
durva, kavicsos homok) a hegység’ felé; az „Ödenklöster“-kőbáuyábau 
s innét K.-re — mint már emlitém — az agyag, melynek felsőbb része 
pontusi, mindinkább nagyobb vastagságban lép fel.

Lösz,  csigákkal. Fehéregyházán a szőlőkben, jó magasan mutatko
zik, úgyszintén Fehéregyházától EK.-re a „Goldberg“ déli lejtőjén, a 
hol csillámpalán települ ; mind a két helyen különben csak kisebb 
foltokban jelenik meg. Feketeváros és Széleskut között csak egy pon
ton figyeltem azt m eg; itt csigákkal és magába zárt szármát mészkő
darabokkal lép fel. Csak Helix hispidával és a környező hegyoldalok
ból származó szármát és lajtamészkő-darabokkal észleltem azt az 
„Almen“-árok mentében, de itt oly jelentéktelen a fellépése, hogy a 
térképen alig választható ki. Jelentéktelen, szerves maradványokat 
nem mutató löszlerakodást látunk végre a Csász. Kőbányától DNy.-ra 
eső hegyoldalban, hol az, a mediterrán és szármát képleteket borítva, 
az ország határán húzódó árkot egy darabig E. felé kiséri.

E löszelőfordulások különben, mint mindenütt a Pajta-hegységben, 
úgy az itt említett pontokon is csak helyi képződéseknek tekinthetők.

Földtani fölvétel Szilágymegyében 1881-
Mat.yasovszky Jakabtól.

Az általam az egész nyári időszak’ alatt felvett terület nagysága 4 
négyszögmértföldnél valamivel többre terjed és a táborkari térkép
xíTvTi. 5 xüvfnTi xüvki7 magyarországi és 4\: keleti rovatu erdélyi lap

jainak kisebb nagyobb részeit foglalja magába.
A felvételi területem keleti részében csatlakoztam dr. Hofmann 

m. kir. íőgeolog ur felvételi területéhez, ki is a fölvételt a Meszes 
hegység délnyugoti részében folytatta; keletre és éjszakra pedig foly
tatólag csatlakoztam az általam az előbbi években felvett területhez a 
Szilágymegyéhez tartozó Rézhegység éjszaki részében és keleti végén ; 
igy tehát dél télé haladtam a Sebes-Kőrös völgyéig, Fekete-tóig, ille
tőleg Csúcsáig. A felvett terület körülbelül a következő községek bel
területei által van körülfogva : Uj-Vágás, Paptelke, Füzes, Felső-Szék, 
Felső-Bán, Tótfalu, Ballaháza, Csizér, Túsza, Feketetó és Csúcsa.

Következők a kőzetek és képződmények, melyeket találtam és ki
jelöltem : gneiss, csillámpala, quarzitos homokkő és breccia (Verru-
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cano?); szürke bitumenes mészkő számos mészpáterekkel, (triász ?) felső 
mediterrán rétegek, szármát és pannon rétegek és mésztufa.

A kristályos kőzetek, melyek közt a csillámpala a legelterjedtebb, 
a Kézhegység fővonulatát alkotják; csapásuk rendesen ÉNv., dülésük 
pedig DNy. Túsza környékén azonban, hol a Réz- és Meszeshegység 
közti fiatalabb képződményekkel boritott mélyedés terül el, a kristályos 
palák csapása tisztán E-D-re változik, dőlésük Ny. lévén, miáltal való- 
sziniileg azon hoszukás harmadkon öböl jött létre, mely a nagy Szi- 
lágy-medenczéből a Réz- és Meszeshegység között egész Csúcsáig, a 
Sebes-Kőrös völgyéig elterjed, hol csak a nevezett völgy meredek part
ján találkozunk ismét kristályos kőzetekkel, melyeknek dőlése mindin
kább meredekké válik, inig csapásuk is délnyugoti irányba megy át.

Közvetlenül Túsza községtől délre vöröses, szilárd quarzitos ho
mokkövekre és brecciákra akadunk, melyek déli irányban tovább 
húzódnak még a Rézhegység főgerinezén át is, Feketetó felé. Ezen 
homokkőzetek közvetlenül a kristályos palákra települtek és az alattuk 
levő csillámpaláéval megegyező dőléssel bírnak. Minden tekintetben a 
Bánságból és a Biharból ismeretes Verrucano-íéle homokkőzetekre em
lékeztetnek és mivel eddig más stratigraphiai támpontot kipuhatolni 
nem sikerült, nincs okom a kérdéses homokkőzetet nem oda sorolnom 
a hova a bánságiakat.

A Ponor név alatt ismert magaslaton, mely fönsikszerii licgyge- 
rinczet képez, mészpáterekkel átfutott sötét szürke bitumenes mészkő
padokban számos dolinákkal találkozunk. A mészkőpadok vastag
sága 2 0  méterre r úg ; közvetetten fekiijiik ama quarzitos homok
kövek, melyek még az egész ipész-képződményt köröskörül is ha
tárolják. A mészkőben szerves maradványokat felfedezni eddig nem 
sikerült, de talán sikerülni fog a felvételek folyamában á Rézhegység 
déli lejtőjén, hol tudtommal ismételten lépnek fél hasonló mész- és ho
mokkövek, azonban nem vélek tévedni, ha már most is a triászba 
helyezem azon képződményeket. A mészkövet a vidéken mészégetésre 
használják.

A felső mediterránhoz tartozó kavicsos és meszes rétegek főleg 
Paptelke és Túsza környékén, a Berettyó folyó mentében kerülnek nap
fényre és itt közvetlenül a kristályos kőzetekre települnek. Túszától 
DK. hatalmas agyag-homok és kavics-rétegek következnek trachyt-gör- 
getegekkel, melyek egész Csúcsáig terjednek. Ezek a képződmények a 
s z á r m á t emelethez tartoznak.

A p a n n o n i a i  emelethez tartozó agyag-, homok- és kavics-réte
gek, melyek a szilágyi medenezét nagyobbrészt kitöltik, itt Felső-Széis,
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Ballaháza és Csízéi* környékén végüket érik. A harmadkon képződmé
nyek megkülönböztetése és térképelése e> vidéken nagy fáradságba és 
sok időbe kerül, mert anyagukra nézve alig külömböznek egymástól.

A Ponor nevű magaslat éjszaki részén a nevezett mészkőpadok és 
quarzitos homokkövek egyik érintkezési pontján, liol egy nagy patak
szélit — „Izbuk“ név alatt ismert forrás kibugyan, mely egyszersmind 
a Berettyó eredete — hatalmas mésztufaréteg rakódott le.

Az 1881. évben Krasso-Szörénymegyében végzett felvételre 
vonatkozó geológiai jegyzetek.

Havi jelentései alapján közli 

Biickli János.

A megfigyelések, melyeket itt, a lefolyt évi felvételi jelentéseim 
alapján öszefoglalva, előzetesen közlök, Krassó-Szörénymegy'e ama te
rületére vonatkoznak, mely Bu c s á v a  (Uj-Sopot) és S z . - Koh  l d ó r  f 
közt terjed el, délfelé a Kobldorfról, Gyálu Pictroszon át, a Runcsiára 
vezető ut által, éjszakra pedig a Neva által szegélyezve; minthogy 
azonban alkalmam volt behatolni a Nera áttörés jobb partján emelkedő 
hegyrészbe is, a menyire ez t. i. az Almásban fekvő M oc s e r i s  köz
ségéhez tartozik (ENy. irányban a Valea Re-ig), észrevételeimet röviden 
majd ez utóbbira nézve is megteszem.

Bucsávánál mindenekelőtt folytatására akadtam ama hatalmas 
granit-vonulatnak, mely dél-éjszaki csapással terjed el a kristályos 
paláink 3-ik csoportja nyugati széle hoszában.

A gránit főzömét itt is a már a déliebb részeiből megismertetett 
biotit gránit képezi, fehér vagy pedig fehér és vörös földpáttal. Jobban 
a Nerához közeledvén, féleségre is akadunk, mint p. o.a Kraku lung táján, 
melyben a setétszinü biotit feltünőleg viszalép s ekkor inkább fehér 
vagy világoszöldes csillámot figyelünk, mi mellett igen quarzos a kőzet. 
Helyenként különben teljes quarztömzsök is fejlődnek ki gránitunkban, 
mint p. o. a Valea Bői torkolata keleti oldalán vagy pedig* a Bucsá- 
vától ENy.-ra fekvő Kurmatura Denka előtti magaslaton.

Apróbb foltokban e területen is figyeltem gránitunkon belül a már 
szintén jelölt fehércsillámu, g r a n a t t a r t a l m u  granitfajt, melyről 
ugyan nem állithatom, hogy a biotitot teljesen nélkülözi, minthogy


