a  mutatkozott több példányban 
legelőször, nehány roszúl megtartott, mert összelapitott brachiopoda 
társaságában.

A rétegek itt is 19b- felé dűlnek.
Ezen kis Gryphaea az itt tárgyalandó területen, mint azt a követ

kezőben látni fogjuk, annyiban bir fontossággal, mivel helyenként sza
porábban is fellép, de meggyőződhetünk arról is, hogy nagyobb függé
lyes elterjedéssel bir gresteni rétegeink bizonyos osztályában s igy ezen 
osztály felismerésére talán hegységünk egyéb pontjain is felhasználható 
lészen, de ezen osztályon belül élesebb szintáj kijelölésére nem alkal 
mazható.

Az említett kis, törpe Gryphaea külső alakjában, mint ez a
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Gryphaeáknál megtörténik, kissé változékony s ha már a kinőtt példá
nyok meghatározása a Gryphaeáknál nem épen a legkönnyebb, magától 
értetődik, hogy ily kis, törpe alakoknál, melyekről itt szó van, e tekin
tetben a nehézségek még fokozódnak. De megjegyzendő, hogy figyeltem 
köztük olyanokat, melyek a G r y p h a e a  ob l i qua - r a  utalnak.

Nagyságukat illetőleg túlnyomólag azon alak körűi forognak, 
melyet Quenstedt a Jura 13-ik tábláján 47. alatt ismertet meg, mint 
Gryphaea obliqua s az ott adott ábra nagyságát csak csekélységgel 
múlják felül, de figyeltem az idézett ábrához alak és nagyságra nézve 
hasonló példányokat is. Egyes példányok ellenben csőrüket oly erő 
sen görbítik be és oly karcsúak, hogy a Gryphaea arcuatára em
lékeztetnek.

Eddigelé nincs okom ezen törpe Gryphaeákat egyéb mint egy és 
ugyanazon fajhoz tartozóknak tekinteni s igy valamennyit G r y p h a e a  
o b l i q u  a hoz  sorolom.

Csak nehány lépésnyire a törpe Gryphaea obliqua fent említett 
első példányait tartalmazta rétegek fedőjében vastagabb padok vonják 
magukra figyelmünket, melyek szürke, homokos, csekélyebb mérvben 
fehér Csillámot tartalmazó márgás mészkőből állanak. Ez Pyritet is tar
talmaz s olykor kissé bitumenes.

E rétegek 18h- 10° felé dűlnek, körülbelül 35 fokkal.
Ha az eddig tárgyalt rétegek dülési irányát és szögét tekintjük, azt lát

juk, hogy ezek a Kiakovecz miki széntartalmú rétegtől kezdve egészen a 
törpe Gryphaea obliqua első leihelye fedőjéből emlitett vastag padozatú 
márgás mészkőig általában concordant helyezkedésben jelentkeznek 
és csakis a szenet tartalmazó csoport legfekvőbb homokkövei mutatkoznak 
ott, hol tőszomszédságukban a fekvőkőzet — Gneiss — bukkan nap
fényre, valamivel meredekebb (60°) dűlési szöggel, de azért még mindig 
19h- 10°, tehát általában nyugat felé irányult dűléssel.

Bevallom őszintén, én, a menyire a helybeli viszonyok következte
tést vonni engednek, a széntartalmú csoport és a fedőjében következő 
tárgyalt rétegek lerakatásában netalán beállt félbeszakadást felismerni 
nem bírok; sőt épen azon nézettel bírok, hogy a szenet tartalmazó cso
port és a fedőjében következő, emlitett rétegek lerakatása félbeszakadás 
nélkül történt, tehát itt hézag nem létezik.

Térjünk most az utoljára említett, vastagabb padozatú homokos 
mészkőhez vissza. Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy e mészkő rétegei
vel mintegy 100—-120 mt. állunk a szenet tartalmazó rétegek fedőjében,
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de vízszintesen számítva. A közben fekvő rétegcsoport tényleges vastag
sága ennélfogva természeteden még valamivel csekélyebb.

E mészkövekben, melyek különben majd nagyobb, majd kisebb 
mérvben lesznek homokosak, kövületek dúsabban mutatkoznak.

A már a valamivel fekvőbb rétegekből említett törpe Gryphaea 
obliqnat néhány példányban itt is figyeltem, de itt egyúttal egy na
gyobb alakú Gryphaea töredékeit is láttam.

Bírom innen továbbá a T e r e b r a t u l a  G r e s t e n e n s i s  Suess. ,  
Te r ebr .  v i c i n á l i s  B., S p i r i f e r i n a  p i n g u i s  Ziet. valamint még 
néhány Brachiopodát s ezek közt nevezetesen egy Rhynchonellát, mely 
azonban még bővebb megvizsgálást igényel.

Félreismerhetlen azon hasonlatosság, mely e rétegek faunája és 
a Berzászka vidékéről dr. Tietze úr által megismertetett u. n, Brachiopoda- 
mész faunája közt mutatkozik. Megjegyzendő azonban továbbá, hogy 
a fentidézett kövületekkel egy és ugyanazon kőzetben bivalvák kőmagvai 
is jelentkeznek, minthogy kisebb nagyobb töredékekben többek közt 
Modiola, Pholadomya és Pinna maradványokat bírok, valamint egy 
Goniomya töredékét is, mely utóbbi teljesen azon alakhoz hasonlít, 
melyet Dumortier mint G o n i o m y a  r h o m b i f e r a  idéz a Rhone me- 
dencze alsó Liasából.

P e c t e n  l i  a s i n u s  Nyst végre gyakrabban fordul elő.
Ezen, nevezzük Terebr. Grestenensis tartalmú mészkő közvetleu 

fedőjében a Kiakovecz-mik árokban vékony rétegzésü, fehér-csillám- 
dús márgás palák fejlődnek ki, nedves állapotban feketés, szárazon 
szürkés színezéssel. Tisztán látható, hogy e márgás palák rétegei a 
Terebr Grestenensis tartalmú mészkőre concordant településsel követ
keznek. — Ezen rétegek, a patak folyását lefelé követve, helyenként 
csekélyebb távolságra törmelék vagy televény által elfedvék ugyan, de 
azért számtalan helyen árulják el jelenlétüket úgy, hogy könyen meg
győződhetünk, miszerint megvannak mindenhol a főárokban azon árok 
torkolatáig, mely az Ostres mik nevű hegy keleti oldalán szakad ösz- 
sze a Kiakovecz-miki főárokkal s mindjárt ide fűzöm, hogy a fenteb
biekhez petrographiailag teljesen hasonló márgás palák ezen, nevezzük 
Ostres-mik árka torkolatán túl is még jó darabra követhetők a patak 
mentében.

Ha ezen rétegek dűlését figyeljük, azt látjuk, hogy e csillámdús, 
márgás palák helyenként gyűrődést is szenvedtek és meredeken álla
nak, nevezetesen a fedőbb részek felé. A dülési szög ennélfogva nem 
mindenhol egyenlő; helyenként 55 fokot, sőt valamivel többet is figyel-
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tem, szintúgy kisebb szögeket is, a diilési irány azonban általában 
vagy épenségesen nyugati (18h) vagy ezen iránytól csak keveset el
térő (19h).

Ha e márgás palákat köviilet tartalmukra figyeljük, sajnálatunkra 
meg kell győződni arról, hogy a Kiakovecz-miki főárokban igen keve
set tartalmaznak.

Mindenek előtt felemlítendő, hogy e márgás palák legeslegalsó ré
szében, közvetlenül a Terebr. Grestenensis tartalmú vastag padok fedő
jében, egy második rövid tokú, karcsúau végző Belemuit mutatkozott, 
mely jól egyezik meg azon alakkal, melyet Quenstedt mint Bel em-  
n i t e s  b r e v i s  I. jelöl (Ceph. Tab. 23 fig. 17) s igy nincs ok kétel
kedni, miszerint fajunkat illetőleg B e l e mn i t e s  a c u t u s  Mill,  van 
dolgunk.

Mintegy 10—12 mt. a Terebr. Grestenensis tartalmú rétegek fedő
jében ismét Belemnitesekre akadtam, de mig az alantabb fekvő réte
gekben talált két Belemnites rövidsége által tűnik fel, addig az itt fent 
talált Belemnitesek egyike épen az ellenkező, t. i. boszasága által vonja 
magára figyelmünket.

Ez utóbbi példány, melynek alakja karcsú, a tok felső végén már 
igen vékony fallal bir, ott tehát sok bizonyára már nem hiányzik, leg
alsó vége pedig letört s daczára ez utóbbi körülménynek, 135 mm. 
hoszaságot mutat. Mindezek folytán a szóban forgó példányt azon 
fajhoz vélem állíthatni, melyet Quenstedt Be l e mn i t e s  p a x i l l o s u s  
numi s  ma lis-nak nevez. Társaságában előfordúlt egy rövid tokú Be- 
lemnit is, mely ugyan, általános alakját illetőleg, az alantabb előfordu
lótól különbözik, de a toknak alsó vége felé történendő lassankénti 
kihegyeskedését tekintve, még igenis visszaemlékeztet a Bel. acutus eb
beli tulajdonságára.

A fent idézett hosszú Belemnit fellépte szerint azt kell következtet
nem, hogy itt az alsó- és közép Lias közti határt túllépvén, már a kö
zép Lias rétegeivel van dolgunk. Minthogy pedig nehány méterrel alan
tabb a fent idézett B e l e m n i t e s  a c u t u s  Mil l ,  még pedig jelleges 
alakban fordul elő, ezen körülmény a mellett szól, hogy az alsó- és kö- 
zép-Lias közti határ e két Belemnites leihelyei közt húzandó.

Kint a természetben ezen határt petrographiailag jelölve nem látjuk, 
s már ezen körülmény párosulva az itt mindent fedő ős erdő jelenlétével, 
teszi lehetetlenné e két csoport térképbeli elkülönítését.

Tovább a fedő felé haladván, szintén csak Belemnites töredékeket
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figyeltem, melyek részben a Bel. paxillosus csoportjához látszanak 
tartozni.

E márgás palák tehát a Kiakovecz-mik fő árokban csakugyan 
kövületszegényeknek mondhatók

Ha ezen, a Kiakovecz-mik főárokból megismertetett, Belemnitese 
két tartalmazó csillámdús palás rétegek általában nagy állandósággal 
mutatkozó csapásirányát tekintjük, azon következtetéshez kell jutnunk, 
hogy ezek a szomszédos, általam Ostres-mik árkának nevezett árokban 
valószínűleg szintén képviselve vannak, mint ez tényleg az eset is.

De mig a főárok oly kövületszegénynek mutatta csillámdús pa
láit, addig ezeknek folytatásukban az Ostres-mik árkában több ízben 
akadtam kövületekre.

Mielőtt azonban ezen mellékárokkal foglalkoznám, szabad legyen 
még felemlíteni, hogy, ha utunkat a Kiakovecz mik árokban az Ostres- 
mik árka torkolatán túl is folytatjuk a patak medrében, akkor meg
győződhetünk, mint emlitém, hogy a csillámdús márgás palák még jó 
darabig szintén jelentkeznek.

Gyűrődések bár itt is mutatkoznak itt-ott, a dűlési irány azonban 
e helyt is általában 18—191'- között forog.
Laposabb, kerülékes Agyagvasérczet itt-ott szintén figyeltem a palában, 
kövületeket azonban itt nem találhattunk.

A rétegek eddig tárgyalt részében homokkövek ritkább tünemények, 
itt túlnyomólag a csillámdús márgás palákkal van dolgunk.

Csak valamivel azon árkocska előtt, mely az Urdovecz mikről hu 
zódik le a Kiakovecz-mik árokba, azt figyeljük, hogy ott márgás pa
lánk először még 35—40 cm. vastag, szürke, csekélyebb menyiségben 
fehér Csillámot tartalmazó mésztartalmú homokkőrétegekkel váltakozik, 
s mig e ponttól a fekvő felé a pala uralkodik, addig e ponttól a fedő 
felé azt tapasztaljuk, hogy a pala cs akhamar háttérbe szorul s az em
lített meszes homokkövek vergődnek túlsúlyra.

E vastag padú homokkövek szintén nyugat felé dűlnek (18'1 5°), 
25—30 fokkal.

Ezen utoljára említett mészdús homokkövek alsó részükben mint 
emlitém, még az előbb említett csillámdús palákkal váltakozva figyel
hetők, tehát lefelé ezekkel szoros összefüggésben állanak s előre meg
jegyzem, hogy e homokkövek fedőjében végre ama mészkő sziklafalai 
emelkednek, melyet, mint ezt múlt évi jelentésemben kijelentem, a kő 
zép Doggerbe állítok.

Az itt utoljára említett homokkőben kövületeket nem leltem, ke
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véssél fekvőbben azon ponttól azonban, hol a homokkő a palával még 
váltakozva lépett fel, tehát a csillámdús márgás pala legfedőbb részé
ben, sikerült nekünk egy H a r p o c e r a s  nehány töredékét paxillosus 
Belemnitesek társaságában lelni, melyeknek némelyike vastag alakja 
által tűnik fel.

Ezen vastag Belemnitesek közt találkozik olyan is, mely külső alak
jára nézve a Belem, crassus Yol. (Zieten Tat. XXII. fig. 1) ábráját 
tünteti elénk, csakhogy nem oly vastag mint az utóbbi, mert e tekintet
ben inkább az ugyanis Zietennél rajzolt Belem, turgidushoz tartja 
magát.

Alig tévedünk, ha ezen vastag Belemniteseinket a B e 1. p a x i 1- 
l o s u s  Schl .  vastag-féleségéhez állítjuk.

A mi az idézett Harpocerast illeti, ez megtartásánál fogva teljesen 
biztos meghatározást nem enged, de azon példányhoz igen hasonlít, 
melyet dr. Tietze (Taf. II fig 4) Ha r p .  N o r m a n n i a n u m  d ’Orb.- 
hoz állít

Mindebből az tűnik ki, hogy itt bár még a közép-Liasban állunk, 
de már magas részével van dolgunk, mivel a Bel. paxillosus vastag 
alakjainak jelentkezése összhangzásban áll, valamint azon tény is, hogy 
itt gresteni rétegeinknek már igen is fedő részében állunk.

Vájjon a fedőbben települő homokkő azon körülménynél fogva, 
hogy lefelé szoros összeköttetésben áll még a palával a közép-Lias 
felső osztályának zárórétegeit képviseli-e egyedül, vagy pedig benne 
van-e már a felső-Lias is, aziránt jelenleg biztos véleményt adni igen 
nehéz.

Viszamarad most még egy rövid tekintet azon mellékárokra, 
melyet az előbbiben mint^ Ostres-mik árkát hoztam fel. Ezen utóbbi 
árokban is főleg fehér Csillám-tartalmú, vékony rétegű márgás palákkal 
van dolgunk, mely palák itt-ott szilárdabb, mészdúsabb márgagömböket 
mutatnak, vagy ily mészdúsabb, valamivel vastagabb közfekveteket tar
talmaznak. A palák itt is nedves állapotban feketés színűek, szárazon 
pedig szürkék ; olykor Pyritet is tartalmaznak.

Az ezen árok átszelte rétegsorozatban mindjárt a torkolatnál akad
tam karcsúbb Belemnitesekre, melyeket Bel em,  p a x i 1 1 o s u s S c h l.-ra 
vonatkoztatok. Valamivel fekübben pedig a G f r y p h a e a  obliqua Goldf.-t 
figyeltem

Ezen Gryphaea itt is inkább kisebb alakú, de mégis jóval na
gyobb mint az általam már az előbbiben mint törpe Gryphaea obliqua 
felsorolt faj.
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Még valamivel tovább a fekvő felé a Gryphaea obliqua törpe alakja 
jelenkezett roszabb Rhynchonella, Terébratula és Belemnites maradvá
nyokkal.

E kövületekkel itt néhány Ammonit töredéket is találtam, de leg
nagyobb sajnálatomra ezek is igen hiányos megtartási állapotban van
nak s csak annyit mondhatok, hogy igen evolut alakra utalnak, mely
nek meglehetős egyenes irányban kisugárzó bordái felső végökön, a 
hasrész felé, gümőkre látszanak emelkedni : úgy látszik, hogy egy capri- 
corniával van dolgunk. Sajátságos tünemény, hogy az Ammonitok, me
lyek e vidék mélyebb gresteni rétegeiből eddig kezemhez jutottak, 
többnyire apró alakok, egy tünemény, mely szintén arra látszik mu
tatni, hogy a viszonyok, melyek akkorában uralkodtak, midőn a szó
ban forgó rétegek anyaga lerakodott, az Ammonitekre nézve nem vol
tak kedvezők s evvel összhangzásban áll az Ammonitesek ritkasága e 
lerakodásokban.

Mintegy 30 met. még fekvőbben mint a fent említett AmmonPesek 
lelhelye, a Gryphaea obliqua törpe alakja oly szaporán mutatkozik, 
hogy ott valódi Osztrigapad áll előttünk ; mintegy 20 met. még fekvőb
ben pedig e törpe Gryphaea másodszor jelenkezik szaporábban s tár
saságában itt egy Pholadomya-töredék mutatkozott.

Csak valamivel még jobban a fekvő felé haladván, szürke vagy 
rozsdasárga foltozatu, vastag-pados homokkövet látunk, mely helyen
ként, savval érintve, pezseg.

E homokkő, mely szintén Csillámot tartalmaz, fehér Csillámot nagy 
menyiségben tartalmazó homokos-agyagos, palás fekvetekkel változik.

Ez itt utoljára említett rétegek legfedőbb részében, a palás réte
gekben, egy nagy Ca r d  in i á t  találtam, mely a Cardinia Giganteá- 
hoz, mint ezt Terquem (Mémoir. d. 1 Soc. géol. d. fr. 2. Ser. Tome 
8. Pl. VII. fig. 2.) értelmezi, ugyan hasonlít, de megjegyzem, hogy 
alakunk még az idézett ábránál is valamivel rövidebb, de magasabb, 
minélfogva példányunk kerekdedebb alakban tűnik elénk. Ugyanis en 
nek folytán még inkább eltérő szóban forgó példányunk a Card. Gigan- 
teától, mint ezt Quenstedt rajzolja (Jura Taf 10. fig l). Alighanem egy 
uj fajjal van dolgunk.

Ezen C a r d i n i á v a l  többek közt a P e c t e n  l i a s i n u s  
Nyst., továbbá egy G o n i o m y a ,  mely még igen is hasonlit a kiako- 
vecz-raiki főárok Terebr. grest. tartalmú lerakodásból idézett fajhoz s 
nevezetesen egy G e r v i l l i a  mutatkozott. Ezen Gervillia ferdesége 
által tűnik fel. Fiatal korában némileg a pécsi alsó-Lias alsó osztá-
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lyában honos G e r v i l l i a  i n f r a l i a s i c a - r a  emlékeztet, de kinőtt 
példányokban ez utóbbitól épen ferdesége által igen könnyen külön
böztethető meg s ekkor oly nagy mérvben hasonlít egy Gervilliához, 
mely utóbbi szintén Pécs környékén, de magasabb szintájban, t. i. az 
alsó Lias felső osztályában ( ß)  honos, hogy ez utóbbitól megkülönböz
tetni nem bírom. Ezen magasabb szintájban jelenkező baranyai Gervil- 
liát pedig G e r v i l l i a  b e t a c a l c i s  Quenst.-re vagyok h jlandó 
vonatkoztatni.

Csak valamivel fekvőbben mint az imént említett kövületek mutat
koztak, Halaváts ur szemeim előtt e rétegek mélyebb részeiben nö
vénylenyomatokra akadt, melyek közt nevezetesen egy E q u i s e t i t e s  
uralkodik s megjegyzem, hogy ezen faj az alsó-Liasi Equisetites liasi- 
nuson mutatkozó pontozást nem bírja; vele egy P r o t o  c a r  d i a  lép 
fel, mely a Protocardia trunca^a Sow. hez közéig.

Még tovább a fekvő felé csakhamar következnek ismét a fehér- 
Csillámtartalmu, setét színii márgás palák s ezekben szintén figyeltem 
növény- valamint egyes szenes nyomokat, mely utóbbiak valószínűleg 
szenesült növényrészecskéktől erednek ; egyéb kövületeknek még nyomára 
sem akadhattam itt és csak még tovább a fekvőben jelentkeznek paxil- 
losus Belemnitek. Ugyanis itt egyszersmind látható, hogy a márga fekvője 
felé szürke, mészdúsabb, vastagabb közfekveteket kezd felvenni, mely 
utóbbiak igen szilárd természetűek, úgy hogy belőlük gyűjteni alig 
lehet. E mészdúsabb, szilárd padokban Pyrit gyakrabban figyelhető.

Az imént említett Belemnitek közül kettő a tok rövidsége által 
vonja magára figyelmünket, de mig az egyik karcsú, addig a másik 
vastag alak.

Ugyanis ezen utóbbi az alveola hegyétől a tok végéig csak 33 mm. 
hosszasággal bir s a tok lassanként húzódik ki a tompa végbe.

Ezen utóbbi körülmény folytán megkülönböztethető ezen vasta
gabb Belemnitesünk a B e l e m n i t e s  b r e v i f o r m i s  Ziet.-től, mely
hez némileg, nevezetesen harántmetszete által, közéig.

Még inkább emlékeztet azonban példányunk a Bel .  b r e v i f o r 
mis  (Vol.) D um ort.-ra, (Dep. jurass. 3. part. Pl. I.), csakhogy ez 
sem bir teljesen a toknak ama lassanként! kiékülésével mint ezt pél 
dányunk mutatja s egyúttal kerekded harántmetszetet tüntet fel. Igen 
jó összhangzás mutatkozik azonban a toknak vége felé való lassan
ként kiékülését illetőleg példányunk és ama ábra közt, melyet Quen 
stedt (Jura Taf. 8. fig. 14.) közöl, s melyet ő a Bel .  b r e v i s  vastag
féleségének tekint.



17

A ki ezen utóbb említett ábrát tekinti, szóban forgó Belemnitestink 
képmását láthatja, csakhogy példányunk valamivel hoszabbnak látszik 
lenni, minthogy példányunk tokja, mely mint töredék épen oly boszu, 
mint az idézett ábra, t. i. 6 cm., felső végén még meglehetős vastag 
falakkal bir,

Fent idézett rövid tokú Belemnitesünk karcsúbb példánya ellenben 
igen emlékeztet azon fajra, melyet Quenstedt (Cepb. Tab. 29. tig. 
54.) a Grossauból ismertet meg.

Mielőtt tovább folytatnánk utunkat az árokban, tel kell említenem, 
hogy mind ezen, az Ostres-mik árkából felsorolt rétegek nyugat felé 
(18—19h) dűlnek s legkevésbbé sem kételkedem, hogy a rétegek teljesen 
azon sorrendben fekszenek előttünk, mint eredetileg lerakattak, úgy hogy 
az árok torkolatától felfelé indulva, miképen mi tekintettük itt a rétegeket, 
mindinkább fekvőbb és fekvőbb lerakodásokba jutunk.

Azon ponton, hol, mint fentebb emlitém, a kurta Belemnitesek lei- 
helye fekvőjében a márgás pala vastagabb, szilárd, mészdúsabb fekve- 
teket tartalmaz közbetelepülve, nehány laza tuskót találtam egypár lépés
nyire az árok talpa felett a lejtőben.

E tüskék egyike, mely homokos, csillámos, szürke márgás mészkőből 
állt, kövületeket is tartalmazott.

Előfordult benne mindenek előtt ama törpe G r y p h a e a o b- 
1 i q u a, melyet az előbbeniben már többször idéztem, továbbá a M o- 
d i o l a  N e u m a y r  i Ti e t ze ,  még pedig példányokban, melyek mind 
hoszaság és szélességre nézve, mind pedig a haránt él kifejlődését ille
tőleg teljesen megegyeznek a Goldfuss (Petr. Germ. 130. fig. 9.) közölte 
ábrával.

Előfordult itt továbbá egy az előbbenivel hosszaságra nézve bár 
me8'egyező, de karcsúbb Modiola, mely a Modi  óla S t u r i - na k  
felelne meg. Nehány kisebb G r e s s l y a  és  P l e u r o m y a ,  P i n n a  
H a r t m a n  ni  Zi et ,  valamint egy P h o l a d o m y a  szintén mutatkoz
tak, nemkülönben egy kis Terebratula is. Az imént említett Pholado
mya alakjára nézve a Pholadomya Idea var. cycloides Moesch, valamint 
Phol. ambigua Sow.-hez tartja magát, minthogy azonban csekély számú, 
távolabb álló és csak gyengén jelölt bordával bir, e tekintetben az első
től eltér s inkább a Phol. ambiguá-hoz fordul, de megjegyzendő, hogy 
nagyságra nézve ez utóbbi faj kinőtt példányait meg sem közeli ti.

Eddigelé csak egyetlenegy példányban birom a szóbanforgó alakot 
s igy meglehet, hogy csak fiatal példány jutott kezeimbe, de meglehet,

2F ö ld tan i K özlöny IX. évf.



18

hogy egyáltalában kisebb marad mint a Phol .  a m b i g u a  Sow., mely
hez egyéb tekintetben közelebb áll mint bármely más Pholadomyához.

A fentebbi kövületekkel előfordult, végre az említett tuskóban egy 
parányi Ammonit is.

Ezen Ammonit igen involut, oldalán gyenge, hajlott ráuczok figyel
hetők s igen lapos. Ha ezen kis Cephalopoda hasrészét a világosság 
felé tekintjük, tisztán látható, hogy az oldallap ránczai, nevezetesen elő- 
része felé, a hasrészre fellmzódván, ott kis daganatokat képeznek. Egy 
az A m a l t h e á k  neméhez tartozó példánynyal van dolgunk.

Ha ezen Amalthea háta élesebb volna mint tényleg az eset, akkor 
Amalth. oxinotusra fordíthatnánk figyelmünket, különben bővebb meg
határozásról szó sem lehet s csak előfordultát kívántam jelezni.

Igen sajnos, hogy az árok, mely a tárgyalt rétegeket eddig, ha 
nem is fényesen, de meglehetősen tárja fel, épen e ponttól kezdve to
vább felfelé igen el van töltve.

Megjegyzem különben, hogy a fent idézett, kövülettartalmu tuskó, 
petrographiai tekintetben ama mészdúsabb fekvetek kőzetéhez hasonlít, 
melyek mint szintén már felemlitém, alant az árokban pala közzé tele
pülve jelentkeznek s melyekből szilárdságuk folytán alig lehet valamit 
kiütni.

Mintegy 12 mét tovább felfelé az árokban meggyőződtem arról, 
hogy a szürke, csillámdús márgás pala, mely ott is tartalmaz szilárdabb, 
mészdúsabb közfekveteket, még képviselve van s rétegei ott is még nyű
göt felé dűlnek (20'‘j,  a törpe Gr ypka e a  o b l i q u a  ez utóbbi ponton 
pedig sőt dúsan mutatkozik P e c t e n  He h l i  d ’Orb. és egy második, 
ékes Pecten társaságában, mely Pe c t e n  p u n c t a t i s s i m u s  Q uenst.- 
hez felette közel áll, sőt valószínűleg az utóbbival azonos is. Fellépett 
itt továbbá egy Modiola, mely alakviszonyaival Modi o l a  o x y n o t i  
Quenst.-re (Jura Tab. 13. Fíg. 27.) emlékeztet, de ennél több mint kétszer 
nagyobb. Igen jellemző példányunkra egy a csigolyától az alsó szél felé 
részint lehuzódó keskeny barázda mely példányunkon ott mutatkozik, hol 
Quenstedt idézett ábráján egy fekete vonal látható jelölve. Quenstedt 
idézett példányáról részletesebb leírást nem közöl s a Modiola oxynoti 
egyéb ábráin (Jura Tab. 13. Fig. 28. és Handbuch Tab. 54. Fig. 5.) 
e barázdát jelölve nem látom; tekintve továbbá példányunk nagyobb 
alakját, azon nézettel vagyok, hogy uj faj áll előttünk.

Ha most megjegyzem, hogy még tovább a fekvő felé Csillámtar
talmú szürke márgás palák ugyan még következnek, egyúttal azonban 
itt már kezdetleg vékony rétegzésü csillámdús homokkövek is jelentkez-
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nek s ezentúl a barnasárga homokkőtuskók Iépésről-lépésre szaporod 
nak, nem kételkedhetünk, hogy itt gresteni rétegeink legfekvöbb részei
ben állunk.

E ponton elértük már a Kiakovecz-mikről az Ostres-mare felé 
vezető gyalogútat s még valamivel keletnek a Gneissre akadunk. Mind
ezt szem előtt tartva nem kételkedem, hogy a szálban levő kőzetnek, 
melyből a fentebb érintett kövületdús tuskó ered, ez utóbbi lelhelye 
körül kell az árokban képviselve lennie.

Ezennel befejezvén az Ostres-mik árkában feltárt rétegsorozat tár
gyalását is, magától felmerülő kérdés, váljon mily viszonyban állanak a 
Kiakovecz-mik és a szomszédos Ostres-mik árokból megismertetett réte
gek egymással s nevezetesen mily viszonylagos állást foglalnak el az 
e két árokból idézett szerves maradványok.

Ha az előbbiek szerint a Kiakovecz-mik árok felsőbb részében 
képviselt rétegek csapásirányát összetartjuk a szomszédos Ostres-mik 
árokból megismertetett rétegsorozat csapásirányaival és szem előtt tart
juk a két árokban képviselt rétegsorozat petrographiai minőségét, nem 
kételkedhetünk, hogy a Kiakovecz-mik árok felsőbb részének rétegei 
áthúzódnak az Ostres-mik árkába, ott tehát nem egyébbel mint a Kia- 
kovecz-miki árokban feltárt rétegsorozattal van dolgunk.

Kiviláglik az előbbeniekből egyúttal, mily nagy ingadozásoknak 
vannak alávetve e rétegek kövülettartalmukat illetőleg sőt csekély tá
volságra, mert láthatjuk, hogy ugyanazon rétegcsoport, mely egy helyt 
kövületeket nagyobb számmal mutat, alig tartalmaz valamit korántsem 
nagy távolságban.

Ha szem előtt tartjuk továbbá a rétegeknek petrographiai tekin
tetben mutatkozó nagy egyféleségét, azt vélem, magától következik, 
hogy ily lerakodásoknak sőt szomszédos területeken fellépő előjövete- 
leiknek egymáshoz való viszonyítása nem épen könyfí feladat, éles 
párhuzamosításra czélzó törekvéseink pedig sok esetben meghiúsulnak.

Ha ez már szomszédos lerakodásokat illetőleg érvényes, mennél 
inkább merülnek fel nehézségek, ha távolabb fekvő vidékek basonkoru 
lerakodásaival kívánjuk élesebb párhuzamba állítani szem előtt forgó 
képződéseinket.

De mind e mellett azt vélem, hogy már az előbbeniből kivilág
lik, miszerint itt is több mint egy tekintetben adják határozott jelét 
annak, hogy ha a bennök fellépő szerves testek maradványaiknak egy
másra való következését általánosságban tekintjük, itt sem létezik

2 *
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eltérés azon törvénytől, mely e tekintetben egyéb vidékek Liasi lerako
dásaiban figyeltetett.

Az Ostres-mik árkában magát a T é r  eb rat .  G r e s t e n e n s i s t  
vagy Sp ir i f e ri n a p i n gu i s t feltalálni még nem birtam, de tekintve 
a Kiakovecz-mik árokban constatált, a fentebbi Braebiopodákat tartal
mazta rétegek csapásirányát és petrograpliai minőségét, azon meggyő
ződéshez kell jutnom, bogy e rétegeknek éj szak-éj szakkelet felé való 
folytatását az Ostres-mik árok csakis felsőbb részében kereshetjük, kö
zel már az előbbiben említett Kiakovecz-mik- Ostres-marei gyalogúihoz 
és igy tényleg egyenesen azon pontra jutunk, hol az előbbiekben em
lített köviiletdús tuskó M o d i  ó l a  N e u m a y r  i a parányi Amal -  
t h e á v a 1 stb. mutatkozott, de hogy az Ostres-mik árka épen e rész
ben legroszabbul van feltárva, szintén említettem.

Azon nézettel vagyok, hogy mi itt körülbelül azon szintájban 
állunk, melyben a Kiakovecz-miki árokban a Terebr. Grestenensis tart. 
vastag padok képviselvék.

A Kiakovecz-miki árokban az imént említett vastag padok köz
vetlen fedőjében a kurta tokú Be l em,  a c u t u s  Mil l ,  lépett fél az 
ott kifejlődő márgás palában, még pedig jelleges alakban s nehány 
méterrel fedőbben egy második rövid tokú Belemnites jelenkezett a 
hosszú Bel em.  pax.  n um is ma l i s s a l .  Ugyanis a Be l em,  a c u 
t us  Mi l l ,  jelleges alakban való fellépése indít engem arra, hogy az 
alsó- és közép Lias közti határt az ez utóbbi és a Bel .  pax.  num.  
leihelye közt húzzam.

Ezt szem előtt tartva tekintsük az Ostres-mik árkában ügyelte
ket. Ott is, mint tudjuk, a márgás palákkal váltakozó vastagabb, mész- 
dúsabb fék vetek felett, mely utóbbiakat a fent mondottak szerint kö- 
rülbelől a szomszédos árok Terebr. Grestenensis tartalmú rétegek szin- 
tájában fekvőknek tekintek, márgás palák fejlődnek ki, melyek ott is 
mindjárt kezdetben kitüntetvék kurta tokú Belemnitesek fellépte által.

Ez utóbbi helyről a Belemnites acutus karcsú alakját nem bírom, 
de tudjuk, hogy a fellépő kurta tokú Belemnitesek egyike a toknak 
hegye felé való mikénti kiékülése folytán szintúgy emlékeztet vissza a 
Belem,  acutus ebbeli tulajdonságára, mint a szomszédos Kiakovecz- 
miki árokban a Belem, acutus felett, már a Bel. pax. numis. társaságá
ban fellépő kurta tokú Belemnit.

Azt vélem, hogy alig tévedek, ha az Ostres mik árka e kurta Be- 
lemniteket tartalmazta márgás paláinak egyenértékét a Kiakovecz-miki 
árokban a Terebr. Gresten. tartalmú vastag padok fedőjében kifejlődő
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márgás palák legfekvőbb részében keresem, hol mint tudjuk, kurta tokú 
Belemnitesek szintén jelenkezuek.

Vájjon az Ostres-mik árka szóban forgó, kurta Belemnitesek tar
talmazta márgás palákat még az alsó Liasboz számitsuk-e vagy pedig 
a közép-Lias legelső lerakodásainak tekintsük, arra ma biztos választ 
adni alig lehet, de ha következtetéseim helyesek, kétségkivüli, hogy 
az alsó és középső Lias közti határon állunk velők.

A fentebbiek szerint pedig magából következik, hogy mindazon 
rétegek és kövületek, melyeket az Ostres-mik árkából a kurta tokú Be- 
lemnitek leihelye fedőjében kifejlődő rétegsorozatból az előbbeniekben 
idéztem, a Kiakovecz-mik árok rétegsorozatára viszonyítva, szintén és 
részben sőt jóval fedőbb helyezkedéssel bírnak mint a Kiakovecz miki 
árokban Terebr. Gresten. Spirit', piuguis etc. tart. vastag padok.

A z Ostres-mik árka e íedőbb kövülettartalmu rétegeit tehát már 
bátran állíthatjuk a közép Liasba, minthogy tudjuk, hogy a szomszé 
dós Kiakovecz-miki árokban fellépő megfelelő rétegcsoportban a hoszu 
tokú Belem,  p a xi 1. n u m i s m a l i s  lép fel; de megjegyezhetem, hogy 
a G r y p h a e a  o b l i q u a n a k  fellépte egészen fent a fedőben, e réte
geket illetőleg a közép Lias csak mélyebb részére engedi irányozni 
szemeinket.

A Kiakovecz-miki árokban a Terebr. Grest. tartalmú homokos már
gás mészkő-rétegek felett következő csillámdús, márgás pala-csoport
ban az Ostres-mik árkának e főárokba való torkolásáig tudvalevőleg 
majdnem kizárólag csak paxill. Belemniteseket bírtam figyelni, annál 
örvendetesebb tehát, hogy az Ostres-mik árka által feltárt rétegsoro
zat különböző szintájakban egyéb kövületeket is tartalmazott, melyek 
az előbbeniekben mondottak szerint kitöltésül szolgálnak azon hézag
nak, mely e tekintetben a Kiakovecz-miki ároknak, a Terebr. Gresten. 
tartalmú mészkő fedőjében következő, Belemniteket tartalmazó, csillám
dús, márgás paláiban mutatkozik

Vessünk rövid tekintetet a mondottakra s a Kiakovecz-mik körül 
fellépő gresteni lerakodásainkra nézve a következő átnézetet nyerjük.

1. A Facze-mare és Kiakovecz-mik közt kibukkanó Gneiss- és 
Gránáttartalmú csillámpala rétegeire részben durvább szemű homokkö
vek következnek, melyek Csillámot tartalmazó majd homokos-agyagos, 
majd kissé márgás palákkal váltakoznak. E csoportban lépnek fel a 
szénszalagok, melyekre hajdanában Kiakovecz-miken is bányászat haj- 
fatott. Itt mutatkozik P a l i s s y a  B r a u n i i  Endl .  Hogy e szenet tar
talmazó csoport az alsó Lias legalsó osztályába állítandó, emlitém.
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2. A széntartalmú csoport fedőjében a szürke, fehér Csillámot 
tartalmazó, majd homokos-agyagos, majd kissé márgás palák folytatód
nak, melyek mélyebb részükben még vastag padozatú homokkövekkel 
váltakoznak. Még tovább felfelé inkább csillámdús márgás palák kez
denek uralkodni, melyekkel szilárd, mészdúsabb fekvetek váltakoznak. 
Vastagabb homokkőrétegek bár itt sem hiányzanak véglegesen, de már 
igen háttérbe szoríttatnak, a palák az uralkodók.

E rétegek legmélyebb részében kövületeket nem találtam és csakis 
valamivel fedőbb részükben akadtam ama parányi Belemnitesre, mely 
Be l e m n i t e s  b r e v i s  o l i f e x  Q u e n  st.-hez sorakozik, valamint cse
kélységgel még fedőbben a törpe G r y p h a e a  o b 1 i q u a jelentkezett.

Ezen szintájba tartozik véleményem szerint az Ostres-mik árka 
ama legfekvőbb Gryphea dús márgás palája, melyben a P e c t e n  
H e h l i  d’Orb., Pe c t e n  cfr.  punét  a t i  s s i mus  Q u e n s t .  stb. 
lépett fel.

3. Az imént említett csoportból fejlődnek ki a Kiakovecz-miki 
árokban ama vastag padok, melyekben T e r e b r a t u l a  G r e s t e  nen-  
s i s, T e r e b r. v i c i n a 1 i s, S p i r i f e r i n a  p i n g u i s stb. mutatkoztak. 
Emlitém már, hogy én mind ezen rétegek közt félbeszakadást fel nem 
ismerhetek s ezek mintegy egymásból kifejlődőleg látszanak nekem.

Hogy körülbelől e szintájba tartozónak vélem ama köviiletdús 
márgás mésztuskót, melyből a szomszédos Ostres-mik árkában a Mo
di o 1 a N e u m a y r  i T i e t z e - t  egy parányi A m a 11 h e a stb. társasá
gában gyűjtöttem, az előbbeniből tudjuk.

4. Közvetlenül az utoljára említett vastag rétegzése által feltűnő 
brachiopodadús lerakodás felett és szintén a nélkül, hogy a szóban 
forgó rétegek lerakatásában félbeszakadást constatálni lehetne, ama ha 
talmas, fehér-csillámtartalmú, márgás pala-csoport következik, melyben 
homokkövek igen ritka tüneményt képeznek.

Tudjuk, hogy e túluyomólag palás csoport legfekvőbb részében a 
B e l e m n i f e s  a c u t u s  Mill,  lépett fel jelleges alakban s hogy ne
hány méterrel magasabban már a hosszú B e l e m n i t e s  p a x i l l o s u s  
nu m i s m a l i s  Q u e n s t .  jelentkezik egy második rövid tokú Belem- 
nitessel és hogy tehát feltehetjük, miszerint itt az alsó- és közép Lias 
közti határon vagyunk.

Szintén már az előbbeniekben fejtegettem, hogy körülbelől ezen 
szintájat jelölhetik az Ostres-mik árka ama márgás palái, melyekben 
ott szintén kurta tokú Belemniteseket figyeltem.

A Kiakovecz-mik főárokban tovább a fedő felé, azon pontig, hol
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az Ostres-mik árka ez utóbbival öszeszakad, tudvalevőleg csak Belem- 
nites töredékek valának figyelhetők.

Az Ostres-mik árkában pedig- a megfelelő rétegsorozat valamivel a 
kurta Belenmitesek lelbelye fedőjében legelőször is az Eq ui s et i t es-t 
és Protocardiát tartalmazta s azután még fedőbben a többi onnan meg
ismertetett kövület következik, csakhogy megfordított sorrendben miut 
idézve találjuk ezeket az előbbeniben, úgy hogy az Ostres-mik árkából 
említett G r y p h a e a  obl i qua  Gol d í .  nagyobb alakjai már meglehe
tősen a fedőben szerepelnek, közel már az itt szóban forgó két árok 
öszeszakadási pontjához.

A szóban forgó rnárgás pala-csoport felső része igen kövület sze
génynek látszik és csak valamivel mélyebben, mint ezen pala a felette 
kifejlődő mészdús homokkövekkel váltakozni kezd, sikerült a Bel em.  
p a x i l l o s u s S c h l .  vastag alakjait az innen idézett Ha r p o c e r a s  
töredékekkel lelni.

5. A következő csoportban a csillámdús palák csakhamar visza- 
lépnek és mészdúsabb homokkövek szerepelnek, melyeknek Quarz sze
mei olykor sőt borsó nagyságra is vergődnek.

E homokkövek olykor azonban bizonyos mélységre már kilugzott 
kérget mutatnak, valamint figyelhetők féleségek, melyek már semmi 
mésztartalommal sem birnak. Ez utóbbi esetben a kőzet rendesen sár
gás szinti s tömegében sárgás vasoxydhydrat pontocskákat figyeltet.

Hogy az említett homokkövek felett a közép-Dogger Brachiopoda- 
mesze emelkedik, azt az élőbbemből tudjuk.

Már azon körülménynél fogva, hogy az itt 4 alatt tárgyalt már- 
gás pala-csoport lefelé szoros összeköttetésben áll az alsó-Lias rétegei
vel, nem kételkedhetem, hogy képviselve vannak benne a közép-Lias 
a l s ó  felébe tartozó lerakodások is, mivel a Bel em,  pax.  n u m i s 
ma l i s  Quens t .  fellépte egybetartva a G r y p h a e a  o b l i q u a  Goldf.  
jelenlétével, öszhangzásban áll.

Tudjuk azonban továbbá, hogy ezen csoport fedő részében a kö
zép-Lias felső felének jelenlétére utaló kövületeket sem nélkülözi, csak
hogy a közép-Lias két osztályának határát szabatosan kijelölni, jelen
leg legalább, nem lehet.

Azon kérdésre végre, váljon az 5-ik csoport csakis a közép Lias 
legfelső rétegeit képviseli-e, vagy pedig képviselve van-e benne már a 
felső-Lias is, kövületek hiányában biztosan nyilatkozni szintén nem
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lehet, csak anyi tény, hogy lefelé a 4-ik csoport kőzeteivel szoros 
öszeköttetésben áll, minthogy velők kezdetleg váltakozik.

Az előbbeniekbol kiviláglik, hogy azon nézethez hajolok, miszerint 
az e vidéken fellépő gresteni rétegekben legalább az alsó- és középső- 
Lias valósziníileg teljesen van képviselve, igen könyen lehetséges 
azonban, hogy bennük az öszes Lias áll előttünk, természetesen saját
ságos jellegű kifejlődésben.

Igen jól érzem, mily hézagos képet nyújt az előbbeniekben elő
adott s mily meszire állok még csak némileg kielégítő eredménytől, 
de a ki ismeri a nehézségeket, melyekkel a szóban állott lerakodások 
tanulmányozásával foglalkozó geolognak nemcsak egy irányban kell 
küzdenie, az ezen tünemény felett bizonyára nem fog csodálkozni.

Jelenleg csak ezen tapasztalataimat kivántam megismertetni, ta
lán sikerülend majd idővel, ha alkalmam leend, ezen sajátságos lerako
dásokkal még bővebben, nevezetesen egyéb szomszédos területeken is 
megismerkedni, kérdésekre is válaszolni, melyeket jelenleg még meg
oldatlanul kell hagynom.

Gresteni rétegeinken Kiakovecz-mik körül is ama szürke, Brachio- 
poda-mészkő mutatkozik, melyről már tavali jelentésemben tévén em
lítést, a közép Doggerbe állítottam, minthogy a Pinzán egy, vastag
ságának körülbelül felében fellépő gumós természetű, bitumenes, márgá- 
sabb részek által átszőtt mészképezte övben Cepbalopoda-töredékekre 
tettem szert, melyeknek egyike valósziníileg magától a St ep  k a n ó c é 
r a  s H u m p hr  i e si a n u m Scw.-tól ered. Khynchonellák és Terebra- 
tulák helyenként igen gyakoriak s köztük R h y  nch.  q u a d r i p l i c a t a  
Z i e t. is figyeltem.

A Dogger ezen mesze, mely tovább éjszak felé a Tilva-lalkán és 
Bigeren óriási falakat képez, úgy itt a Pinzán és Urdovecz-miken is 
roppant sziklafalakban jelentkezik, a farkasok kedvencz tartózkodási 
helyét képezvén. Helyenként e mészkő crinoidadús-féleségeket is tüntet 
fél s vörös vasércz gumókat tartalmaz. Olykor a mészkő maga is vörö
ses szint ölt fel mint p. o. Fruntja Majorului mellett.

A közép Dogger e mészkövei felett ama vékonyrétegzésű vörös 
márgák és mészkövek következnek, melyeket már szintén emlitettem 
múlt évi jelentésemben.

Helyenként tisztán látható, hogy e csoport alsó részében inkább 
sárgásszürke vagy zöldesszürke, csillámtartalmú márgás palák által al 
kottatik s a vörös színezés csak a magasabb részben áll be, mint ez 
p. o. az Urdovecz-mik délnyugati oldalán figyelhető. Kövületeket e cső-
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port oly felette ritkán tartalmaz, hogy csaknem kövületmentesnek nyil
vánítható s ha itt-ott valami mégis mutatkozik, ez egy rosszul megtar 
tott Ap t y c h u s .

Egy-két esetben azonban szintoly használhatlan Cephalopoda ma
radványt is láttam a vörös szinii kőzetben. A mi ezen csoport alantabb 
fekvő részét t i. a fent említett sárgásszürke vagy zöldesszürke márgás 
palákat illeti, ezek ha lehetséges még kövületszegéuyebbeknek mutat
koztak mint a fentebb települő vörös szinü rétegek s csak egy esetben, 
t. i. az Urdovecz-mik délnyugati oldalán akadtam benuök, de igen gyé
ren jelentkező és e mellett felette hiányos állapotban levő kövület nyo
mokra, melyeknek egyike Lytocerasra utal, egy második pedig lehető
képen Posidonomyától ered.

Nem mernék ily viszonyok közt e csoport mélyebb rétegei korát 
illetőleg már ma véleményt koczkáztatni.

Hogy ezen csoport vörös szinü rétegei leginkább Tithoni rétegekre 
emlékeztetnek, már tavai emlitém.

Szoros öszeköttetésben a fent említett csoporttal, mégpedig oly 
mérvben, hogy az előbbeni és szóban forgó lerakodás közt hézag bi
zonyára nem létezik, ama szürke, szaruköves mészkő következik, mely 
szintén csak felette ritkán és roszúl megtartott, rendesen kicsiny Ap- 
tychusokat és Belemniteseket tartalmaz.

Petrographiai minősége szerint nem kételkedem, hogy itt ama ré
tegekkel van dolgunk, melyeket dr. Tietze a szomszédos területen az 
alsó Neocomba állított.

Midőn eme jelentésem bevégezte előtt rövid pillantást vetnék az 
Almás medenczére, legyen szabad előbb még egy előjövetelről megemlé
kezni, melyet a felvett terület keleti részében ügyeltem.

Ugyanis ott az előbbeniben megbeszélt vörös palás agyag és a 
Liasi lerakodások alját képező homokkövek érintkezési vonalán, a Tilva- 
Frasinului csúcsát képzőleg, egy eruptiv kőzet durva tuskóira 
akadunk.

Szilárd, tömött, zöldesszürkés, ritkán barnásvöröses alapanyagban 
vörös Földpát tűnik fel porphyrszerűleg kiválva, 4 —5 m. m. nagyságra 
is vergődvén. Quarz szintén mutatkozik nagyobb szemekben kifejlődve, 
bár sokkal ritkábban mint a Földpát.

E kőzet első tekintésre emlékeztet Quarzporphyrra s jelen eset
ben társasági viszonyai sem ellenezik e nézetet.

Itt egyúttal még egy előjövetelről kell tennem említést.
Az alsó Grueisscsoport területe ama részében, mely a Tilva-Fra-
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sinuluion fellépő Quarzporphyr és az előbbeniben felemlített Graoit-gneiss 
közt terjed el, több ponton figyeltem, de mindig csak alárendelt fol
tocskákban, szintén eruptiv kőzetet, mely az alapanyagban a Földpá- 
tot és Quarzot ismét porphyrszerüleg mutatja kiválasztva, de e kőzet
nél igen feltűnő a Quarznak dihexaederekben való kifejlődése. Olykor 
e kőzet világos vöröses szint ölt fel s ekkor gyönyörű kinézéssel bir, 
mint p o. a Tilva-Frasinului és Kraku-ftadului közt.

Szabó tanár úr kérésemre oly szives volt e kőzet megvizsgálását 
elvállalni s előzékenységének köszönöm, hogy vezetése mellett Stern 
Hugó úr szíveskedett e kőzeteket részletesen megvizsgálni. Minthogy 
kilátásba van helyezve a vizsgálat részleteinek a földtani társulat egyik 
gyűlésén való megismertetése is, itt csak az általános eredményeket ki 
vánom felsorolni, úgy mint ezek épen Szabó tanár úr szivessége foly
tán tudomásomra jutottak. Nem mulaszthatom el tisztelt Szabó tanár 
urnák e szivességeért, nemkülönben Stern Hugó úrnak is köszönete- 
met kifejezni.

A kőzetek, melyekre Stern Hugó úr alantabb közölt megjegyzései 
vonatkoznak, a menyire itt kerülnek szóba, a Ce r t e g u  lo s u r u n i  
és P o i a n i c z a  tájáról valók.

Stern úr ezen kőzeteket O r t h o k l a s - Q u a r z - P o r p h y r n a k  
nevezi, többé-kevésbé gránitos alapanyaggal s a következőket Írja: 
„Kiváló jellege: a )  a bennőtt Quarz-kristályok kettős pyramisbau, me
lyek a porphyros szövetet lényegesen előidézik, b) a Mikroklin távolléte, 
mely a Gránitban ritkán hiányzik s végre c) az alapanyagot képező 
ásványok individualizatiója azon fokra, mint a Gránitokban, még távol
ról sem jutottak. Az alapanyag vizsgálata az Oligoklas jelenlétét is en
gedi feltenni.“ 1

1 Már múlt évi jelentésemben (Közlöny 1877. Pag. 4.) tettem említést egy Dio- 
ritféle kőzetről, mely a Cjnczera nevű hegy nyugati lejtőjében lép fel Barnától DDK, 
nem mesze a Kudernatsch által az Ogaschu-Perilorból felemlített eruptivkőzettől 
(Geol. des Banat. Gebirgszuges Pag. 41).

Ezen pontokon kívül azonban, tovább nyugatra, még két ponton lépnek elénk 
de szintén csak csekély foltokban, a Csillámgneiss területén, eruptiv kőzetek ; igy p. o. 
0-Schoppothtól délkeletre, továbbá ezen helységtől keletre, a Kraku-Otara éjszaki 
alján, egy árokban, közel az Almás-medenczét kitöltő harmadkori rétegek széléhez.

Ezen utóbbi pont kőzetét, valamint egy előjövetelét, mely azonban tovább 
bent a hegységben bukkan ki a Tilva-Koruzi nyugati alján s mely utóbbi előjöve- 
tel a fent idézett Certegu lo suruni és a Poianicza Quarzporphyrjai közt foglal he
lyet, ez utóbbiakkal egy és ugyanazon vonalra esvén, Stern úr szintén megvizsgál
ván, ezeket O l i g o k l a s - Q u a r z - D i o r i t n a k  nevezi Amphibollal s kiemeli a
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Megjegyezhetem itt ezúttal, hogy nevezetesen a Kraku-Radului 
tájáról való példányokon igen szépen látható, miszerint a vörös Ortho
klas mellett még egy második világossárgás, már mállott Földpát is 
szerepel

E kőzetek, a menyire eddig ismerem, nem lépnek fel szabályta
lanul területünkön, hanem két jól jelölt irányban helyezkedvék.

A legéjszakiabb eddig ismert előjövetel, mely a Certegu lo 
suruni tetején mutatkozik, továbbá a Poianicza táján fellépő előjövetel, 
valamint a Tilva-Frassinului és Kraku-Radului közti folt szép egyenes 
éjszak-déli csapással biró vonal hoszában jelentkeznek.

Egy második, éjszakkelet-délnyugati csapással biró vonalra, mely 
a Tilva Fraszinului teteje Quarzporpbyrját összeköti a Viru-Psonia 
és Ciukar-mik közti eljövetelekkel, esnek pedig azok, melyek a Pri- 
goranan és Stirmaneczu körül lépnek napfényre.

Az Almás medenczéjét kitöltő harmadkorbeli rétegekhez térvén át, 
melyeket jelenleg O-Schoppoth-tól Rudariáig terjedő részükben ismerek, 
megjegyezhetem, hogy ezeknek petrographiai minősége Baniától való 
további elterjedésükben mind kelet, mind pedig nyugat felé általában 
ugyanaz marad, mint megismertettem e rétegeket illetőleg múlt évi 
jelentésemben; csakhogy tovább Schoppoth felé inkább homokos-kavi
csos minőségűek a lerakodások s ott inkább háttérbe szorittatnak a 
márgás palák, melyek Bania körül nagy mérvben képviselvék.

Szintén ez az eset Rudaria nyugati oldalán, az Ogasu-Kotovetzului
táján.

Ez utóbbi tájon gyakran ügyeltem Bythinia-fedeleket a harmad
kori rétegekben, valamint Uniókat is láttam, de ez utóbbiak itt igen rósz 
megtartással birnak.

Az Almás-medenczét kitöltő rétegek a legkülönbözőbb pontokon 
tüntetnek fel ránczosodásokat s ennek folytán igen változékony mind a 
diilési irány, mind pedig a szög. Vannak esetek, hol a rétegek függélye
sen állanak, más esetekben pedig csaknem vízszintesen lépnek elénk.

Keskeny szenes szalagocskákat bár felette csekély mérvben, 
O-Schoppothon is tartalmaznak e barmadkori rétegek s Rudarián ily

Tilva-Koruzi tájáról való kőzetet illetőleg a sok nagy Dichroit jelenlétét, mely ott 
a Quarz szerepét látszik viselni.

Végre oda nyilatkozik, hogy a vizsgált kőzetek egyikéről sem mondható, 
hogy normál állapotban van, minthogy az elváltozás nagy foka mindegyikén figyel
hető. A Quarzról megjegyzi, hogy ez mozgó libellákat gyakran voualos irányokban 
nagy meuyiségben tartalmaz.
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szenes szalagocskákon vagy szenesiilt tüskökön kívül, az Ogasu-Koto- 
veczului délkeleti oldalára eső mellék árkokban, aránylag vastagabb 
szenes kibúvásokra is akadtam. így p. o. mindjárt a Sokolocz felé fel
vezető út mellett figyelhetünk két vastagabb (20—30 cm.) fekete pala- 
fekvetet szénrészecskékkel, mely két fekvet mintegy l x/2—2 mét. vas 
tag homokos-agyagos, sőt helyenként kissé márgás közfekvet által vá- 
lasztatik el egymástól. E közfekvetben Bythinia-fedelek dúsan mutat
koznak.

Hogy az Almás-medencze harmadkori rétegeit idősebbnek tartom, 
mint úgynevezett Congeria-rétegeinket, már illető helyt emlitém 1 s je
lenleg még kevésbé van okom ezen nézettől eltérni, minthogy az álta
lam gyűjtött növényzet, melynek meghatározását kérésemre Stúr esz
közölte, szintén fiatalabb mediterrán-rétegeinkre utal.

Stúr úr meghatározásai szerint, kinek ezért köszönetemet nyilvá- 
nitom, eddig a következő fajokat bírom az Almásból:

B o z o v i c s r ó 1, még pedig a Minis partja szénfeltárásából: 
Glyptostrobus europaeus A . Br.
Equisetum (Physagenia) Parlotorii Ung.

Ba n i á - r ó l ,  a helység éjszaki végétől kissé ENy:
Ailanthus Gonfucii TJng.

Baniá-ról, mégpedig a helység éj szaki végéről:
Juglans Ungeri Heer.
Ainus n. sp. cf. Alnus nostratum Heer. nec. Ung. 
cf. Zantlioxylon serratum Heer.

B a u i á rój, a Baniutza árokból:
Pinus cf. centrotos Ung.
Myrica (Quercus) lignitum Ung.
Alnus Kefersteinii Ung. 
cf. Carpinus oblonga Ung.
Quercus my rt illői des Ung.

Cferbovecz DK-re:
Podogonium Lyellianum Heer.

Zárúl még egy sajátságos tüneményről kell említést tennem.
Mig t. i. Baniától D-re, O-Sckoppotk és a Luponya nevű hegy közt 

az Almás harmadkorbeli rétegei a Csillámgneiss által határoltatnak, 
körülbelül nyugat keleti irányban, addig Bauiától DK, épen a Luponya

1 Földtani közlöny. 1877. 384. (14) lap.
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teáján, e határvonal megváltoztatja irányát s legalább a menyire eddig 
ismerem, t. i. mintegy 5 kilom. elterjedésben, DNy-ÉK csapással bir.

Ezen DNy-EK irányban azonban már nem a Csillámgneiss képezi 
az Almás-medencze délkeleti szélét, hanem itt a mediterrán-rétegek az 
alsó, az Amphibol fellépte által kitüntetett Gneiss-csoport rétegei képezte 
meredek part által határoltatnak.

Figyelmeztettem már továbbá azon körülményre is, 1 hogy a vonal, 
melynek hosszában a harmadkori rétegek az alsó Gneiss-csoport rétegei 
által határoltatnak, közvetlen folytatását képezi csapásirányával ama 
határvonalnak, mely tovább délnyugat felé a megkülönböztetett két 
Gneiss-csoportot választja el egymástól.

A Luponya nevíí hegy és liudaria közt számosabb ponton aka
dunk e délkeleti határvonal koszában kisebb foltocskákban lerakodá
sokra, melyek szétszórt rongyokban fekszenek az alsó Gneiss-csoport 
rétegein a meredek szél hosszában, vagy pedig, mint erre is van eset, 
a Gneiss-csoport rétegei közé vannak beszoritva.

Vannak végre esetek is, hogy ily előjövetelek már az Almás-me- 
dencze területén hevernek az árkokban, de szintén még közel a har
madkon rétegeket határló szélhez.

Ezen elkülönitett előj övetelek setétkékes vagy feketés Quarzitok 
által képeztetnek, melyek többnyire rozsdabarna foltokat tüntetnek fel.

Ezen Quarzitok több helyt valószinüleg széntől feketitett, távolról 
nézve széntelepek kibúvására emlékeztető, mállóit paláktól eredő, agya
gos részek társaságában lépnek fel s maguk a Quarzitok is igen sok 
esetben bírnak fekete, mint széntől eredő borítékkal. Gyakrabban látha
tók Quarzitok is, melyek gömbölyded alakkal bírnak, mintha súrlódást 
szenvedtek volna.

Némely féleségek Quarzitos homokköveknek mondhatók s egy eset
ben egy kovasult fatuskót is láttam.

Igen nehéz ily szétszakított, fragmentaris előj övetelek korát, neve
zetesen kövületek hiányában, meghatározni.

Az általam eddig bejárt területen nem ismerek lerakodásokat, 
melyekkel összehasonlíthatnám, de ha körültekintünk a szomszédos te
rületekre vonatkozó irodalomban, úgy tűnik nekem, hogy e szétszórt 
előjövetelek kőzetei és a Kudernatsch által a Kőszénkorból, még pedig 
szomszédos területről, megismertetett kőzetek némelyikével öszhangzás

Földtani közlöny. 1877. 378. (8) lap.
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létezik s igy e fragmentaris előjövetelek egy részét szintén a Kőszénkor
hoz tartozónak tekinteni vagyok hajlandó.

Azt mondom, hogy egy részét, mert egyes pontokon fordulnak elő, 
szintén az említett előfordulási körülmények mellett, szürke vagy fekete 
márgás palák, melyek mészdúsabh fekveteket vagy gömböket tartalmaznak 
betelepülve. Fehér Mészpát-erek ezen utóbbi kőzetek különösen mészdú- 
sabb részeiben figyelhetők, valamint Quarzhomokkövek sem hiányzanak.

Minthogy pedig ezen márgás palákban egy óriási Pectenen kívül 
itt-ott Belemnit-törédékek is mutatkoznak, ez utóbbi körülménynek a kő
zetek petrographiai minőségével való öszetartása mellett legvalószínűbb
nek tartom, hogy ezen utóbb említett előjövetelek Liaskorbeliek.

Ha most a mondottakat tekintjük, alig lehet kételkednünk, hogy 
az Almás-medencze délkeleti széle hoszában egy dislocatiói vonal árulja 
el jelenlétét, melynek hosszában mind a kristályos palák, nevezetesen a 
Csillámgneiss, valamint az utoljára felemlített palaeozoi és mesozoi lera
kodásoknak az Almás felé fekvő részeik lesülyedtek.

Ezennel csak még azt akarom felemlíteni, hogy az alsó Gneiss- 
csoport rétegei ezen dislocatiói vonal hosszában többnyire igen mállott, 
részben már serpentinezett állapotban vannak, valamint itt tökéletes 
Serpentinek sem hiányzanak.

RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

Ezen új rovatban, melyet a Földtani Közlöny IX. évfolyamában meg
nyitunk, olynemli észrevételeket és földtani adatokat akarunk öszegyüjteni, 
melyek ha magukban véve vagy külső körülményeknél fogva nem alkalma
sak is arra, hogy önálló tanulmányokká fejlesztessenek, mégis vagy mint 
korábbi közleményekhez járuló kiegészítések, vagy mint a jövőre 
nézve használható tanulmányanyag, följegyzésre és közzétételre méltók. 
Hiszen tudjuk, hogy a természetbuvárlat körében semmi sem lényegtelen, 
a mi a jelenségek helyes megfigyelésén alapul és hogy a látszólag je
lentéktelen adat is a maga kellő kapcsolatába ilesztve gyakran váratlan


