
2. Jelentés a Kolosvártől délre eső területen az 1886, év nyarán 
végzett földtani részletes fölvételről.

Dr. K och Antal, egyet, tanártól.
(3 geológiai szelvénynyel az I. táblán).

A jelen évben az új részletes térkép 19. oszt. XXIX. rovatát képező, 
Torda czímű lap területének földtani átkutatását és térképezését kezdém 
meg s ennek k. b. 7/i2-ét képező felső felét el is végezém.

A törzskari térképnek következő lapjai esnek egészen vagy részben a 
felvett területre:

10. osztály IV. rovat, Gyalu-N.— Kapus —  délkeleti sarka;
10. « III. « Ilolosvár vidéke —  alsó Vs-része;
10. « II. « Szamosfalva— Kolos vidéke —  alsó V3-része ;
11. « IV. « •Tárásvölgye és Szamos völgyei —  kel. Vr-részé- 

nél valamivel több ;
11. « n i .  « Szt.-László —  Telek vidéke — egészen ;
11. « i i .  « Györgyfalva-Ajton — Túr vidéke —  egészen.
A jelen évben átvizsgált területnek nagysága e szerint J0‘78 □  mér

földet, vagy 615-76 □ kilométert teszen s észak felől közvetlenül csatlakozik 
az általam 1883-ban fölvett «Kolosvár» czímű lap területéhez.

A hegy- és vízrajzi viszonyokat röviden következőkép jellemezhetem.
A felvett területnek nyugoti felébe a gyalui havasoknak meredeken

r

leeső szegélye nyúlik bele; ehez a kolosvári szegélyhegységnek k. b. E— D 
irányban csapó vonulatai csatlakoznak, s ezeknek legkeletibb ága újra me
redeken a Mezőségnek alacsonyabb hullámos hegyvidékére esik alá. 
A kolosvári szegélyhegység és a gyalui havasok érintkezését egy k. b. 7 77^ 
szélességű, feltűnő depresszionális öv kiséri, melyen túl keletnek a kolos
vári szegélyhegységnek utolsó vonulatai újra tekintélyesen és meredeken 
kiemelkedve, szemben állanak a gyalui havasok meredek szegélyének. Ezen 
feltűnő hegyrajzi vonás a terület földtani viszonyaiban leli magyarázatát. 
A gyalui havasok erősen felállított kristályospalái, valamint az ezekhez 
támaszkodó felsö-krétakori homokkő é3 mészkő felállított és gyűrt rétegei 
után kelet — vagyis az erdélyi medenczének belseje felé a tercziér sziszté
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mának lankásan dűlő legalsó, homokos-kavicsos, agyagos és márgás rétegei 
következnek ; ezen lazább, lágyabb rétegek a havasok szegélyén összegyűlő 
bő csapadékvizek elmosó hatásának kevésbbé állottak ellen, mint a hava
sok említett szilárd kőzetei és mint a tercziér szisztémának odább kelet felé 
föllépő középső és felső, uralkodóan mész- és homokkőből álló rétegei. 
A fenesi és a hesdáti patakok folyási irányai világosan megjelölik az elmo
sás hatásának irányait is, egyfelől EENy-nak, másfelől DDK-nek, tehát a 
legalsó tercziér-rétegek csapásának hosszában. Már a felsőbb tercziér-rétegek 
területén lefolyó vizek nem követik a rétegek csapásirányát, hanem úgy
szólván sugáralakban ereszkednek le a legtetemesebben kiemelkedett feleki 
hegyhátról, a köröskörűi alaesonyodó hegyvidékre. Végre területünknek a 
gyalúi havasokhoz tartozó legnyugotibb szélén a Jára-, a Hideg- és a Meleg- 
Számos folyók mélyen bevágódott völgyei szelik át a kristályospalákat, a 
legszebb természetes feltárásokat nyújtva a vizsgálónak.

Területünknek földtani alkotásában az említett réteges kőzeteken 
kívül alárendelten tömeges kőzetek is szerepelnek, és pedig kivétel nélkül 
vékonyabb, vastagabb telérek alakjában, ú. m. pegmatitos gránit és kvarcz- 
trachit a kristályospalákon, és andezitek a felső-kréta és alsó-tereziér- 
rétegeken belül.

A mi a hegyszerkezeti viszonyokat illeti, azok a mellékelt szelvénye
ken világosan feltűnnek. Az erősen felállított, sőt helyenkint össze is gyűrt 
kristályospalákhoz, melyeknek csapása közel É— D-i irányú, odatámasz
kodnak még mindig tetemes dűléssel, sőt gyűrődésekkel is, a felső-krótakori 
rétegek, melyek után kelet, tehát a medencze belseje felé viszonylag szé
les övékben a tercziér-szisztémának fokonkint ifjabb rétegei, csekély fokú 
dűlés alatt következnek, úgy hogy a neogén sornak legifjabb tagja, mint 
legfelső takaró, a legszélesebb kiterjedésben mutatkozik, s területünknek 
csaknem egész keleti felét borítja, Ez okból tehát területünk nyugoti fele, 
mint az erdélyi medenczének a szegélydarabja, a legváltozatosabb földtani 
szerkezettel bír, míg annak keleti fele fokonkint egészen a Mezőség egy
hangú jellegét ölti magára.

Ezekután áttérhetek az egyes földtani képződmények rövid ismerte
tésére, kezdve a legidősebbeken s vegezve a legifjabbikon.

A )  AZ AZÓI CSOPORT KÉPZŐDMÉNYEI.

A gyalui havasok kristályospaláit, a mint azt már 1884. évi jelenté
semben is kimutattam volt, helyzetre és így korra is, két főcsoportba lehet 
beosztani, ú. m. az alsó vagy idősebb kristályospalák csoportjára, melyben 
jelleges csillámpala az uralkodó közét, de alárendelt telepekben grafitos-

4A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1886-ról.
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csillámpala és gnájsz vagy gnájszgranit is fordul elő; a felső vagy ifjabb 
kristályos palákéra, melyben vegyes öspalák ú. m. agyag-, agyagcsillám-, 
chloritos-, szericites-, grafitos-, amíibol-, mészpala, kristályos-mészkő és 
belyenkint gnájsz-nemü telepek is szerepelnek. Mindkét palaöv gnájszgra
nit- vagy pegmatitos gránittelérektől át meg át van hatva, s az ezekkel való 
érintkezésnél abban nyilvánúl a kontakthátás, hogy a palák mind földpát- 
anyagot vettek fel, mi által átalában gnájsz-szerű telepek jöttek létre, s 
igy könnyen ki is magyarázható, mórt fordulnak elő ezek úgy az alsó-, 
mint a felső-kristályospala-csoporton belül is.

1. A  k r is tá ly o sp a lá k  a lsó  v a g y  id ősebb  csop ortja  
(Csillámpala és szericitpala, [cp.] és [sp.] grafitospala és kvarczit, gnájsz). 
A csillámpalának több változatát találtam ez idei területemen. Leginkább 
el van terjedve a m.uszkovit-pala, mely uralkodó világos kvarczszemcsékből 
és alárendelt ezüstfehér muszkovit-pikkelykékből áll. A muszkovit-pikkely- 
kék ritkán képeznek összefüggő lemezt a kvarezrétegek között, rendesen az 
uralkodó kvarczszemcsék a palásság lapjaip is jól feltűnnek elszórt csillám- 
pikkelykék között. Ilyen csillámpala uralkodik a Jára völgyét körítő Ger- 
geleu máre és mika, La Yurtop, Priszlop, Plopti és Testiesu nevű hegy
tömegekben. és csúcsokon.

Helyenkint a csillámpikkelyek a finomszemcsés, csaknem tömör 
kvarczhoz képest annyira háttérbe szorulnak, hogy ez a kőzet inkább kvar- 
czithoz, mint csillámpalához hasonlít. Ilyen csillámszegény muszkovitpalá- 
nak vastag betelepüléseit többi között a Plopti-hegyen átvivő úton és a 
Jára völgyében, szemben a Kis templommal észleltem, mely utóbbi helyen 
a csillámpala a völgy talpáról magasan felnyúló festői sziklacsoportot 
képez.

Legszebb a Jára völgye legalsó fűrészmalmai mellett nagy sziklacso
portokat alkotó csillámpala. A fehér, foltonkint kissé rozsdás muszkovit 
nagyobb pikkelyei ebben csaknem teljesen összefüggő, hullámosán hajto
gatott lemezeket képeznek a vastag kvarczrétek között. A fehér muszkoviton 
kívül azonban zöldesbarna biotit is fordúl elő benne, még pedig 5— 10 ,,nfm 
széles, hosszúra nyúló, sávokban és szalagokban összegyűlve, a mi ezen 
palának feltűnő tarka sávolt kinézést kölcsönöz. Ez tehát már muszkovit- 
biotitpala volna, melyben azonban a muszkovit mennyisége jóval felül
múlja a biotitét.

Yan azonban biotitpala is elég területünkön, melyben a zöldesbarna 
vagy tompakbarna finom biotit-pikkelyek mellett a muszkovit csak igen 
alárendelten fordúl elő, szintén túluralkodó finomszemcsés kvarczrétek- 
kel. Ilyen biotitpala a Hideg-Szamos völgyében a legalsó szorulat és a híd 
között fordul elő, keresztül-kasul áthatva pegmatitos gránitteléreivel,
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a melynek érintkezésénél még testszínű ortoklász-szemcsék is hozzájárul
nak s ez által szemes gnájsz-szerű kontakt zónák jönnek létre. Ezen kontakt
hatás azonban csak csekély távolságra terjed, néhol épen csak gnajsz- 
fészkeket idézett elő.

Legérdekesebb a szericites csillámpala, mely a felső v. ifjabb palacso
port határán jelenkezik és észrevétlen átmenetet mutat annak agyagcsil- 
lámpalájába. A finompikkelyes, csaknem tömör, fehér vagy zöldes csillám 
ezen palákban selymes zsirfényű, lágy, szétporló, nem rugalmas, mint a 
muszkovit, tehát külemre inkább a talkhoz hasonlít, kivált a lekarczolható 
finom pora, mely épen olyan síkos is, mint a talk pora, az ú. n. «féderweis». 
Néhány kísérlet azonban hamar meggyőzött arról, hogy nem talkkal, hanem 
a muszkovitnek szeneit nevű változatával van dolgom. A Bunsen-lángban 
ugyanis kivétel nélkül fehér zománczczá olvadt, mi mellett élénk K festés 
mutatkozott, az olvadék pedig kobaltoldattal megnedvesítve és újra izzítva 
megkékült. Végre sósav hatásának hosszabb ideig kitéve, finom pora rész
ben fel is bontatott, s a sósavas oldatban sok A1203, kevés Fe203 mellett 
CaO-nek nyoma volt kimutatható, de MgO-nek legcsekélyebb nyoma sem.

Ezen szericitpala a -Járavölgy kerületében különösen a Prislop ÉK és 
Gyálu Braduluj déli lejtőin, tehát az úgynevezett Valea Braduluj oldalain 
le a fenesi Nagypatak völgyéig van elterjedve; a Hideg-Számos völgyében 
pedig a biotitpala és az agyag-csillámpala között képez keskeny övét, mely 
épen a legalsó hídnál csap keresztül a völgyön. Itten a vékonypalás- 
lemezes kőzet erős ránczolást és tördelést mutat és a kvarezréteknek bősége 
és vastagsága által is kitűnik. Különb en a Val. Braduluj bán is túluralkodó 
a kvarcz-elegyrész, nemcsak vékony rétekben, de néha 10— 15 vastag
ságú lencsékben is kapható itten.

Azonban még más tekintetben is érdekes és fontos a Val. Braduluj 
szericitpalája. A múlt évben ugyanis a Járavölgyébe vezetett új útnak épí
tésénél azon ponton, hol a Val. Braduluj áthidalása történt, antimonit- 
erekre bukkantak. A jelen év nyarán gr. Andbássy Gyula kutatási munká
latokat tétetett ezen antimonit-előfordulásra, melyeket dr. Hebbich Eebencz 
vezetett. Magam is megszemlélvén a kutatási ásásokat, ezen antimonitelő- 
fordulásra nézve a következőket észleltem. Az érczkibuvások a Plopti hid- 
jától kezdve fölfelé a patak mindkét oldalán jó  messze követhetők s 4 pon
ton látható, hogy a leírt kvarezdús szericitpalának egy erősen mállott s 
ennek következtében részben szétporló öve vagyis fekvete van itten érczek- 
kel többé-kevésbbé behintve és átszőve. Ezen éreztartalmú öv k. b. ENy— 
DK irányban, tehát a kristályospalák általános csapási irányában, vonul 
végig a patak mentén, a hídtól kezdve fel a patak nyugotnak való bekanya- 
rodásáig. A legközönségesebb sehol sem hiányzó érez benne a ritkásan hin
tett pirít, melynek apró kristályai és halmazai azonban a keresztűl-kasúl
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menő harántrepedésekben néha sűrűbben is ki vannak válva. A kristályo
kon a coO oo , oo0 2  és 0-lapok észlelhetők. Az antimonit sugaras-rostos 
és rudas állapotban, ritkábban jól kifejlődött kristályalakokban is, csupán 
a szericitpalát keresztűl-kasúl átható repedésekben mutatkozik, de nem 
állandó vonulatban, hanem meg-megszakadozva. A repedések 1 ^ - t ő l  
3— 4 cfm -nyi vastagság között váltakoznak, s e szerint változik a kitöltő 
rudas antimonit vastagsága is. A repedések falait először víztiszta kvarcz- 
kristálykák csoportja vonja be, mely a csillámpala vaskos tejkvarczához 
képest mindenesetre utólagos, vagyis ifjabb képződmény. A kvarczkristály- 
kérgen elszórtan egyes nagyobb és jól kiképződött piritkristályok (oo 0 oo , 
oo 0 2, 0) ülnek ritkábban azonban gyantasárga vagy vörös áttetsző szfalerit- 
kristálykák is ; a repedés belső üregét végre többnyire teljesen kitölti a. 
rudas antimonit, s csak kevés helyen észleltettek üregek is belenyúló kris
tályokkal. Az antimonitot belyenkint kénsárga antimonokker kérgezibe; 
néha pedig vörösesbe játszó, fénytelen szemcsés vagy rostos érczbe megy 
át, mi antimonoxiszulfid (veres antimonércz) lehet és az antimonit elválto
zásának kezdetét jelöli. Ritkábban a harántrepedések falait sárgásfehér 
barnapátnak csinos kristálycsoportjai vonják be, a melyek tehát az érczczel 
együtt utólagosan képződtek.

Ennyi az, a mit a helyszínén tett észleletek és a kutató pontokon gyűj
tött érczdarabok előleges megvizsgálása után mondhatok, s csupán csak 
azt említhetem még fel, hogy az antimonitet nedves úton netaláni ezüst- 
tartalmára megelemeztetvén, ezüstnek nyoma sem volt kimutatható benne. 
A leírt szericitpalába települve a Vak BradulujnakKoszta Burdanuluj nevű 
oldalán, továbbá a -Jára völgyének kanyarodásában, hol az út a Prislopról 
a völgybe leér, végre a Gyálu Calare tetőn át vezető úton is, igen kvarcz- 
dús grafitos pala fordul elő, melyben a kvarcz helyenkint annyira- ural
kodó, hogy grafit által feketére festett valóságos kvarczitsziklák jön 
nek létre, melyek a Koszta Burdanuluj oldalam festői csoportozatokban 
kiállanak.

A gnájsz, miként már kiemeltem, a pegmatites gránittel érékkel való 
érintkezésnél fordul elő igen vékony övben ; legszebben észlelhető ez a 
Hidegszamos völgyének legalsó hídján felül a szorulatban, hol a már fel
említett biotitpala változott át kis részben biotitgnájsz-szé.

2. A Kristályos palák felső vagy ifjabb csoportja (Am- 
fibolpala és gnájsz [ap.], agyagcsillámpala v. fillit [pt.], chloritospala [clp.], 
szericitpala [sp.], grafitospala[gp.],gnájszgránit [gn.], kristályos mészkő [m.]). 
Az ifjabb palák öve kőzeteinek petrografiai minőségét tekintve sokkal vál
tozatosabb, mint az idősebb csillámpala öve. A kettő közt az átmenet azon
ban oly észrevétlen, hogy a határt élesen megvonni nem lehet; mégis övé-
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nek szélessége 2— 3000 mf  közt váltakozónak mondható, a miből, tekintve 
rétegeinek változó, de rendesen nagyfokú dűlését és gyűrődéseit is, ezen 
övnek valódi vastagságát nehéz lenne megközelítőleg is meghatározni. Leg
nagyobb szélességben és teljességben a Hideg-Számos völgye tarjaiéi őket, 
hol is kívülről befelé vagyis felülről lefelé következő a rétegek sorozata 
(1. az I. szelvényt az I. táblán):

<6)

1. Amfibolpala és gnajsz
2. Cbloriíos pala . . .  . . .
3. Agyagcsillámpala ...
4. Evarczeres dolom. mészkő
4. Szerieites-cbloncospala __
6. Agyagcsillámpala, eleintén

grafitdús fekete, aztán vilá
gosabb ___ .. .  . . .

kb. 1000 mét. szélességben.
« 400 « «
« 1000 « «
« 100 « «
« 100 « «

« 1000 «
Összesen: 3600

A rétegek dülese 30 és 70° közt változik és kb. ÉK-nek van irá
nyulva; míg a Meleg-Számos völgyében a dőlést 70° közel K-nek találtam. 
Azonban nem mindvégig azonos a kristályospalák sorozata. Területemnek 
délibb részében (p. a II. szelvényen) az amfibolpala vagy gnájsz hatalmas 
ponkos telepjei az övnek külső szegélyép sokszorosan és rendetlenül válta
koznak az agyagcsillámpalával, vagy zöld chloritos palákkal s az övnek 
legkülső szegélyét inkább a chloritos vagy az agyagcsillámpalák alkotják.

Azonban vegyük most rendre tekintetbe a rétegsorozat egyes pala- 
fajainak kőzettani jellemét.

aj Az amfibolpala vagy gnájsz sötétzöld, finomszemcsés-szálas, erő
sen basadékos pados-táblás kőzet, mely a felületen mállás következtében 
teljesen rétegzetlennek látszó piszkos rozsdásbarna, össze-vissza basadozott, 
legömbölyített sziklatömzsöket alkot; az elmállás végterménye vörös agyag, 
egészen olyan, minővel a tercziér-rétegek sorozatában több színtájban is 
találkozunk. A rétegzés tisztán csak kevés helyen észlelhető, ott t. i., 
hol a szomszédos palákkal érintkezik, vagy kőfejtés által inkább föl 
van tárva.

Kőzettanilag tekintve az uralkodó amfibolon és kvarczon kívül több
nyire ortoklászt vagy plagioklászt is tartalmaz; ha ezek nagyobb mennyi
ségben is jelenkeznek, a kőzet átmehet amfibolgnájszba (ilyen van p. a 
kis-fenesi Nagyvölgy patakjában, a hesdáti havasnak több pontján), vagy 
dioritos amfibolpalába, a minő a Meleg-Számos völgyi s különösen az asz- 
szonyfalvi havasok Gyalu Plomunieu nevű csúcsáról való amfibolpala. Az 
amfibol elváltozásából gyakran keletkezik cblorit és különösen csízsárga, 
finomszemcsés pistacit, mellyel társaságban mindig sok kaiéit is mutat
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kozik. Ilyen pistacitdús amfibolpalát kaptam a Hideg-Számos völgyének 
közepe táján, hol 50— 60 m!  hatalmas betelepülést képez az agyagcsillám- 
palában és a lejtőkön kiálló tömbcsoportozatok által vonja magára a 
figyelmet.

A két Szamos, de különösen a Meleg-Számos völgyében, a kőzet repe
déseinek falait gyakran mészpátkéreg, ritkábban finom pirithártya vagy 
ennek elbomlásából származott limonit vonja be. Továbbá helyenkint 
1— 30 vastagságú fehér közrétegcsék vonulnak végig a palásság irányá
ban, melyek tejfehér ortoklász, kékesszürke kvarcz és feketezöld amfibolnak 
középszemcsés keverékei, vagy csupán erősen hasadozott, tejfehér ortoklász- 
ból, vagy végre uralkodó kvarczból is állanak s melyekben gyakori pirit- 
szemeken kívül gyéren chalkopirit is mutatkozik hintve.

b) A  chloritos palák ( clp. a szelvényen) is meglehetős változatosság
ban és kiterjedésben fordulnak elő a fölvételi területen. Leggyakoriabbak a 
Hideg-Számos völgyében, hol három keskeny övben fordul elő. A legkülső 
öv mindjárt az amfibolpalára következik, de itt olyan mállott a kőzet, hogy 
lehetséges, miszerint az amfibolpalának fölbomlásából keletkezett. A lágy, 
földes, piszkos szürkészöld palás kőzet keresztül-kasul át van szőve kalcit- 
és kvarczerekkel, a melyek még összetartják a kőzetet és némi szilárd
ságot kölcsönöznek neki. A völgybe felfelé átmegy lassankint agyagcsillám- 
palába.

A második chloritpalaöv az elhagyott aranybányánál van, de itt 
50 méternél alig lehet vastagabb az öve. Ez kékeszöldbe hajló, késsel igen 
könnyen karczolható, selymes-zsírfényű palás kőzet, mely azonban górcső 
alatt a chloriton kívül parányi amfibol-tühalmazokat és sok kvarczszem- 
csét is feltüntet, tehát szintén nem jelleges chloritpala. Ezen chloritos palá
ban igen gyakoriak a palásság irányában fekvő kvarczrétecskék és vasta
gabb lencsék is, melyek a chlorittal körülburkolva feltűnő csomókat 
képeznek a palák réteglapjain. Gyakoriak továbbá utólagosan kitöltött 
1— 3 cfm, vastagságú erek is, melyeknek tölteléke középszemcsés rózsaszínű 
kaiéit és világos szürke kvarcz s ezen keverékbe hintett vascsillámpikkelyek. 
Ezen chloritos palaöv egyes 1— 3 cfm vastag rétegei chlorit, kvarcz, kaiéit, 
pistacit és vascsillám finomszemcsés elegyéből állanak. Végre a piritet is 
gyéren hintve találjuk ezen chloritos pala egyes részleteiben.

A chloritos palának egy harmadik öve a legalsó Szamoshídnál csap 
keresztül a völgyön s miután szericitpalával érintkezik, a csillámnak föl
vételével lassankint át is megy abba. Ezen helyen is gyakoriak a világos- 
szürke kvarcz és tejfehér ortoklász közép- vagy nagyszemű keverékéből 
álló rétek és lencsék, a mely utóbbiaktól csomóssá válnak a pala réteglap
jai. Itten egy pistacitdús biotitos amfibolpala vékony rétege is beléje van 
települve.

(7>
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Egészen ilyen chloritos palát, kristályos mészkő-fészkekkel, kalcit- 
erekkel vagy szemcsés kvarcz- és mészpátból álló lencsékkel is, kaptam a 
kis-fenesi Nagypatak völgyében, az új hegyi út által kb. 100 m/ vastagságú 
legkülső övben szépen föltárva.

Végre igen kvarczdús piszkos zöld chloritos palát látunk a szt.-lászlói 
Aranyos völgynek felső részében is, hol az ifjabb kristályos paláknak szin
tén legkülsőbb övét képezi.

c) A  szericitpala (a szelvényen sp.J az ifjabb palaövben is meglehe
tősen el van terjedve, de kinézésénél fogva azelőtt talpaidnak tartatott 
ezen kőzet. Könnyen meg lehet azonban győződni, hogy a talkkinézésű, 
lágy, sárgás-, szürkés- s zöldesfehér, selymes zsírfényü anyag itten nem 
egyéb, mint szeriéit, még pedig egészen tömör és így a talkhoz annál inkább 
hasonlító szeriéit, mely igen bő szemcsés kvarczczal keverve képezi a palás
kőzetet. Ezen szericitpala —  úgy látszik —  szakadatlan övét képez a chlo
ritos pala társaságában és az agyagcsillámpala közé zárva, mert a Meleg- 
Számos völgyétől kezdve délnek haladva, a gyalui havasok szegélyének 
majd minden völgyében föllelhető volt, s nevezetes, hogy csaknem min
denütt kisebb-nagyobb mennyiségű hintett püitet tartalmaz, mely többé- 
kevésbbé aranytartalmú, helyenkint azonban gazdagabb ércz-fekvőhelyek 
is mutatkoznak benne.

A Meleg-Számos völgyében a hasonnevű falun alúl az első mellék- 
völgyületben, mely t. i. a Csetátye gerinczéről leereszkedik, mutatkozik a 
nagyon kvarczdús szericitpala, mely a fedő felé csakhamar fekete, grafitos 
s kvarczdús agyagcsillámpalába megy át. Ezen két pala érintkezési határán 
kb. végig vonúl egy 6"-től — 3' vastag, szakadozott erekből és fészkekből álló 
antimonit-telep, melyet az 50-es években bányászni kezdettek.* A finoman 
rostos és szemcsés antimonit, kvarcz, mészpát, pirit, vasrozsda és antimon- 
okker társaságában fordul elő benne.

A Hideg-Számos völgyében az elhagyott aranybányánál vonul keresz
tül a szericitpala öve, mely itten át van hatva 1 %  —  1’5 m]  vastagságú 
tejfehér telérkvarcznak hálózatával, mely érhálózat még az itt fedő kristá
lyosmészkövet is át- meg átszeli. Mind a szericitpala, mind a telérkvarcz 
tele van hintve pirittel ( o o  0 o o  kristályok és vaskos részletek), mely arany- 
es ezüsttartalmú. Gyéren a pirit mellett 22— 23 karátos termésarany
szemeket is találtak. Ezen aranytartalom szolgált okúi a 40-es években 
megkezdett bányászkodásra és későbbi kutatási munkálatokra is, melyek 
azonban a várakozásnak nem feleltek meg.**

* P. J. Kremnitzky : Das derbe Antimon aus dem warmen Szamosthale. 
(Verh. u. Mitth. d. Sieb. Ver. f. Naturw. XVII. 1866, p. 60.)

** Ezen bányamunkálatokra vonatkoznak:
a) Gr. Eszterházy Kálmán: Az aranynak előjövetele a Hideg-Számos folyó
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Az aranytartalmú piriten kívül igen ritkán chalkopirit és az annak 
fölbomlásából keletkező malachit, továbbá egyes galenitkristálykák és fakó- 
ércz is hintve találtattak a'telérkvarezban.

Gr. E szteeházy K. szerint az aranybányával szemközt fekvő hegyen 
is föltáratott egy igen vastag kvarcztelep, melyben 12— 14 lat ezüsttartalmú 
fakóércz fordult elő; a mi mutatja, hogy ez az ércztartalmú öv tovább dél
nek —  a palák általános csapása irányában folytatódik.

Tovább délnek a sztólnai völgyben búvik ki ezen ércztartalmú szeri- 
citpala-öv, s itt is még e század első felében folytak bányakutatások, a mi
ről a behajtott tárnák nyomai tanúskodnak, melyeket még most is muto
gatnak a falu lakói.

Tovább délnek a Dimbo bebiecile tetején és a kis-fenesi patakok völ
gyeiben mutatkozik a szericitpala, bár ércztartalom nincs is még kimutatva 
erre; Szt.-Lászlótól nyugotra, az Aranyos patak völgyének felső részében 
azonban ismét ércztartalommal jelentkezik a tiszta fehér, kvarczdús szericit
pala, s itt is folyt régebben bányakutatás az aranyra, mely valószínűleg a 
hideg-szamosvölgyi előforduláshoz hasonló lehet. A szericitpala-öv leg
délibb föltárását a Jára völgyében, a Muntye-Stinei déli lejtőjén észlelőm, 
melynek egyik pontján, mélyen az erdőben, a tejfehér telérkvarcznak kb. 
10 mj  vastag telepjére is bukkantam, mely azonban semmi érczet nem tar
talmaz. Alárendelten ezen hegytömeg szericitpalájában gránát is előfordul, 
még pedig 1— 3 rnim átmérőjű kopott oo 0 alakokban, mert a K lejtőjén 
lefutó völgyben görélyeket kaptam ezen változatából.

d) Kristályos mészkő (a szelv. m.) a Hideg-Számos völgyében közvet
lenül a szericitpala fedőjében fordul elő, még pedig legalább 100 ”]  széles
ségű övben. A mészkő különben itten erősen dolomitos, kovasavval bőven 
áthatott, úgy hogy hideg sósavval nem pezseg. Meleg sósav nagyobb darab
ban is föloldja a Si02-nek vázalakban való visszahagyásával, s az oldatban 
uralkodó CaO mellett kevés FeO és elég bő MgO is ki volt mutatható. 
A mészkőnek kisebb-nagyobb üregeiben itt-ott csinos hegyi jegecz- és sárgás 
barnapát-kristályok íennőtt csoportjait is megfigyeltem. A Si02 azonban 
nemcsak finoman eloszlott állapotban és kristályokban, de különösen vas
kosan, érhálózatot alkotva, miként a fekü szericitpalát, hatja át a dolomitos 
mészkövet, csakhogy annak ércztartalma nem megy át ide is. A leírt kris
tályos mészkő az elhagyott aranybánya felett és szemben vele feltűnő

alsó völgyében. (M. Orv. és Term. vizsg. X. nagygyűlés munkálatai. Pest, 1865. 
194.1.)

b) P. J. Kremnitzky: Das gediegene Gold im Urgebirge bei Gyalu. (Verk. u. 
Mittb. d. Sieb. Ver. f. Naturwiss. XVII. 1866. p. 68.)

c)  Kürthy Sándor : A Hideg-Számos vidékének geol. viszonyai. (Földt. Köz
löny. VI. 1876. 165. 1.)
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sziklafalat alkot, melyben messziről is jól feltűnik a sárgás mészkőtől elütő 
tisztafehér kvarczérhálózat.

A kristályos mészkő vonulatát a palák általános csapása irányában, 
hol keskenyebb, hol szélesebb övben egészen a hesdáti havasokig követtem. 
A sztolnai völgy eredeténél, a La Prigonestie nevű magaslaton, nagy terje
delemben lép föl s itt szürke színű, vagy világosabb ugyan, de szürke 
sávokkal ellátott finomszemű, sósavval jól pezseg, tehát már nem dolomi
tos. A kis-fenesi Kispatak völgyének közepe táján legalább 100 mj  széles
ségű, magasan kinyúló sziklafal alakjában húzódik keresztül a kristályos 
mészkő öve, szintén világos szericitpalába települve. A finomszemcsés 
mészkő itt fehér és szürke habos-foltos, szalagos és szintén tiszta. A kris
tályos mészkő utolsó nyomait a hesdáti havasok Gyálu Calare nevű hegyé
nek keleti lejtőjén észlelém, míg azon túl nem kaphattam többé nyomo
kat sem.

e) Az agyagcsillámpala (fillit, p t.)  a leginkább elterjedt palaneme az 
ifjabb palacsoportnak, mely uralkodólag a szürke színnek változataiban 
fordul elő egész a feketéig; ritkábban azonban fahéjbarnás színű is kap
ható, p. a Hideg-Számos völgyében, a Val. Bredetielui torkolatánál. A sötét 
fekete szín helyenkint, mint p. a Meleg-Számos völgyében, az antimonit- 
telep szomszédságában, grafittól van, úgy hogy grafitos palának is nevez
hető ilyen helyen a fillit. A gyakran mutatkozó vasrozsdafoltok a palásság 
lapjain, a piritnek elmállásából keletkeznek, mely finom szemcsékben gyak
ran fordul elő hintve a fillitben.

A csillámpala határához közeledve, mint p. Meleg-Számos falunál, az 
egerbegyi völgy torkolata körül, a Dumbrava hegynek keleti lejtőjén, a 
fillitnek csilláma is jobban ki van fejlődve; de még mindig összefüggő hár
tyaként vonja be az uralkodó kvarczréteket s nem külön lemezekben vagy 
pikkelyekben terül el azok közt. A csillám itt túluralkodóan barna biotit. 
Némely világosabb-szürke, muszkovitdúsabb darab palássági lapjain, a csil
lámhártyából kiemelkedő apró barna sztraurolit-tűk hevernek keresztűl- 
kasúl, minőket a Meregyó és Rekiczel közti hegygerincz és a marótlaki 
Magúra csillámpalájában régebben észleltem és leírtam volt.*

3 . G r á n i t  (g.). Mind az idősebb, mind az ifjabb kristályospalák cso
portján belül számos ponton gránit-telepek és telérek mutatkoznak, melyek 
1 mf  -tői több száz mj  vastagságig változhatnak. A gránitnak két változata 
fordul elő és pedig:

a) Gnájszgránit, mely csupán vastagabb betelepülések alakjában for
dul elő a kristályos palák mindkét csoportján belül és mindenütt hasonló

5)5 1S82. évi fölvételi jelentésem.. (Földtani Közlöny XIII. 1882. 3t. 1.)
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kikópződést mutat. A kőzet fehér ortoklász, szürke kvarcz, uralkodó barna 
biotit- és alárendelt ezüstfebér muszkovitpikkelyek meglehetősen egyenle
tes, középszemcsés keveréke, tehát a közönséges gránitok összetételével bú’ ; 
azonban a csillámpikkelyeknek hullámos réteges elrendezkedése, ha a kézi 
példányokon nem is, a szabadban rendesen mutatkozik; azért neveztem 
gnájszgránitnak is. Említettem, hogy oly helyeken, hol a pegmatitos gránit 
telérei áthatják a biotitpalákat, mikép a Hideg-Számos völgyében észlelém, 
a kontaktnál egészen hasonló gnájsz képződik ; de hogy az itt leírt gnájsz- 
gránit mindenütt ily módon jött volna létre, arra kétségtelen bizonyítékot 
nem tudok fölhozni. A leírt gnájszgránitot a következő helyeken észleltem: 
Szt.-Lászlótól Ny-ra az Aranyos patak fején, hol a hesdáti és szt.-lászlói 
havasi utak összeérnek; a hesdáti havasokban a Gyálu Calare és a La Buru 
tetők több pontján, a kis-fenesi Nagypatak völgyében, az új útnak mentén, 
végre az asszonyfalvi havason, a Prislop és a Gyalu Plomunie közti nyergen.

b) Pegmatitos-muszkovitgránit. Ennek elegyrészei, a sárgásfehér, rit
kábban testszínű vagy világos, húsveres ortoklász, világos-szürke vagy tej
fehér kvarcz és gyengén zöldesbe hajló fehér muszkovit, nagyon egyenet
lenül és néha tetemes nagyságú kristályszemekben vagy lemezekben vannak 
kiválva. Egyes részletekben a csillámnak csaknem teljes hiánya mellett az 
ortoklász az uralkodó elegyrész, s ez a változat gyakran írásgránit alakjában 
is mutatkozik (Hideg-Számos és Jára-völgye); más részleteiben főleg kvarcz 
és a csillám egész 4 □  lemezei halmozódtak össze; de vannak néha 
egyenletesebben kevert igen finom vagy igen nagyszemű részletei is. A fekete 
turmalin az egyenetlenül keveredett részletekben parányi tűktől 10 c/m 
hosszú és 2 c/m, vastag oszlopokig egy sohasem hiányzó elegyrész, s csak az 
egyenletesebb keveredésű részletekben hiányzik.

A mi ezen pegmatitos muszkovitgránit föllépési alakját illeti, a Hideg- 
Számos völgyének második szorulatában és a Jára völgye felett emelkedő 
Plopti, Testiesu és Kapu Gyálului nevű magaslatokon, melyeken át részben 
egészen új útbevágások történtek, világosan látható, hogy az vékonyabb- 
vastagabb telérek, néha teleptelérek alakjában ékelődik a csillámpalába s 
hogy ezen telérek számos vékony ágat u. n. apofizákat eresztenek a csil
lámpala repedékeibe; az érintkezésnél pedig, mint többször említve volt, a 
csillámpala, földpátnak fölvétele következtében gnájszszerű kőzetté vált. 
Ugyanazon tünemények ismétlődnek tehát erre, mint a minőket Gyerő- 
Monostor vidékéről két év előtti jelentésemben már leírtam volt,* a miből 
következik, hogy ez a kristályospaláknál mindenesetre ifjabb introziv kőzet 
egy a csillámpalák általános csapásirányának megfelelő széles övben kelet
kezett utólagos hosszrepedéseket töltötte ki.

* 1884 évi fölvételi jelentésem. (Földt. Közlöny. XV. (1885) 288. 1.)
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B) A MEZOZÓI CSOPORT KÉPZŐDMÉNYEI.

1. J l i r a m é s z l c ő  ( jm.). A tordai hegy vonulat északi vége Túr köz
sége mellett helenyúlik fölvételi területembe, s innen kezdve Koppándig 
az úgynevezett bányabükki patak szeli harántul át a hegységet, a tordai 
hasadékhoz alakzatilag és genetikailag is hasonló, de kisebbszerű túr- 
koppándi hasadékot képezve. Ezen hasadéknak Túr felőli része, mely t. i. 
idei fölvételem tárgyát képezé, csupán mészkőből áll még, melynek hasa- 
dozott pados rétegei 40° alatt kb. ÉNy-nak dűlnek. A sárgás- vagy szürkés
fehér, tömör, helyenkint íinomszemcsés mészkő itt is meredek sziklafalakat 
és festői csoportozatokat kepez a hasadék két oldalán. Szerves zárványok
nak nyomai gyakoriak, de oly szorosan összenövék a mészkő anyagával, 
hogy felismerhető állapotban nem fejthetők ki, s a mészkő mállott felüle
tén mutatkozó rajzokból sem Ítélhetők meg az alakok; csupán annyi lát
ható, hogy korálok bőven fordulnak elő benne. Az egyedüli szerves marad
vány, mely jó l megtartott állapotban és gyakran kapható a mészkőben, egy 
halnak barna-zománczos fogai, melyek különösen a Nagy-Kőhegy apró 
kőbányáiból, hol az országút kavicsolására fejtik és törik a mészkövet, ke
rülnek ki. Haüer F.* is fölemlíti már ezen fogakat Spherodus-néven köze
lebbi fajmeghatározás nélkül. A kissé lapított vagy talán csak lekoptatott 
félgömbös fogak 5— 16 *^  átmérővel bírnak és alakra, nagyságra nem 
különböznek a Shpcvrodus cjigas, Ag. fajtól, mely Európa nyugoti részeinek 
felső-jura rétegeiben van leginkább elterjedve, miből a mi mészkövünk 
geológiai kora is kielégítő módon meg van határozva.

2. Felső-krétakorú homokkő és hippurit-mészkő (kli. 
és hm.)- Ezen kőzetrétégek, .miként már említve volt, a kristályospalák 
övéhez közvetlenül támaszkodva, azoktól különneműn (diszkordante) dűlve, 
de szintén erősen kimozdítva és többszörösen gyűrve 1'5— 4 1%,, széles öv
alakban húzódnak ÉÉÉNy— DDDNy irányban felvételi területemen 
keresztül. Ez az öv a kristályospalák felé meglehetősen egyenes vonalban 
határolódik, ellenben a tercziér-rétegek felé, a melyek takarója alá merül, 
az egyenetlen denudácio következtében erős kinyúlásokat és beöblösödése- 
ket képez. Az uralkodó homokkőből és márgapalákból álló rétegöszleten 
belül többnyire legalul, de helyenkint közbetelepűlve is, 10— 100 mj  vas
tagságú több hippurit-mészpad húzódik végig és területem déli végén a 
M.-Létától Ny-ra emelkedő Nagykövén (Piatre máre) és azon ormon, me

* Geologie Siebenbürgens p. 509.
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lyet a géczi várnak romjai koszorúznak, oly nagy tömegben lépnek föl, 
hogy a homokkőnek ahoz képest egészen alárendelt szerep jutott itten.

A homokkövek többnyire szürke színűek, a felületen azonban néha a 
kiválott vasrozsdától sárgásak is, sőt vasélegtől sötétvörösek is lehetnek. 
A durvább szemű, néha konglomerátos, vastag pados rétegű homokkő, a 
minő Gyalunál a Meleg-Számos völgyébe menet bukkan elő, a Várerdő 
hegy meredek oldalán, sósavval jól pezsgő márgás kötőszerrel bír. Ezekkel 
váltakoznak csillámdús, finomszemű, agyagos, táblás, palás homokkövek, 
melyek sósavval csak gyengén vagy épen nem pezsegnek.

A durvábbszemű homokkő Hideg-Számosnál a Csetátye-hegy vég
nyúlványán szenűlt s részben kőszénbe átment növénymaradványokat tar
talmaz ; a csillámdús agyagos homokkő ellenben gyakran mutat rétegfelü
letein sajátságos, a finom iszapömlések felületére emlékeztető kidudorodá- 
sokat és gyűrődéseket, néha féregszerű vagy hieroglifa kidudorodásokat is, 
különösen a sztolnai völgyben, hol a rétegek gyűrődése is a legszembe
tűnőbb.

A homokkövek közé települve kékesszürke, csillámos márgapalák is 
kaphatók sok helyen, melyeknek palalapjain néhol, mint p. a sztolnai 
Valea Fétyiben fucoid-lenyomatok is mutatkoznak.

Ritkábban a homokkövek és márgapalák váltakozó rétegei közt sötét
szürke csillámos mészkőnek egyes vastagabb padjai és ezekben néha fehér 
korátok nyomai is mutatkoznak. Ilyen mészkőre akadtam p. a sztolnai 
völgyben, a kís-fenesi Nagypatak és a szent-lászlói Aranyos patak 
völgyeiben.

Végre ezen uralkodóan sötétebb szürkeszínű kőzetek közé a sztolnai 
völgynek közepe táján, a patak első szétágazásánál, feltűnő világos, szürkés
fehér, kissé rozsdafoltos, táblás-palás kőzet van települve, melyet valami 
eruptív kőzet tufájának vagyok hajlandó tartani. Lupe alatt is csaknem 
egynemű, aprószemű kőzetnek látszik, csak igen ritkán egy-egy biotitpik- 
kelyke nyomával és apró rozsdapettyekkel. Górcső alatt felzit apró töre
dékei halmazának látszik, melyek kaolinos voltuk miatt csak homályos 
interferenz színeket mutatnak. Tiszta kvarczszemcse nem tűnik fel, de 
rozsdafoltok elég gyakoriak. Ebből következtethető, hogy ezen finom tufa 
valószínűleg kvarczmentes mezozói tömegkőzettől származik, s miután leg
közelebb a tordai hegységben találjuk a diabász-porfiritet és tufáit, közel 
fekszik a gondolat, hogy tán onnan jutott ide az a finom törmelék-anyag. 
Régibb dolgozatokban * ezen kőzet tracbitnak van felemlítve; de miután az 
palástáblás szerkezetű rétegben a homokkövek közé települve fordul elő,

* Erdélyi Múzeum évkönyvei 1877. II. k. VIII. sz. 301. 1. és Orv. Term. tucl. 
Értesítő. 1882. 130. 1.
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csupa törmelékből áll és kvarczot nem tartalmaz, nem lehet tömeges kőzet 
s még kevésbbé trachit, mely ezen vidéken mindig kvarcztartalmii.

A hippurit-mészM színe vagy világos piszkossárgás, szürkésbarnás, 
vagy pedig sötétebb barnavörös, szövete tömött; mindkét színváltozat 
azonban a kisebb-nagyobb mennyiségben bezárt fehér, részben fekete, 
szemcsés szövetű hippurit-héjaktól vagy ezek töredékeitől tarka, s a barna
vörös szinti változatban különösen élesen kiválnak a hófehér hippurit-héjak 
különböző irányú metszeteinek változatos rajzai. A világosabb mészkőben 
uralkodó alak a

Hippurites cornu vaccinum, Bronn, 
alárendelt a

Hippurites sulcatus, D efr.,
a barnavörösben pedig az első fajon kívül, mely alárendelten kapható 
benne, apró példányokban tömegesen és mint a korálok összenőve, előfor
dul a jóval kisebb

Hippurites organisans, Montf.,
s ennek hófehér héjrajzai emelkednek ki oly szépen a barnavörös alapon, 
hogy csiszolva a legszebb tarka márványnyal vetélkedik ez a hippurit- 
mészkő. Ezt az érdekes tarkamárványt már 10 évvel ezelőtt fedeztem fel a 
szt.-lászlói Látódombon és le is írtam volt,* de a múlt nyáron meggyőződ
tem, hogy az a hippuritmész-vonulat hosszában csaknem mindenütt kap
ható, mivel az t. i. a világos színű mészszel váltakozó vastag padok alak
jában húzódik végig. A hippuritesek metszeteiben leggazdagabb és így 
csiszolva a legszebb változatait Szt.-Lászlótól Ny-ra az Aranyos patak 
fejénél, a Látódombon, aztán Kis-Fenes felett a Dimbo Bebiecile gerinczén 
találtam.

A Hippurites cornu vaccinum-ot a sulcatus-nak társaságában a Géczi- 
vár szikláiban kaptam, még pedig mind a világos, mind a barnavörös 
mészkőpadokban; a cornu vaccinum-nnk legnagyobb példányait pedig 
Hideg-Számosnál a Csetátye nevű hegynek torkán és keleti lejtőjén, hol a 
hippuritmészkő az amfibolpalán nyugvó kb. 10 mj  vastag ponkja maradt 
vissza a denudáczio hatásának ellentállva, mely itten a Meleg- és Hideg- 
Számos ágak összefolyásánál kiválóan erős volt.

G) A KAINOZÓI-CSOPORT KÉPZŐDMÉNYEI.

a) A tercziér-szisztema réteges kőzetei. Ezek idei fölvételi területe
men is a legnagyobb vízszintes és függőleges kiterjedésben résztvesznek az 
ú. n. koloBvári szegélyhegység alkotásában. Miután rétegeinek sorozata,

* Erdélyi Muzeum. 1876. V. sz. 76. 1.
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kiképződési módja és szerves zárványai is, nagyjában azonosak aB.-Hunyad 
és Kolosvár területein föllépőkkel, melyeket 1882— 85-ki jelentéseimben 
részletesen ismertettem volt, ezúttal csak egészen röviden sorolom elő azo
kat, csupán a főkülönbségek kiemelésével, melyek az idei területen netalán 
mégis mutatkoznak.

I. E oezén-sorbeli képződm ények (E).

E l .  A ls ó  tarkfiagy ag-rétegele. Teljesen azonos kifejlődés
ben, mint Gyalu vidékén (1. 1883. évi felvételi jelentésemet) Sz.-Lóna, 
O-Fenes, Szt.-László és Hesdát határán át Magyar-Létáig 2— 7 P m széles 
övben elhúzódnak. Sz.-Lónánál a Kistér nevű hegyhátnak meredek lejtőin 
a rétegek felső határán itt is megvan még a kövületment mészhomokkőnek 
4— 6 mj vastag padja, mely helyzetre a sibó-rónai édesvízi mészkőnek meg
felel, s melyre itt azonnal a következő rétegek anomyadús ruárgái követ
keznek. A mészhomokkövet több apró kőbányában, mint kitűnő építőanya
got fejtik, hogy helyben és vidékén használják. Repedéseiben csinos mész- 
pát kristályok (■— 2 R ; m E n j  csoportjai mutatkoznak.

E 2 . Perforata - rétegek. Ezek idei területemen mindenütt 
anomyadús mészkő vagy márga 1—-2 ™j vastag ponkjaival kezdődnek, me
lyekben az uralkodó Anomya tenuistriata, Dnsn.-en kívül gyéren egyéb puha
testűek kőbelei is (Szt.-László és Hesdát közt egy Pinna sp. igen gyakori 
benne) találhatók. Az alsó gipsztelepeknek csupán a sz.-lónai Rókacsere 
hegy Ny lejtőjén kaptam igen vékony rétegjeit, melyek O-Fenesnél csak
hamar egészen kiékűlnek.

a )  Az anomyamészkő és márgaponkok után, melyek még a tarka
agyag közé vannak települve, Szt.-Lászlónál a Nagyerdőhegy Ny mere
dek lejtőjén, hol a legszebb föltárás észlelhető, következő rétegsorozat 
mutatkozik:

b)  Ostreaponk -—  1 mf  ■—  telve Gryphaea Brongniarti, Be ., Gr. sparsi- 
eostata, HoFM.-nal, melyek gyér sárgásmárga kötőszerbe vannak ágyazva, 
igen alárendelten Bostellaria sp., Natica sp. stb. kőbeleivel együtt,

c)  Barnássárga márga, fölfelé agyagba átmenő —  4 mj —, melyben az 
Euspatangus Haynaldi, Páv. tömegesen kapható, azonkívül számos puha- 
testű kőbele, mint: Nerita Schmideliana, Chemn., F usus subcarinatus, L mk., 
Teliina cfr. sinuata, L ám., Turritella imbricataria, L mk., Bostellaria fissu- 
rella, L ám., Gryphaea Eszterházyi, Páv . stb.

d ) Glaukonit-szemcsékben dús zöldesszürke agyag fehér konkrecziók- 
kal Anomya tenuistriata és Vulsella Koclii, H ofm., kagylókkal, mely feljebb 
apró nummuliteseknek (Num. variolaria, N. Héberti; N. contorta és



(16) FÖLVÉTELI JELENTÉS. 63

Pederi Stachei, H ofm.) fölvétele által átmegy nummulites-brecsiába, az ú. n. 
alsó striata-színtájba, melyből legalább is három, 35— 50 nagyságú
pád fekszik egymás felett a kékes agyagba települve; összes vastagság 6 ™j.

e) A perforataponk Ostrea rarilamella és Gryphaea Esterházyi-val. 
(igen sok M.-Létán), kb. 5— 6 m]  vastag.

f  ) Kék vagy sárgásszürke agyagmárga bőven puhatestűek kőbeleivel 
(puhatestűek márgája), melyek közt a leggyakoriabbak: Gorbula gallica, 
L ám., Venus sp., Turritella imbricataria, L ám., Natica sp., óriási Rostellaria 
sp., Ostrea rarilamella, Mell. stb. —  vastagsága lehet 3— 4 mj .

g) Végre előbb palás márgásmesz, aztán sárgásfehér táblás fora- 
miniferadús (miliolidea) mészkő, helyenkint telve nagy puhatestű-faj ok 
kőbeleivel, kb. 6 mj  vastag. Ez megfelel a Jegenye vidékén fellépő felső- 
perforata-színtájnak. Leggyakoribb kövületei: Nerita Schmideliana, Chemn., 
óriási Natica, Fusus és Piostellaria sp., Gualteria Damesi, Koch, Psamme- 
chinus Gravesi, Desh. stb.

E3. Alsó durvamész-r étegek. Ezeknek öve Sz.-Fenes hatá
rából Tótfalun, O.-Rákos és O.-Léta községeken keresztül F.-Füléig elhú
zódik idei fölvételi területemen belül, s a kolosvári szegélyhegység nyugoti 
felében föllépő azonos rétegektől csak abban üt el, hogy a felső színtájt 

. képező alsó-durvamész kevésbbé hatalmas jjonkot képez itten. Az alsó 
színtáji ostrea-agyag kiképződésében és szerves zárványaiban semmi elté
rés sem mutatkozik. A durvamész ponkjában Szt.-László határában, a 
íenesi patak völgyében feltűnő nagy kagylók kőbeleit kaptam nagy meny- 
nyiségben, melyek a crassatella neméhez tartoznak.

E4-. Felső tarkaagyag-rétegek. Ezeknek öve Kolosmonostor 
határából Tótfalu, Szelicse, O.-Rákos községeken át a hesdáti patak völ
gyébe vonul, melynek alsó lejtői belőle állanak. Kifejlődését illetőleg ki 
kell emelnem azt, hogy felső színtájában a világosszürke színű laza hom o
kos rétegek uralkodnak, a melyek jól feltárva a G-orbó patak völgyében és 
Szász-Fenestől délre emelkedő Csetatye (Leányvár) tetején észlelhetők. 
Kövületnek nyoma sem mutatkozott.

E5. Felső durvamész-rétegek. Ezeknek öve a k.-monostori 
kőbányától kezdve a monostori és a Bükk erdőkön, és Szelicse községen 
keresztül a hesdáti patak völgyébe vonul, s itt mindkét oldalt a lejtők ma
gasabb részeit alkotja. A szokott kövületekben itt is gazdagnak mondható; 
s különösen K.-Monostor, Csürülye, M.-Szilvás és Sütmeg határában gyűjt- 
hettem érdekes és szép anyagot belőlük. M.-Szilvásnál legfelső szintájában 
sikerült a különben elég ritka Leiopedina Samusi-t nagyobb számban 
gyűjteni.
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E 6 . I n t e r m e c U a -r é t e g  e h . Ezeket legszebb kifejlődésben, s 
kövületekben (különösen Laganum transilvanicum, Schizaster ambulacrum 
és lucidus, Euspatangus Pávayi)  igen dúsan a monostori erdőnek Gál- 
esere nevű meredek délnyugoti oldalán látjuk jól feltárva, honnan a szem
ben fekvő Gyalu-Signitó tetején át Szelicséig bizton követhető. Ezen túl 
még csupán Csüríilye és M.-Szilvás közt a gyalogösvény mentén találtam 
nyomait; egyebütt már az ifjabb neogón-rétegek takarója alá jutott.

E 7 . B r y o z o a  c tg y a g - r é t e g e h . Ezeket csupán a monostori 
erdő északkeleti lejtőjén lefutó árkokban és a Bükk erdőnek is egy jókora 
területén észlelem; egyéb helyeken a neogén-rétegek takarója alatt maradt. 
A monostori erdő szélén talált kövületek közűi kiemelhetem az Ostrea 
gigantica, B rand. nagy számát, az Ostr. cyathula, LsiK.-t és mint ritkaságot 
a Carcharadon cfr. auricidatus, Blainv. egy régebben lelt óriási fogát.

II. Oligoczén képződmények.

0 1 . H é j a i  r é t e g  eh . Ezek a kolos-monostorierdő szélén, közvetle
nül a bryozoa-agyag felett, kövületdús, gumós, fehéres mészmárga képében 
buknak elő kis területen. A belőle gyűjtött nagyszámú kövületek közül 
egyenlőre felsorolhatom a következőket :

Ncitica crassatina, Desh . — .. . ... ... ... igen gyakori
Ccrithium tröchleare, L amk. .. . .. . __ ... r.

—  margaritaeeum, Brug. . . .  __ .. . .. . e. gy.
—  plicatum, Lám. .. . __ __ __ __ —
—  var. midtinodosum, Sandb___ __.   r.
—  cfr. globulosum, Dech. .. . . . .  . . .  gy.

Diastoma costeUata, L ajik .... ... .. . .. . .. . gy.
Turritella asperula, Brongt................. . . .  . . .  gy.
Pyrula cfr. nexilis, Brand. .. . .................... .... r.
Panopaea Héberti, D esh. . . .  . . .  .. . . . .  .. . e. gy.
Cardium veruccosum., Lám. . . .  .. . . . .  .. . . . .  gy.
Lucina globidosa, Desh . . . .  . . .  .. . . . .  . . .  e. r.

—  cfr. divaricata, L mk. . . .  . . .  . .. . . . .  e. gy.
Pecten Thorenti, ü’Arch.........................  . . .  . . .  e. gy.
Ostrea cyathula, L mk. ............. .. . .. .  .. .  ... r.
Nummulites intermedia. d’ARCH. ... . . .  e. gy.

-—• Fichteli, d’ARCH. .. .  .. . . . .  . . .  r.
Korálok.
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Tehát csaknem mind megvannak itten is azok az alakok, melyek a 
kolosvári Hója szőlőben mutatkoznak és 1883-ki felvételi jelentésemben 
felsoroltattak.

02. Mérai rétegek. Ezekből csupán a kövületment vörös agyag 
látható a hójai rétegek tetejében ugyanazon helyen, t. i. a kol.-monostori 
erdő szélén; nagyobb feltárás azonban nem kapható sehol sem.

03. Forgácskúti rétegek. Ezeknek vörös agyaga és laza 
homokja, melyek a Törökvágásban vannak legszebben föltárva, a k.-monos- 
tori Pappatak völgyének felsőbb részében bújik elő itt-ott a patak meredek 
pontjain, de kövületeket nem tartalmaz.

0 4 . Fellegvárt v. corbula-r étegek. Ennek vastagabb szilárd 
homokkő-ponkjai ugyanezen völgynek keleti lejtőjén, a La gloduri és a 
Koszta cél máre (Nagyoldal) lejtőin ütik ki itt-ott rétegfejeiket egyes padok
ban jellemző kövületeikkel ( Corbulomya crassa, Sandb. és cfr. triangula, 
Nyst, Cyrena semistriata, Desh.)  telve.

A zsombori (05) és p. szt.-mihályi rétegek (05) idei területemen belül 
kétségtelenül sehol sem voltak konstatálhatok ; hacsak a Nagyoldal mere
dek lejtőjének alján, közvetlenül a felette következő korodi rétegek alatt 
nincsenek meg. Az itt mutatkozó rozsdás színű homokkövekben azonban 
csak a Cyrena semistriata, Desh. köbeleit láttam, melyeknél fogva az még a 
fellegvári rétegekhez is tartozhatik.

III. NTeogén képződmények.
1. A lsó -m ed iterrá n  em elet.

JVl. Korocli rétegek . Eölvételi területemen belül a Feleki hegy 
E-i tövében emelkedő Nagyoldal (Koszta cél máre) délnyugotnak fordított 
egész meredek lejtőjén találjuk szépen kifejlődve és föltárva rétegeinket, 
melyeknek vastagsága itten legalább 30 méterre tehető. Uralkodó a sárga, 
finomszemű homok, melyet építési czélokra visznek, úgy hogy 10— 24 nf 
hosszú tárnákat is hajtottak bele; ennek felső színtájában azonban 
30— 50 c[m -nyi szilárdabb homokkőpadok váltakoznak vele, melyek sűrűn 
tele vannak puhatestűek jól-rosszul megtartott héjaival vagy csak kőmag
jaival, úgy hogy ezektől brecsiaszerűvé válik. Az itten eddigelé gyűjtött 
kövületek teljesebb jegyzékét most közlöm először; egyúttal a Korodon 
3 év előtt gvüjtöttekét is, melyet 1883-ik évi felvételi jelentésemben még 
nem közöltem volt:

A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1886-ról. &
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Koszta cél. maré. — Korod.

Turritdla turris, B ast. — ... . ... ... — gvak. gy.
—  vermicularis Brooc. ... ... ...   gy. gy.

Olíva sp., ( cfr. clavula, Lamk. ) ... ... _ _ —  2 p.
Cassis saburon, Lám. ... _ ... ... ... ___ r. r.
Voluta rarispina, Lám. ... __ ... ... _ _ —  r.
Cassidaria cfr. Buchi, Bell. ... ... ... ... r. —

—  var. subdepressa, Spey. ... __ _ e. gy. —
—  echinophora, L ám. ... ... __ ... — 1 p.

Purpura cfr. exilis, Partsch ... ... ... ... —  2 p.
Calyptraea cfr. depressci, Lám. ... __ __ ... r. —
N atica Josephinia, Risso. ... ... ... ... ... —  gy

—  millepunctata, Lám. (?) kőbelei     gy. gy.
Cancellaria lyrata, Brocc. (?) kőbelei... ... ... 2 p. —

—  cfr. Michelini, Bell. kőbelei ... 1 p. —
—  cfr. canaliculata kőbelei ... ... ... 2 p. —

Pleurotoma sp. kőbelei ... ... ... ... ... 2 p. r.
—  semimarginata, L ám. (?) ............ ... —  r.

Trochus sp. ... — ... — — ... ... ... — r.
Dentalium entalis, L innné. _ ... ... _ —  e. gy.

ti *r 7 • A ----------metanopsis jn. ... ... ... ... r.
Fusus sp. indet köbele ... ... __ ... ... __ sp. —
Lutraria cfr. latissirna, Desh. __ ... ... —  —
Gytherea erycina, L ám. töredék. ... ... ... — 1 p. e. gy.
Panopaeacfr. M inardi, Desh—  ... ... ... 1 p. —
Tapes vetula, Bast. ... .... ... ... ... ... —- lp.
Teliina planata, L inné...................... . ... ... 1 p. —

—  cfr. Schönni, Horn. (?) __ ... .... __ 2 p. —
Venus umbonaria, L amk. ... ... __ __ ... e. gy. gy.
Pectunculus Fichteli, Desh. ... ... ...................  i. gy, i. gy.
Arca Fichteli, Desh. ... ... ... ... ... n. gy. e. gy.

—  diluvii, L ám—  ...     ... __  __ r. —
T u d n a  cfr. D ujardini, Desh.... ... __ __ n. gy. —

—  ornata, ka. (ifjú péld.) ... ... ... ... —  2 db.
—  miocenica, Mich. _ ... ...  ...........  —  1 db.

M acira Bucklandi, Defr. (?) kőbelei. _ __ n. gy. —
Venus Haidingeri, M. H orn. ... ... ... ... e. gy. e. gy.

—  multilamella, L ám. _ _ ... _ ... e. gy. e. gy.
Pecten solarium, .Lám. ... ... ... ... ... i. gy. i. gy.
Cardium sp. _ __ __ __ ... ... ... __ gy. gy.
Cardium Kühecki, H auer- ... ... ... ... —  gy.
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Koszta cél maré

Ostrea cfr. fimbriata, Grat. ... __ __ __ ... —
Lavina sp. fogai ... _ ... __ — ... r.

Kitűnik ezekből, hogy a korodi rétegek puhatestű faunája érdekes 
voltán kívül már elég gazdagnak is mondható, de az is, hogy szorgos után
járás és gyűjtés számos újabb fajt hozhat még napvilágra, s azért a foly
tatólagos gyűjtés nagyon is ajánlatos.

Fölvételi területemnek egy másik pontján is elő kell, hogy forduljon 
a korodi homok, és pedig a kolos-monostori Pleska patak völgyének felső 
részében valahol; erre következtetek egy Pecten solarium-töredék nyomán, 
melyet a Pleska patak görélyei közt a Szt.-János kútnál kaptam. Habár a 
kérdéses pontot nem is kaptam meg, a térképen keskeny szegély alakjában 
kijelöltem annak valószínű előfordulási helyét.

A  hídalmási rétegek (N2.) idei fölvételi területemen belül kétségte
lenül kimutathatólag sehol sem lépnek föl, mert a feleki rétegek, melyeket 
múlt évi jelentésemben még hídalmási rétegeknek tartottam volt, az idén 
lelt, kétségtelenül meghatározható kövületek alapján a szármát emeletbe 
tartoznak. A valódi hídalmási rétegek, úgy látszik, Kolosvártól északra 
1 mérföldnyire Papfalvánál merülnek végkép a mezőségi rétegek takarója 
alá. Ha Kolosvárt mégis kibukkannának valahol, úgy ezen helyek csak a 
Házsongárd oldalán és a Nagyoldal meredek lejtőjének legfelső részén 
lehetnek, a hol t. i. alattok kétségtelenül megvan a korodi homok is.

. —  Korod

e. gy-
r.

2. F első-m editerrán  em elet.

JY3. Mezőségi rétegek, és lajtctbrecsia vagy konglo- 
merát. A felső mediterrán emelet tengeri rétegei kétféle fáciesben fordúl- 
nak elő idei fölvételi területemen,

a) Mezöségi rétegek (N3a) azon kifejlődésben, a minőben a múlt évi 
jelentésemben ismertettem volt őket, területem EK és K szegélyein jelent
keznek. Uralkodó palás agyagjába alárendelten kékesszürke vagy rozsda
sárgás, finomszemű, csillámos-agyagos-márgás homokkő-táblák és világos 
sárgás vagy fehér dáczittufa-padok vannak csupán betelepülve. A vékony
táblás homokkövek réteglapjain gyakran iszapömlések felületén láthatókhoz 
hasonló dudorodások mutatkoznak, különösen Kolos-Barakk környékén, a 
Hosszúmái hegyen. Kövületek közül egyebet ez idén nem találtam, mint 
kevés foraminiferát, különösen a dáczittufával váltakozó kék és sárga agyag- 
márgában, mely a kolos-barakki alagút felett emelkedő Seimeki-hegy kő
bányája által van föltárva. Ebben is nehány Orbulina universa, d ’ Orb., 
nehány apró globigerina- és egy triloculina-íebjon kívül más nem volt ész
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lelhető. Egy Puszta-Csán mellett vett világos sárgásszürke agyagpróbának 
kevés iszapolási maradéka csillámdús kvarczszemekből áll, melyben néhány 
parányi Globigerina bulloides és Nomomia sp. is volt látható. Egy Bocs 
mellett vett sárgásszürke homokos, csillámos, agyagpróba iszapolási mara
dékában kvarczszemcséken és csillámpikkelykéken kívül sok víztiszta apró 
gipszkristály mutatkozott, de foraminifera egy sem.

Kolos városnak délnyugati sarka és határa beleesik a területbe, s 
itten természetesen, valamint innen egyenesen nyugatnak vonulólag, a 
mezőségi rétegek kősótelepet is zárnak magukba, mely a vasútvonal men
tében, az első alagút előtt levő völgy áthidalásnál, továbbá Pata határában 
2 ponton ki is üti magát, de sósforrások által számos helyen eláruljajélen- 
létét, Ilyen sósforrások és sóskutak a Kolos és Torda közt fekvő terület 
több pontján is fakadván, világos, hogy a kolosi és tordai sótelepek némi 
összefüggésben lehetnek egymással. így Bernáth J. összeállítása szerint:1

Györgyfalva határán van 1 sóskút, 0 sósforrás,
Pata )) )) 1 » 4 * és 2. sókibúvás.
Boos » )) 1 » 1 ))
Ajtón » » 1 » 1 )>
Puszta-Csán » » 1 » — ))
Szt.-Márton )> )) i » — ))
Indal » » 1 »> .— ))
Igen érdekes a gipsztelepeknek föllépése Túrnál, az itteni Nagy-Kő

hegy délkeletnek fordult meredekebb lejtőjén, hol annak kiálló meztelen 
fehér sziklái messziről is íölismerhetők és szemmel kísérhetők. A meglehe
tős vastag gipsztelep itten már a mezőségi rétegek alsó határa felé eshetik, 
alatta közvetlenül világosbarna, bitumendús ú. n. büdösmész fekszik, mely
hez hasonlót Kolosvárnál a Békás pataki gipszfal tövében is lehet kapni. 
A büdösmészen túl Túrnál már alajtabrecsia van a felszínen, de valószínű
leg (tisztán nem látható) nem a mezőségi rétegek alá merülve, hanem mint 
ugyanezen korú képződmény parti fáciese lassankint egymásba átmenve. 
A mi azonban a gipsztelepet különösen érdekessé teszi, az a cölestinnek 
szokatlan bő előfordulása benne mint kiválás. A hófehér kristályos rudas 
vagy finomrostos cölestin kisebb-nagyobb darabjai és tömzsei a gipszszik
lák felületén elszórva találhatók, bizonyára azért, mert a gipsznek fölolda- 
tása által kiszabadultak belőle és így valószínű, hogy a még visszamaradt 
gipsztelepben is bőven kaphatók ezen cölestinfészkek. A cölestin mellett a 
büdösmesz üregeiben víztiszta óaní-kristálycsoportok is ki vannak válva, 
a melyekről, valamint a cölestinröl, részletesebb közleményeket írtam.1 2

1 Földt. Közlöny. X. k. 200 1.
2 Új cölestin- és barit-előfordnlás Túr mellett. (Orv. t. t. Értesítő. 1886. 217. 1.)
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P) Lajtakonglomerát és hrecsia (N3p)Atúri hasadékjuramészkövén köz
vetlenül sajátságos brecsiából, konglomerátból és homokkőből álló réteg
padok terülnek el, melynek dűlése átalában a juramészkő-háttól csekély 
fok alatt kifelé tart. Ezen kőzetek zárványai uralkodólag juramész-töredé- 
kek vagy görélyek, alárendelten zöldes színű diabaszporfirit-törmelék, 
melyek mészkötöszer által ragasztatnak össze, néha igen porhanyó, más
kor elég szilárd kőzetté, melyet több helyen építési czélokra is fejtenek. 
A juramészgörélyek néha ököl nagyságúak és nagyobbak is. A túri hasa- 
■dék torkulata előtt, a juramészkő-fejtések alján ezen juramészkő-görélyek 
felületeibe egész borsszemnyi chalcedon-gömböcskék vannak benőve, vagy 
a brecsia üregeit is 2-— 3 cjm vastagon sárgás vagy szürkésfehér fürtös 
chalcedon és ennek belső üregében tejkvarcz-kristálycsoport tölti ki.

Szerves zárványok közül csupán ütött-kopott ostrea-cserepek gya
koriak, különösen a hasadék előtti kőbánya mészkőbrecsiájába nőve, rit
kábban azonban más puhatestűek is lelhetők. Eddigeló a következő kövü
leteket gyűjtöttem Túr környékén:

Ostrea lamellosa, Beocc., igen gyak.
Pecten sp. egy kopott töredéke, mely inkább a mélyebb neogén réte

gekben előforduló Holgeri, GEiN.-hez, mint a lajtamészben fekvő Tournali, 
Serrés-hoz hasonlít.

Pecten cfr. latissimus, Brocc. ifjú példánya.
Turritella cfr. gradata, Menk. kőbele.
Gostrochaena intermedia, M. Hőén. ;  a helytálló juramészkőnek szirt- 

je i helyenként darázsfészekhez hasonlóan sűrűén be vannak furdalva ezen 
kagyló által, mely a neogén tengerben élt és az annak fenekét képező jura- 
mészkőszirteket választotta telephelyül. Végre még a

Heterostegina costata, d’ORB. egy jókora példányát is észlelém az em
lített pecten-töredékre tapadva.

Habár ezen kövületek közül a Pecten cfr. Holgeri és Turritella cfr. 
gradata a bécsi medenczében nem fordul is elő a tulajdonképeni lajta
mészben, hanem annál mélyebb neogén rétegekben, a többi kövület alap
ján a mi rétegeinket mégis párhuzamba állíthatjuk a bécsi és a magyar 
medenczék ezen jól ismert neogén képződményével, annál inkább, mert a 
torda-toroczkói hegység mentén tovább délnek gazdagabb faunát tartal
mazó valódi lajtameszek csatlakoznak ezen sajátságos kishelyi képződésű 
mész-brecsiákhoz és konglomerátokhoz. 3

3. Szárm át e m e le t :

NTf. Feleki rétegek. Ezek fölvételi területemnek közel fele részét 
Borítják, s oly sajátságos hegyalakzati és tájrajzi viszonyokat tüntetnek fel,
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hogy felületi elterjedésük, valamely magasabb pontról tekintve, rögtön 
szembetűnik.

Első feltűnő jellemvonása ezen szármát emeletit rétegekből álló terü
letnek az, hogy az idősebb tercziér-rétegek alkotta területekből feltűnően 
kiemelkedik s úgyszólván számos völgy és völgyület által átszelt, tagolt- 
fensíkot képez, mely, rétegei általános dőlésének megfelelően, délkeletnek, 
tehát a tordai hegység felé szelíden lejt s ennek vonulata által némileg 
határolva is van, míg az égtájak többi irányaiban meglehetősen meredeken 
esik alá az idősebb tercziér-rétegek^ alkotta területre. Ezen meredek szegély 
kiválóbb pontjainak magasságai nyugatról kezdve: p. a szelicsi Maguráé 
855 ml , a Peánáé834 mf , a Feleki hegyé 746 mj  a Györgyfalvi hegyé 758 mj  
az ajtoni Nagy-Csolté 722 mj„, a Eööd és Bányabükk közti gerinczé 721 "mj , 
a Komjátszeg és Mikes közt emelkedő gerinczé 712 mj , a Mikes és Szelistye 
közt fekvő gerinczé 776 * /, s. a t . ; míg a szegélyén kívül eső idősebb tercziér 
terület legmagasabb csúcsai k. b. 100 méterrel alacsonyabbak. Ez a 100 
méternyi magasságbeli különbség fejezi ki tehát az itteni szármát emeletű 
rétegeknek vastagságát is, mivel, mint említém már, a rétegek dülése álta
lában lankás, s csupán a tordai hegységnél meredekebb, de egyúttal ellen
tétes is.

Második jellemvonása az, hogy meredek szélein mindenütt, de kiváló- 
képen a mezőségi rétegekkel érintkező északi és keleti szegélyén, feltűnő 
mértékben és messze kiterjedően mutatkoznak az ismételt hegycsuszamlá- 
sok világos következményei, u. m. gidres-gödrös területek sorba rakott apró 
kupocskákkal, vagy hosszan elnyúló, a meredek szegélylyel párhuzamosan 
futó töltésekkel és árkokkal, melyek néha hullámzatosan ismétlődnek; 
vegre mind a feleki, mind a mezőségi rétegeknek az érintkezésnél gyakori 
össze-visszahányt volta.

Ezen hegycsuszamlási terek a feleki rétegek platójának mostani szélé
től helyenkint 4 1%,-nyire is lehúzódnak; így p. a «Szupra rüptyeu nevű 
omlásos oldaltól kezdve Kolosvárnak le a Házsongárdon keresztül az egyet, 
korháztelepek ponkjáig, a Felek-hegytől pedig a Békás nevű szőlőhegyig; a 
györgyfalvi Szálas-hegytől és csolti erdőtől le Patáig és az ajtoni Kis- és 
Nagy-Csolt hegyektől északkeletnek Boósig és keletnek Ajtón községen 
keresztül még jó  darabig le-elhúzódik az egykori hegyomlásoknak le-leváló 
és lassankint lejebb és lejebb csúszó anyaga. Ajtón község területe külö
nösen nevezetes e tekintetben, mert itten a K.- és N.-Csőit keletnek fordult 
meredek oldalával párhuzamosan vagy 5 sor kúpocska vagy töltés szem
lélhető festői rendetlenségben, mint ugyanannyi hegyszakadásnak kétség
telen tanúi.

Ezen hegycsuszamlás oka a feleki- és az alatta fekvő mezőségi réte
gek anyagának minőségében rejlik. Az uralkodóan homokból és kavicsból
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álló feleki rétegeken a csapadékvizek leszivárognak egész a mezőségi réte- 
tegeknek agyagból álló hátáig. Az itten összegyűlendő víz a agyagot las
sanként feláztatja, mi által sárrá-isszappá, tehát mozgó tömeggé válik, 
melyen aztán a felette nyugvó homokos-kavicsos rétegek is, ha különösen 
még lejtős is a mezőségi rétek háta, megindulnak, előbb a meredek szegély 
hosszában megrepednek és aztán lassanként keskenyebb vagy vastagabb 
hegyszeletekben egészen elválnak és a természetes siklón lefelé csúsznak.

Egy harmadik tájrajzi jellemvonása ezen feltűnően kiemelt, plató- ' 
szerű területnek még az, hogy legnagyobb része erdővel van fedve; hogy a 
feleki rétegek túluralkodó homokos és' kavicsos kőzeteinél fogva a terület
nek talaja általában kavicsos homok, melyben a hideg szeleknek nagyon 
kitett íensíkon nyíresek képezik az uralkodó erdőnemet és csak az inkább 
megvédett oldalakban tenyészik szép bükkös erdő.

Vegyük már most közelebbről tekintetbe a feleki rétegeknek petro- 
grafiai minőségét, szerves zárványait és települési viszonyait.

A kőzetanyag túluralkodóan rozsdás, sárgás, agyagos-, kavicsosho
mok, mely a feltalajban is mindenütt elárulja jelenlétét. Ebbe települve 
látjuk a terület északi szegélyének mentében, különösen a Feleki hegyen és 
Györgyfalva felett, Kolosvártt pedig a Házsongárd oldalában, a szén-utczán 
keresztül az egyet, új orvostani intézetek telepéig, a régen ismert, úgy
nevezett feleki gömböket, Kolosvárnak ezen földtani specziálitását. Ezen 
homokkő-gömbök, miként az a feleki út mellett levő kis kőbányában, közel 
a nyergen világosan eszlelhető, szép sorjában fekszenek a felületről lefelé 
menet mindig közelebb egymáshoz, úgy hogy mélyebb szintájban bizo
nyára össze is érnek, sőt folytonos réteggé is összefolyhatnak. (III. szelvény
nek a 3., 5., 7. és 9. rétege.)

Ezen előfordulási viszonyból, valamint abból, hogy a rétegek elválási 
lapjai a homokkőgömböket is átszelik, végre, hogy a mállott gömbök ezen
kívül világos gömbhéjas elválást is feltüntetnek: határozott következtetés 
is vonható a homokkőgömbök képződési folyamatára. Az eredetileg laza, 
kavicsos homok-rétegek egyes helyein ugyanis, hol mésztartalmú talajvizek 
szivárogtak keresztül, egyes pontokon megkezdődött a szénszavas mészből 
álló kötőszernek leválása; és ez a szénsavas mésznek a kristályodásra való 
nagy hajlandóságánál, de egyúttal a homokszemek gátló sűrűségénél fogva 
a központok körül, hol a kiválás megindúlt, gömbhéj asan folytatódott 
mindaddig, míg az egymás mellett sorban képződő és mind nagyobbodó 
gömbök tökéletesen összeértek és egy folytonos réteggé összeforrtak. Ilyen 
befejezett képződési folyamatok azonban jóval ritkábbak, mint a megszakí
tottak, hol a gömbök többé-kevésbbé távol állanak egymástól. A felülethez 
közel azonban ezen fejlődési folyamat visszafelé is mehet, t. i. a szénsavval 
telített talajvizek a már kész homokkőnek kötőszerét újra föloldják és
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elviszik, a kavicsos homokot pedig visszahagyják. Ily visszamenő folyamat
nál a folytonos homokkőréteggé összeforrt eredeti gömbök is újra kibonta
koznak és mind kisebbekké és szabályosabbakká válhatnak. A denudáczió 
és a gyakori begyomlások végre okai annak, hogy ezek a gömbök a Felek 
egész északi lejtőjén elszórva hevernek, s innen lassankint Kolosvárig is 
eljutottak.

A fentebbi pontosan felvett szelvényből (III. sz.) az is látható, hogy 
a homokkőgömbös laza homok (3., 5., 7., 9. sz.) finom homokos-csillámos 
rozsdasárgás, vékony márgarétegekkel (2., 4., 6., 8. sz.) váltakozik; továbbá, 
hogy ezek homoktól és csillámtól egészen mentes barnasárga, mészmárgába 
(10. sz.) mennek által. Ezen márgák, mint az dr. Staub M. további tanul
mányából kitűnik,* s különösen a mészmárga, gazdag szerves zárványaik
nál fogva különösen nevezetesek. Érdekes a barnássárgás, rostos kaiéit, 
mely itten, valamint Györgyfalvánál is, a finom homokos márga repedéseit 
kitölti és néha kövült fához feltűnően hasonlító darabokban kerül a felü
letre.

A homokkövek helyenkint kavicsoknak fölvétele által mind durvább 
szeműekké válnak, mig végre valóságos konglomerát-padokká lesznek. 
Ilyeneket különösen a Felek és Mikes közti úton és Mikesnél, a Gyálu- 
Turzi meredek nyugoti oldalán észlelék. Sokkal közönségesebb azonban a 
laza kavics, melyet meszes kötőszer, mint a konglomerátnál, nem tart már 
össze. Evvel a feleki fensíkon mindenütt találkozunk. A kavicsok anyaga 
uralkodóan színes kvarczból áll, melyek közt piros és zöld jaszpisz is talál
koznak. Kevesebb benne a gránit- és csillámpala-, kovapala-, sötétszürke 
homokkő- (kárpáti-) görélyek és még ritkábbak trachit- és kvarcz-andezit- 
nek meghalaványított görélyei. A kötőszer szürkésfehér mész, mely a nagy 
kavicsokon kívül sűrűn tele van finom homokkőszemekkel is, úgy, hogy 
egészen mesterséges mészragaszhoz hasonlít. Mikesnél ezen konglomerát 
padjai homokba települve, finomabb szemű, világosszürke homokkővel és 
szürkésfehér táblás-palás, finom-homokos márgával váltakoznak.

A Házsongárdban Kolosvártt a laza homokba helyenként meglehető
sen durva, vasrozsda által sárgásra festett kavics van beletelepűlve, s ebben 
ököl-fej nagyságú limonit-\esék fordulnak elő, melyek a vasoxyd-hidrát 
utólagos kiválása folytán keletkeztek a kavicson belül. Ugyanitten igen 
szép, turmalindús pegmatitos gránitnak nagy lapos darabjait is kapták 
kútásásnál benne, melyek a kopásnak alig némi nyomait mutatják, és így 
talán a jég közvetítésével juthattak a durva kavics közé.

A fensíknak délkeletibb szegélyén végre Komjátszegnél, mindjárt a

* Harmadkon növények Felek vidékéről. (M. kir. Földt. Intézet Évkönyve. 
VI. K. 245. 1.)
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mezőségi rétegek felett, kékesszürke, csillámdús palás-agyag észlelhető 
belételepűlt hasonszínű, de agyagmárga kötőszerben dús, igen csillámos 
homokkő-táblákkal, melyekben szenesült növénymaradványok mutatkoz
nak. Túrnál végre a temetődomb agyaggödreiben világos, rozsdasárgás, 
bomokos-csillámos, palás agyagmárga van föltárva, ebben is barnássárga 
finomszemű homokkőnek vékony táblái kaphatók. Ezen agyagok iszapo- 
lási maradékában szerves testeknek semmi nyomát nem kaptam és így a 
globigerinás mezőségi ágyagtól e tekintetben is elüt. Utóbbi kőzetek a 
feleki rétegeknek legalsó szintájába tartoznak már.

A  feleki rétegek szerves zárványai és geológiai kora. Ezekre nézve 
eddigelé több eltérő észlelet és vélemény uralkodott; a múlt nyáron talált 
biztosan meghatározható kövületek alapján azonban jelenleg azoknak geo
lógiai korát illetőleg nem foroghat fenn kétség többé.

A bécsi geologok 1 a homokkőben észlelt Gerithiúm pictum alapján a 
szármát emeletbe sorolták azokat. Pávay Elek 2 ugyan oda számítja, de 
semmi paleontologiai adatot nem említ. Én 12 év előtt3 a feleki homokkő
gömbökben talált, igen hiányos megtartási állapotban levő kövületekben a 
következő puhatestűeket véltem fölismerhetni: Cyrena semistriata, Gon- 
geria Brardii, Cardium sp. Turitella sp., s ezek alapján az aquitáni emeletbe 
helyeztem rétegeinket. Dr. Staub Móricz4 1882-ben a fennemlített barnás
sárga márgapalában talált növénylenyomatok meghatározása után való
színűnek tartja, hogy ezen palás mészmárga kísérő rétegeivel együtt az I. 
vagy alsó-mediterrán emeletre tartozik.

Magam múlt évi felvételi jelentésemben 5 —  az akkor és a 12 év előtti 
gyűjtött kövületanyag biztos meghatározást nem engedő, rossz állapotát 
kiemelve —  visszavontam a 12 év előtti meghatározásaimat, elfogadható
nak tartottam dr. STAUB-nak kormeghatározását.

Az idén végre sikerült ugyanazon kis kőbányában, melyből a növény
lenyomatok is kikerültek, a növénylenyomatos márgapala közvetlen fedő
jében, a durvaszemü homokkőgömbök mállás által meglazított felületeiről, 
puhatestűek héjainak töredékeit kifejteni és ezekben gondos összehason
lítás után fölismertem a szármát emelet legjellemzőbb fajait, ú. m.

Gerithiúm pictum , Bast.
« « rubiginosim, E ichw.

1 Hauer u. Stache : Geologie Siebenbürgens. p. 468.
2 Kolozsvár környékének földtani viszonyai (M. k. Földt. Int. Évkönyve I. k. 

427. lap).
3 Adatok Kolozsvár vidéke földtani képződményeinek pontosabb ismeretéhez. 

(Földtani Közlöny. IV. k. 262. 1.)
4 Harmadkori növények Felek vidékéről. (M. k. Földt. Intézet Évkönyve. YI. 

k. 245. 1.)
5 A m. k. Földt. Intézet Évi jelentése 1885-ről. 66. 1.
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Tapes gregaria, Partsch.
Gardium, vindobonen.se, Partsch.
Trochus sp. (papilla v. pietus, töredéke.)

Ezeken kívül azonban egy Peeten sp. határozatlan töredéke is, mely 
talán a mélyebb tengeri rétegekből került ide.

Sikerült továbbá a Felek oldalának, az országút legmagasabb pont
jához közel fekvő azon részén, hol a legtöbb homokkőgömb hever, egy 
igen durvaszemű, meglehetős porhanyó homokkőgömbből a következő 
alakokat többé-kevésbbé jó l felismerhető állapotban kikészítenem :

Mactra podolica, E ichw.
Ervilia podolica, E ichw.
Modiola volhynica, E ichw.
Gardium vindobonense, Partsch.
Troclms sp. (papilla v. pietus, Eichw.)

Ugyanitt kaptam 12 év előtt azokat a hiányos példányokat is, melyek
nek téves meghatározásait most könnyű már rektiiicálni a fenn említett 
fajokra és azokon kívül még a

Tapes gregaria, Partsch.
Trochus pietus, E ichw.

« papilla, Eichw. fajokra.
A múlt évben még fölsorolt Natica sp. egy troehusnak a hegye lehet, 

a Turritella sp. valamelyik cerithiumnak metszetére vonatkozik, míg az 
1 darab Nummulites intermedia, d’Arch kétségtelenül bele van mosva.

Ezen határozott paleontologiai adatok alapján tehát nem foroghat 
fenn többé kétség az iránt, hogy a mezőségi rétegeken elterülő f  eleki réte
gek csakugyan a szármát emeletbe tartoznak, hová Hauer és Stache helyez
ték volt őket legelébb.

A  feleki rétegek települési viszonyai ezek után könnyen megérthetők. 
Ezek mint legifjabb tercziér képződmények természetesen legfelűl fekszenek 
es azért emelkedik ki oly feltűnő magasságra a belőlük felépült feleki íen- 
síkszerű terület, mivel az az általános danudáczió hatásától, mely a gyalui 
havasokról a tercziérkor végétől kezdve lefolyó bő csapadékvizektől idéz
tetett elő, meg volt védve ez a kis fensíkszerű terület, míg a körűié fekvő 
idősebb tercziérrétegek annak többé-kevésbbé ki voltak téve.

A feleki rétegek dőlése a fensik északi szélén DK-nek, annak déli 
szegelye felé pedig E és ENy-nak lévén irányulva, és pedig 5— 10° alatt, 
világos, hogy azoknak leple teknőszerűen van az idősebb tercziér rétegek 
fölé települve. Miután továbbá a fensik nyugoti szegélyén közvetlenül 
eoczén rétegeken nyugszanak a feleki rétegek, az összes oligoezén és az 
alsóbb neogén rétegek sorának nyoma sincs erre; világos, hogy a szármát 
rétegek ezen irányban erősen átnyúló településsel bírnak, a mi csak úgy
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vált lehetségessé, hogy a neogén korszak végén is folytatódott a Torda 
vidékének az a lassú sülyedése, vagy talán ellenkezőleg az erdélyi meden- 
cze északi felének lassú kiemelkedése, melynek kezdetét korábbi jelenté
seimben, a neogén rétegek fokozatosan átnyúló településéből ítélve, már 
a neogén korszaknak elejére tettem volt. Igen valószínű tehát, hogy a mi 
feleki rétegeink eredetileg jóval nagyobb területet borítottak és hogy közvet
lenül összefüggésben állottak az erdélyi medencze déli felében uralkodó 
szármát rétegekkel, a melyektől a későbbi denudácziók szakították el. így 
fogva fel a dolgot, a feleki rétegeknek leülepedése, az erdélyi medencze 
déli felébe visszahúzódott szármát tenger egykori északi partja közelében 
történt, mikor t. i. a medencze északi fele már kiemelkedve, száraz
földet képezett vala. Ez a felfogás ismereteink jelen állásánál, a mikor t. i. 
az erdélyi medencze egész északi felében szármát emeletü rétegek még 
nincsenek kimutatva, a leghelyesebb.

b) A  tercziér szisztéma eruptív kőzetei. Ezek az üledékes képződ
ményekhez képest nagyon alárendelt szerepet játszanak, mert kivétel nélkül 
csak telérek alakjában fordulnak elő. Három faja volt konstatálható.

1 . Biolitos k vC L T C Z trach it. Ebiemében egészen hasonlít a kis
kapusi Köveshegyen nagyobb tömegben kilépő és korábbi jelentéseimben 
leírt eruptív kőzethez. Idei területemen az asszonyfalvi havasoknak «Stini- 
Seceluluj» nevű gerinczén lép föl igen kis téren, k. b. E— D irányban csapó, 
a csillámpala réteglapjai közé szorúlt vékony teleptelér alakjában.

A kőzetnek igen világos hamvasfehér, de rozsdafoltos, tömör, lupe 
alatt nézve finom szemcsés bő alapanyaga van. Ebből sárgásfehér fénytelen 
kaolinos földpátkristálykák (2 +  3 elég bőven és 2— 7 nfm átmérőjű,
sötét ibolyaszürke kvarczkristályok ritkásan) vannak kiválva. Ezeken kívül 
az alapanyag apró likacsaiban még igen parányi, víztiszta kvarczkristálykák 
is mutatkoznak, mint utólagos képződmények.

Górcső alatt az alapanyag felzitje ortoklász és kvarcz szabálytalan 
szögletes szemcséinek halmazára bomlik fel, nagy üregekkel, melyek a 
kiporladozott nagyobb földpát és kvarcz helyeit mutatják. A még meglevő 
kvarczszemek nem egységes, hanem tarka mozaikszerű interíerenczszínek- 
ben mutatkoznak a keresztezett nikolok közt. Egyéb kiválás így sem volt 
észlelhető.

2. Kvarczcmdesit vagy daczit idei területemnek 3 pontján 
lép ki, és mind a három helyen kőbányák által jól van föltárva. Ezen pon
tok a következők:

a) Szász-hónától DDNy-ra a Vöröstó nevű völgynek közepe táján
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Itten a kőzet 100 lépés széles telér alakjában az eoczén alsó-tarka agyagba 
van ékelve.

Üdébb állapotban a kőzetnek alapanyaga világos kékeszöld, fénytelen, 
egyenetlen, szálkás-törésű, lupe alatt nézve pontonkint csillámló. Kiválva 
látszanak benne: a) tejfehér mállott, kisebb-nagyobb plagioklaszkristálykák, 
melyeken sem hasadás, sem ikerrovatok nem láthatók már, ritkásan elszórva; 
p) kvarcznak zsírfényü szürke szemcséi, igen gyéren; y) amfiból, csaknem 
egészen átváltozott rozsdavörös oszlopalakokban; végre utólagos képző- 
désű vörhenyesbarnás kalczit- és barnapát szemcsék fénylő hasadási lapok
kal. Sósavval a kőzet erősen pezseg, a mi a mállott állapot biztos jele.

Mállottabb állapotában, a felületen t. i., a kőzet alapanyaga barnúl, 
földpátja sárgul; egészen elváltozott állapotában végre az alapanyag vörös, 
barna fénytelen, csak pontonkint csillámló, a plagioklász pedig hússzínű- 
s ezért feltűnően a régi porfirokra emlékeztet. Ezen változatban zöldes
szürke biotit is feltűnik 1— 2 átmérőjű kurta oszlopokban, fénylő
oP-lappal.

A kőzet ezeknélfogva kvarczszegény zöldköves amfiboi-biotit-andezit- 
nek vagy daczitnak mondható.

Egészen elmállva az alapanyag is világos vörös, földpátja kaolinná 
válva kiesik, és kalcit-szemcsék meg erek vannak bőven kiválva. Ennek és 
a tarka agyagnak határán ez utóbbi élénk rozsdaveres, kemény, száraz 
téglaszerü anyaggá van égetve, vagy pedig tejfehór és rozsdás, eres-foltos, 
finomszemű kvarczit tölti ki a repedéseket

b) Sztolna község alsó végén a felső-krétakori homokkő DK-nek 
25° alatt dűlő rétegeit egy 50—60 lépés vastagságú, E— I) irányban csapó, 
csaknem függőleges dáczittelér hatja át. Az elválás is közel függőlegesen 
táblás, úgy hogy a táblák a telér csapásával párhuzamosan haladnak.

A kőbánya belsejéből vett üdébb kőzet sötét, zöldesszürke, tömör, szarú- 
kőnemű, szálkás-törésű, bő alapanyagában kiválva láthatók a) szürkésfehér, 
áttetsző, üveges üde plagioklasznak egészen 4 +  8 *^-nyi kristályai vilá
gos ikerrovátkákkal, elég sűrűn ; p) tompakbarna biotit 1— 4 mjm átmérőjű 
hatszögű oszlopokban, jóval ritkábban; y) feketezöld, fénytelen, chloritossá 
vált amfibol 3 +  6 oszlopai, gyéren; S) szürke vagy ibolyás kvarcz-
szemcsék, igen gyéren; végre s) itt-ott magnetit-szemek vagy halmazok és 
pm+kristálykák (ooO°o) is feltűnnek.A kőzet ennélfogva zöldköves módo
sulatnak tekinthető.

A felületről vett mállott kőzet alapanyaga halvány szürkészöld vagy 
zöldesszürke, a plagioklasz pedig tejfehér, jól elütő, biotit és amfiból válto
zatlanok. Erősebben mállott részleteken különösen a mészpáttal kitöltött 
erek és hasadékok mentében fénytelen, piszkos zöldesbarna az alapanyag, 
a földpát pedig kaolinos fehér; sósavval a mészpát kiválás miatt pezseg. Az
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ezeketkitöltő utólagos ásványok szukczesziója e z : kristályodott kvarczkérgen 
világos ibolyaszmü ametisztkristálykák, melyeket a mészpát teljesen 
elíöd, s vegre a még fenmaradt üregekben igen lapos barnapát B-ek cso
portjai.

c) A Sztolnától keletre fekvő Szárazpatak völgyében (Val. Fetyi)  2 
kőbánya által van föltárva a sztolnaihoz hasonló, de kevésbbé elváltozott 
zöldköves dáczit.

Az első és nagyobb kőbánya közel a völgy torkolatához a k. b. 100 mf  
vastag telérben van nyitva, mely az alsó tarka agyagba van ékelődve. 
A felülettől 3— 4 mélységig erősen el van mállva és darává széthulló a
dáczit, de belsejében sokkal üdébb, mint a sztolnai. Itt-ott azonban széles 
basadék hatja át a telért, s annak hosszában is egészen el van mállva a 
kőzet, sárgásfebér szemcsés kalczit és testszínü húsvörös kamat tölti ki az 
üregeket és repedéseket. A kőzet itt is párhuzamos táblákban van elválva, 
de a táblák erősen dűlnek DNy felé.

Az üde kőzet alapanyaga üdébb szürkészöld, mint a sztolnaié, tömör, 
szálkás törésű. A kivállott plagioklasz is üdébb, áttetsző szürkésfebér, jól 
hasadó, ikerrovatos. Amfibol és biotit részben fekete és barna, de kevesebb 
látszik, mint a sztolnaiban. Kvarcz ibolyásszürke, jó  nagyocska szemekben, 
jóval gyakoribb, mint az előbbiekben.

A mállott kőzet alapanyaga piszkos-barna, fénytelen, földes, a föld- 
pát lisztes kaolinná változott, a többi elegyrész egészen fölbomlott és 
eltűnt. Ennek repedéseit tölti ki a kalczit és kamat keveréke.

Ilisebb-nagyobb fészkekben kiválva előfordul benne aprószemű, kül
sőleg egészen eltérő kőzet, mely piszkos-sárgás földpát és fekete amfiboltűk 
egyenletes keverékének látszik, egyes nagyobb földpát- és amfibólkristály- 
lyal. Kvarcz nem tűnik fel a lupe alatt sem.

Górcső alatt világosan látható azonban, hogy ez a kőzet is uralkodó 
plagioklasz, zöldes amfibol, barnássárga biotit és fekete magnetitból áll, 
melyekhez csak igen gyéren csatlakozik egy-egy kvarczszemecske is. Ásvá
nyos összetételben tehát ez az aprószemű kiválás nem különbözik a közép- 
porfiros dáczittól, s azért ugyanazon kőtészta másnemű kihűlési terményé- 
nak tartható.

A völgyben följebb néhány 100 lépéssel nyitott kis kőbánya kőzete 
egészen azonos és így nagyon valószínű, hogy itten a völgy elején feltárt 
vastag telérnek déli folytatásával von dolgunk, habár ezt az erdős talajjal 
borított völgylejtőkön és annak görélyekkel kitöltött fenekén nem is lehet 
direkte kimutatni. Ezen esetben ezen leghatalmasabb telér is ugyanazon 
E— D-i csapással bírna, mint a két előbbi.

3. Zölclköves amfibol-andezit. Ez a kőzet Gyalun felül, az
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egyesült Szamos által keresztültört 80— 100 '"J/'-nyi vastag s az eoczén 
alsó-tarka-agyagba szorult telór alakjában bukkan a felületre és miután a 
hullámos környezetből kissé kiemelkedő sziklás hátat alkot, északi és déli 
irányban kis darabig jól követhető, de csakhamar a vastagságban növekedő 
tercziér takaró alatt eltűnik. A Szamos bal partján szép kőbánya által van 
föltárva a kőzet, mely sötét zöldesszürke tömör alapanyagban apró, szür
kés vagy sárgás. plagioklaszkristálykákat és fekete amfiboltűcskéket 
láttat.

A felülethez közel piszkos-barnássá, hasadékos darássá- és földessé 
szétmállik a kő és repedéseit szemcsés kalczit alárendelt barnapát-csíkokkal 
tölti ki.

Erről, valamint a ez.-lónai és a sztolnai kvarczandezitekről is beha
tóbb petrografiai leírások jelentek már meg, melyekre ezúttal csak röviden 
utalhatok.*

IV. N egyedkori üledékek. (Dilivinni, D.)

Fölvételi területemnek a Szamos völgyébe lejtő párkánysíkjai rozs
dássárgás homokos agyagmárgából és ez alatt Szamos-kavicsból állanak, 
mely üledékek, nyugotról keletnek haladva, mind ifjabb tercziér rétegeket 
borítanak. Ezen üledékek vastagsága 2—0 ™f-nyi és arról is nevezetesek, 
hogy a mélyebb kavicstelep, ha vízáthatlan tercziér rétegen fekszik, kitűnő 
vízgyűjtő szerepet játszik és több helyen jó forrásvizet szolgáltat. Ilyen for
rásvíz a többi között az is, mely azelőtt a múzeum-kertben fakadt, de az 
új boncztani intézet építésénél szükségessé vált alagcsövezés által most 
gyorsan le lesz vezetve. A boncztani intézet megett történt földlevágásnál 
és az alagcsővezetésnél azt az érdekes földtani észleletet lehetett tennem, 
hogy itten a vízgyűjtő diluviális kavics alant fekszik, felette pedig a szár
mát emelet homokkőgömbös laza agyagos homokja terül el, mely abnormis 
település csak úgy magyarázható ki, hogy a szármát rétegek a Felek felől, 
a diluviális kavics leülepedése után leomolván, lecsúsztak és így jutottak 
annak telepe fölé. E mellett világosan szól a homokkőgömbös laza homok
nak rétegzetlen, össze visszahányt volta is.

Az említett üledékek diluviális kora mellett határozottan szólnak 
azok a szerves maradványok, melyek időnkint kikerülnek azokból, különö
sen az Elephas primigenius, Bhinoceras tichorrhinus, Cervus megaceros stb. 
csontmaradványai.

* Földtani Közlöny VI. 1876. 166. 1. tőlem.
Erdélyi Muzeum évkönyvei. 1877. II. köt. VIII. sz. 326., 346. és 258. 1. tőlem 

és 317. és 327. 1. Dr. Kürthi S.-tól.
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V. Alluvium.

Végre a jelenkori üledékek ( Alluvium, AJ a terület völgyeinek fenekét 
borítják s iszapos, márgás görélyékből vagy homokos kavicsból állanak, 
melyek jelenkori szerves maradványokat zárnak magukba. A Szamos f. 
árterén a legnagyobb tért foglalják, de a bányabükki, hesdáti és az ó-fenesi 
patakok völgyeiben is meglehetős szerepet játszanak.


