
4. Kitid—Russ Alsó-Telek (Hunyad m.) környékének 
földtani viszonyai,

(Jelentés az 1900. évi részletes földtani fölvételről.) 

H aLAVÁTS GrYULÁ-tÓl.

1900. év nyarán, folytatva, az 1896-ban Hunyad vármegye D-i részén 
megkezdett részletes földtani fölvételt, és Ny-ról s É-ról közetlentíl csatla
kozva az előző években bejártam területhez: a 23. zóna, XXVIII. rovat ÉK 
és ÉNy jelű (1 : 25,000 méretű) lapokon Bosoród, Kis-Oklos, Grid, Kitid, 
Sztrigy-Szt-György, Szt-György-Válya, Sztrigy-Szacsal, Russ, Mácsó, Nagy- 
Oklos, Zeykfalva, Alsó- és Felső-Nádasd, Kalán, Lindzsina, Cserna, Csol- 
nakos, Alsó- és Felső-Telek, Zalasd és Vajda-Hunyad községek környékét 
dolgoztam föl, s ezzel a 23. zóna, XXVIII. rovat jelű (1 : 75,000 méretű) 
részletlap fölvételét bevégeztem.

Az ez évben bejárt terület határai: D-ről az 1898. évben fölvett terü
let É-i határa; K-ről az 1899. évben fölvett Ny-i határa; É-ról a 23. zóna, 
XXVIII. rovat jelű részletlap É-i széle; Ny-ról ugyanennek a részletlapnak 
a Ny-i pereme.

Az így határolt terület Ny-i szélén középhegység 6— 700 mj  magas 
csúcsokkal, míg a többi dombság, melynek legmagasabb részei 3— 400mj  - 
nyíre nyúlnak föl a tenger színe fölé.

A dombság hullámos térszínét a Sztrigy sík ártere osztja ketté, mely
nek m.-brettye— sztrigy-szacsali, területemre eső szakaszán jobbról-balról 
csak jelentéktelenebb patakok szaporítják esőzések, hóolvadás alkalmával 
vízmennyiségét. Ny-on pedig a Cserna patak folyik szűk, javarészben a 
kemény kőzetekbe vájta ágyában, magába ve vén Alsó-Teleknél a gavosdiai 
völgy vizét.

A  térszínnel összefügg szorosan a geológiai alkat. A Ny-i részben 
lévő hegységet kristályos palák és devon (?) dolomitos mészkő, a dombsá
got mediterránkorú homokos üledék alkotja, a patakok ártereit kisérő ter- 
rászok pedig'a diluvium képviselői, míg az ártereken a jelenkor vizeinek 
építő tevékenységeivel találkozunk.
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Ezek szerint területem földtani alkotásában

1 . a jelenkori vizek ártéri üledéke;
2 . a diluviális korú kavics ;
3. bazalt;
4. a mediterránkorú homokos üledék;
5. diasz (?) korit dolomitos mészkő és
6 . kristályos palák

vesznek részt, melyeket az alábbiakban részletesebben óhajtom tárgyalni.

1. A  kristályos palák.

Kristályos palák ez évi fölvételi területem Ny-i határa mentében 
Lindzsina, Cserna, Felső- és Alsó-Telek környékén jelentkező hegységet 
alkotják, mely a Pojána-Kuszka-hegység K-i nyúlványa.

Itt javarészben zöld, chloritos, szericites gnajszok és palák jelenléte 
konstatálható, melynek egymással váltakozó rétegei között alárendeltebben 
selymesfényű bilitek, amfibolpalák, nagy gránátos csillámpala, kristályos 
és elkovásodott meszek s vasérczek vannak betelepedve.

A  kristályos paláknak azzal a társaságával találkozunk itt, melyet a. 
délmagyarországi hegységekben szereplő hatalmas kristályos palasorozat
ban megkülönböztetni szokott bárom csoport felső részének szoktunk 
venni. Vagyis: területem Ny-i szélén levő hegységét a kristályos palák 
felső csoportja alkotja.

Ezen kristályos palák D-ibb folytatásával 1898. évi fölvételi jelenté
semben * foglalkoztam, s említém többi között, hogy a Tustya— Felső-Szil
vás táján jelentkezők D-nek. (12— 13 hóra) 25— 60 fokkal dőlnek. Ez évben 
bejárt kristályos palahegység közvetetten E-felé való'folytatását képezvén 
amannak: D-ibb, Lindzsina, Cserna, Felső-Telek környéki nagyobb részé
ben itt is D-felé (11— 13 bora) 40— 60 fokkal dőlnek, s bámulatos az az 
egyöntetűség a települési viszonyokban, melyet e részen konstatálhatni. 
Azon ponton túl E-ra, hol a gavosdiai patak a Csernába ömlik, azonban 
hirtelen megváltozik a település, mint ezt az Alsó-Telekről Ploszka-bányá- 
hoz vivő új lóvonatu pálya mentén szépen láthatni, a kristályos palák réte
gei erősen ránczosak, a dőlés —  megtartva a Ny— K-i csapást —  legyező- 
szerűen a déliből az északiba megy át, s miután ez néhányszor ismétlődött 
volna, Alsó-Telek dellőjén túl megváltozik E-ivá (23— 1 hóra) s ilyen dőlés
ben bukik a rá konkordánsan telepedett dolomitos mészkő alá.

* A kunyadmegyei Uj-Gredistye, Lunkány, Hátszeg környékének földtani 
viszonyai (A m. kir. földt. int. évi jelentése 1898-ról, 99. lap.).

A m . kir. földtani intézet évi jelentése. 1900. 6
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A  kristályos palák településének Alsó-Telek környékén való megzavaro
dása igen fontos gyakorlati következményekkel van szoros összefüggésben, 
a mennyiben itt jelentkeznek a vasérczek. A vasércztömzsök tehát tekto
nikai okok okozatja!: a rétegek településének megzavarása, ránczosodása 
következtében keletkezett repedésben rakták le az alulról föltódult vizek a 
vasérczet, melynek lencseszerű tömzsei, híven a hegység csapásához, egy 
egyenesben, melynek legkeletibb pontja Alsó-Telek, s legnyugatibbja Gya- 
lár, sorakoznak. Ez a tektonikai momentum fontos a további kutatásra, 
melynek erre az egyenesre kell szorítkoznia, mert csak ebben a vonalban 
vannak oly tömegekben meg. a vasérczek, melyek a nyereséges bányászatot 
lehetővé teszik. Mert máshol is fordulnak elő vasérczek kristályos paláink
ban, így —  teszem föl —  területemen Lindzsinától E-ra a lindzsinai völgy
ben a Csernába való torkollása közelében, de ezek csak nyomok, melyek
nek nincs gyakorlati értékük. Bányahelyek közelében laikusán elfogult 
kutató mindig akad nem egy, de hogy nem nagy eredményeket tudnak föl
mutatni, azt területem is szépen bizonyítja.

Alsó-Teleken a vasbányászat története —  miként azt leletek bizo
nyítják —  az őskorban kezdődik, s az ember, mióta a vasat használja min
dég űzött itt bányászatot, vaskohászatot.

Ma a Kaláni Bánya- és Vasmű B. T. bányászkodik Alsó-Teleken há
rom helyen is. E három bánya egy egyenesben, mely a hegység Ny— K-i 
csapásának felel meg, a kristályos palák gyűrött részének É-i felében van, 
hol a kristályos palák rétegei között világos színű, elkovásodott mészkőpad 
van közbetelepedve. Mind a három helyütt felszínes külfejtésekben nyerik 
a vasérczet. Legnagyobb külfejtés a legkeletibb részben, a Cserna jobb 
partján, Alsó-Telek legészakibb házai átellenében van. E helyen a zöld 
chloritgnajsz, chloritpala és fillit váltakozó rétegei között megvan az 
elkovásodott mészkőpad is, s a rétegcsoport rétegei között öt vasércz-telep. 
A külfejtés E-ibb részében a rétegek 1 hóra felé, míg közepe táján, a felső 
szintén a nagy palalap 13 hóra felé 60 fokkal dől. K-felé a kristályos palák 
és a bennök levő vasércz-telepek hirtelen elvágódnak, s azontúl a mediter
ránkorú üledék következik már.

A Cserna bal partján a Város erdejében (Vajda-Hunyad határában) 
van tekintélyesebb magasságban a második terjedelmesebb külfejtés, hol 
két vasércz-telep képezi a bányászat tárgyát. Hogy az érez a kristályos 
palák rétegei között telepszerűen fordul elő, az itt a legfelsőbb szinten 
szépen látható, a mennyiben a kvarezos pala között nehány centiméter 
vastag érczszalagok vannak betelepedve. A város erdejebeli külfejtésben a 
rétegek 23 hóra felé 65 fokkal dőlnek.

Az alsóteleki nagy külfejtést a városerdei külfejtéssel összekötő egye
nes Ny-felé való folytatásában van a gavosdiai völgy jobb (Ny-i) lejtőjén
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egyik mellékvölgy felső részében a harmadik külfejtés, az ú. n. Ploszka- 
bánya. Itt a zöld chloritpalák rétegei között egy telepszerű tömzs van fö l
tárva, melynek felső lapja 24 hóra felé 85 fokkal dől. Lejebb a sikló men
tén, megvan az elkovásodott mészkőpad, mely lent a gavosdiai völgyben 
ép a vajdahunyadi sodronykötél-pálya alatt vonul át völgyön.

A  vasércz a palák rétegeivel párhuzamos tömegekben fordul elő. Ez a 
telep jellege. Ha azonban tekintetbe veszszük azt, hogy az érczelőfordulás 
nem képez formális réteget, hanem a rétegek csapása irányában rendezke
dett kisebb-nagyobb lencseszerű tömzsökben fordul elő, a mi ismét a telér 
jellege : a vasércz előjövetelét teleptelérnek kell mondani.

Az alsóteleki három külfejtésben bányászott érez: barnavasércz 
(limonit), melylyel sok helyütt piroluzit társul. Gyakran réteges szerkezetű 
a benne levő meszes részek következtében, s nem ritkán a kristályos kal- 
czit üregeit tölti ki.

Maderspach L. * a teleki vasérczeknek a következő chemiai össze
tételét közli:

I. II.
Vasoxid______ _  70-35 o/o 59-64 %
Mangánoxid ._ 5-29 « —
Mangánoxidul _ _  — 4-78 «
Kovasav _  ____ 10-91 « 2 - 0 0  «
T im fö ld______ _  5‘95 (i 4-13 «
Mész___________ ny. 10-58 «
Magnézia .... .... -  ny. 4-10 «
Rézoxid_ „  _  .. ny- —
Fosforsav _  .„ -  ny. ny-
Kénsav._ ....____ 0-30 « 0-17 «
Szénsav, víz ... _  7-20 « 14-78 «

A  termelt vasércz a kaláni vasműbe szállíttatik, hol két nagy olvasztó
ban olvasztják ki az érczből a vasat.

2. Devon (?) korú dolomitos mészkő.

A  kristályos palákra konkordánsan települve, Zalasd, Yajda-Hunyad 
környékén, vékonyabban-vastagabban rétegezett dolomitos mészkő követ
kezik. Yajda-Hunyad vára, XV. századbeli gótikus stilű profán épületeink
nek ez a gyöngye, a Zalasd-patak jobb partján emelkedő dolomitos mészkő- 
szirtre van építve.

* Magyarország vasércz-fekhelyei, 96. lap.
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A kristályos palák és meszünk közötti határ azonban korántsem éles, 
hanem a két képződmény átmegy egymásba, s így szorosan összefügg egy
mással. Ha ugyanis a Cserna völgyében, Alsó-Telektől É-ra, hol a kristá
lyos palák már E-nak dőlnek, a rétegsort követjük, azt tapasztaljuk, hogy 
a zöld fillitek közé mészkőrétegek vannak telepedve, s miután a fillitréte- 
gek mészkőrótegekkel többszörösen váltakoztak volna, a fillitrétegek elma
radnak, s a rétegsorban a dolomitos mészkő hatalmas tömege következik.

Ugyanezt tapasztalta már Stdb D.* is, s ép ezért a meszet a kristályos 
palákhoz sorozta, a térképen az egészet a kristályos palák színével jelölte. 
ÖTUBnak ezt a nézetét én nem fogadhatom el, már csak azért sem, mert a 
dolomitos mészkő sokkal hatalmasabb képződmény, semhogy azt a kristá
lyos palák tartozékának kellene venni, hanem önálló geológiai tagnak 
tekintendő. Vékonyabb-vastagabb kristályosmészkő-rétegek —  mint azt 
fentebb is emlitém —  a délibb vidékeken előfordulnak a kristályos palák
ban, de ezeknek szerepe sokkal alárendeltebb, s joggal a kristályos palák 
tartozékának veendők. Petrografiailag is különbözők ezek a kristályos 
mészkőközfekvetek: tudniillik javarészben hófehérszinűek, míg dolomitos 
meszünk kékesszürke, s különösen felsőbb részeiben túlnyomóan dolomit
ból áll már.

Az a tény, hogy a kristályos paláktól élesen el nem válik ez a kép
ződmény, nem önállósága ellen szól, hanem azt bizonyítja, hogy őskori 
képződmény, mit olykép kívánok jelezni, hogy kérdőjellel devonkorúnak 
mondom. Mert —  sajnos —  nem sikerült benne a fossiliáknak még a nyo
mát sem fölfedezni, s tudtommal mások sem gyűjtöttek belőle. Pedig több 
helyütt erősen föl van tárva nemcsak olykép, hogy a Cserna ebbe vájta 
belé medrét, s partján nem egy helyütt hatalmas, meredeken lemetszett 
falakban áll a dolomitos mészkő ; de három helyen mesterségesen is föl
tárták. Az alsóbb, kevésbé dolomitos mészkövet a vasgyárak fejtik az 
olvasztó eljárás czéljaira. A  kaláni vasgyár Alsó-Telektől E-ra, a Cserna 
partján, a vajdahunyadi pedig a Zalasd-patak mentében fejti nagy kőbányá
ban a mészkövet; a nem rég épült vajdahunyad— gyalári vasút pedig hosz- 
szú alagutat vájt beléje.

A dolomitos mészkő a kristályos palákkal való határán E-nak ( 1 — 3 
hóra) 30— 35 fokkal, míg a Zalasd-patak völgyében D-nek (11 hóra) 25 fok
kal dől, úgy hogy azon része, mely fölvételi területemre esik, a hegység 
átalános csapásának megfelelő Ny— D-i irányú teknőt (antikiinálit) 
formál.

* Bericht über die geologische Übersichtsaufnahme des südwestlichen Sieben- 
bürgen im Sommer 1860 (Jahrb. d. k. k. geol. K. Anst. Bd. X III. pag. 40.).

(5>
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3. A  mediterránkorú üledék.

A 23. zóna, XX V III. rovat jelű (1 : 75,000 méretű) osztálylap kere
tébe eső területen —  mint azt az előző évi fölvételi jelentéseimben már 
közöltem —  két, kristályos pala- és krétakorú képződmények alkotta hegy
ség között mediterránkorú üledékekből álló dombság terül el. A K-i egykori 
tengerpart a Váralja, Gonzága, Bosoród, Felső-Városvíz, O-Sebeshely 
községek fekvésével jelzett DNy— EK irányú egyenes; míg a Ny-part 
Felső-Szilvás, Lindzsina, Cserna, Alsó-Telek, Vajda-Hányad fekvésével 
jelzett gyengén homorú D— É irányú vonal. Én a két part közé eső, É-felé 
kiszélesedő öbölben leülepedett rétegekben csak a mediterrán korral talál
koztam. Stub D. (1. c. pag. 92) azt állítja s térképén ki is jelöli, hogy a 
partok mentében az aquitaniai korú « zsilvölgyi szenes rétegek» is meg
vannak. Ezt nekem nem sikerült konstatálhatni, s nyilvánvaló tévedés, 
mely az átnézetes fölvételek módszerében gyökeredzik. Ép úgy nem felel 
meg a ténynek az, hogy a zsilvölgyi széntelepeket tartalmazó képződmény 
beüyulik a hátszegi medenczébe, mert azokat a rétegeket, melyeket még 
magam is itteni fölvételeim első évében a zsilvölgyi rétegcsoporttal egykorú
nak hittem (1. 1896. évi fölvételi jelentésemet),* a későbbi leletek kréta- 
.korúnak bizonyították be (1. 1898. évi fölvételi jelentésemet).**

A  szóban levő öbölben leülepedett mediterránkorú üledék —  mint 
azt 1898. évi fölvételi jelentésemben * * *  már leírtam —  alsó részében kék 
agyag és fehér agyagmárga váltakozó rétegeiből áll, melyek köze a felsőbb 
részben homokrétegek ülepedtek le, mely homokrétegek mindinkább sza
porodván, meg van a lassú átmenet a lerakodás felső részét képező, tekin
télyes vastagságú, felsőbb részeiben kavicsos homokrétegekhez. A  felső, 
homokrétegekből álló részeken puhább homokkőrétegek is fordulnak elő.

1900. évi fölvételi területemen konstatált mediterránkorú üledék 
közvetetlen folytatását képezvén a Hátszeg környékéről leírtnak, itt is 
ezekkel a rétegekkel találkoztam.

így a mélyebb, agyagos, márgás részt a kisoklosi völgy torkolata 
táján lenn a patakban láttam, e rétegek azonban kissé homokosabbak, mint 
a hátszegvidékiek. Tovább É-ra pedig a lunkányi pataknak a Sztrigybe való 
torkolatánál a terrasz alól bújnak ki. Felső-Nádasdtól DNy-ra a fővölgy 
alján kék agyag van föltárva, melyben és felette homokkőpadok vannak, 
melyek lajtamészszerűek, s hasonlók a szilvási völgyben előfordulóhoz; —-  
e fölött sárga-kék agyagrétegek, majd vastag kék színű homok követke

* A m. kir. földi. int. évi jelentése 1896-ról, 92. lap.
**  A m. kir. földt. int. évi jelentése 1898-ról, 103. lap.

***  A m. kir. földt. int. évi jelentése 1898-ról, 106. lap.
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zik; fedőjében zöldes agyag, majd fehér agyagmárga. Csolnokosnál a part 
mentén kék agyagok váltakoznak fehér agyagmárgákkal, bennök a felsőbb 
régiókban homokkőpadok.

A  többi, a térszín magasabb részein, az üledék magasabb rétegeiként 
szereplő homokos, kavicsos rétegekkel találkoztam a föltárásokban. A  ho
mok javarészben fehér színű, de találkoznak alárendeltebben sárga, veres 
színűek is. Többé-kevésbé durva szemű, a felsőbb részekben kavicsos köz- 
fekvetekkel. E felsőbb rótegsorozat közepe táján vékonyabb sötétszinü, 
növényi maradványokat tartalmazó réteg van, mely Kis-Oklosnál szenese
désnek induló fatörzsöket (lignit) is zár magába, s mely sötétszinü réteg; 
nem egy helyütt eredménytelen szénre való kutatás tárgya volt. Míg a ho
mokos rétegsor felsőbb részében itt is gyakoriabbak a rétegesen elrendez
kedett lapos homokkőkonkrecziók (kenyerek), melyek helyenként formális 
rétegeket is alkotnak. A  felsőbb kavicsos részek is több helyütt tömörülnek 
konglomerátpadokká; Kalángyártól E-ra a vasút mentén előre tolódó domb 
oldalában is előfordul e konglomerát, melynek kavicsai egészen libatojás 
nagyok, s javarészben kvarcz, de találkozik közötte kristályos palakavics 
is. A kvarczkavics túlnyomóan fehér, de van közte fekete is. A Sztrigyen 
túl Szt.-György-Vályúnál a falu Ny-i végétől nem messze, van meg e kon- 
glomerátpad folytatása.

Végül a mediterrán kor üledékében Kitidnél gipszrétegek is fordul
nak elő. Máshol is láttam ebben az üledékben elszórt apró, gipszkristályo
kat, de tömegesen a gipsz eddig csak Kitidnél jelentkezik. A  községtől 
ÉK-re, a községen áthúzódó árok felsőbb részében élénkebb halványabb 
sárgaszinü homokrétegek vannak föltárva, mely homokoknak felső felé
ben rétegesen elrendezkedve lapos homokkőkonkrécziók vannak. E rétegek 
alatt kék réteges homok következik, melynek alsóbb részében vékony sza
lagokban gipsz van közbe telepedve, alább pedig a gipsz fölszaporodik s 
kb. 5 mj  vastag közfekvetet képez. A  gipsz általában tömött, egyes részei 
azonban rostos szövetüek. A  gipsz alatt vastagon kék agyagos homok 
következik. Stxjb D. (1. c. pag. 99) e gipszes üledéket szarmata korúnak 
mondja, miben én nem lehetek vele egy véleményen, hanem e gipszes réte
geket is mediterránkorúnak tartom, annál is inkább, mert a vidékünkön 
előforduló szarmatakorú üledék petrograíiailag teljesen elüt a mediterrán 
korúétól. Dr. Koch A.* sem fogadja el Stur D. nézetét feltétlenül, s meg
jegyzi « . . .  a mely talán felsőmediterránkorú lehetne ?»

A  leirt területtől (lapunk keretét tekintve látszólag) elkülönítve Za- 
lasdnál a dolomitos mészkőben levő völgvület kitöltése gyanánt fehér,

(7>

* Dr. Koch A. Az erdélyrészi medencze harmadkon képződményei II. Neogén 
csoport, 158. lap.
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kékes, vereses homokok fordulnak elő, melyeket ugyancsak mediterrán
korúnak veszem. A Kaczenás tetején a fehér kvarezhomokot ássák s Vajda- 
Hunyadon mintázó homoknak használják föl.

A  szóban forgó területen én —  sajnos —  íossziliákat nem találtam. 
De hogy előfordulnak, bár gyéren, azt irodalmi adatok bizonyítják. 
Dr. Koch A. (1. c. 90— 91. 1.) Szt.-György-Vályát, Sztrigy-Szt.-Györgyöt, 
Teleket, Nagy-Oklost sorolja föl mint olyant, honnan az Erdélyi Múzeum
ban mediterránkorú fossziliák vannak. S ha még ehhez hozzáveszem, hogy 
fölvételi területem E-i határától csak nehány 'Kim-nyíre van a régóta 
ismert bujturi lelőhely: nem lehet kétség tárgya, hogy a fentebb megismer
tetett üledék a mediterrán korban képződött.

(8 )

4. Bazalt.

Csernától Ny-ra, a község E-i végén torkolló Valea Tatasuluj D-i 
oldalán, a Gyalu Musatuluj alatt kis területen, a kristályos palákban eret 
formálva, feketeszinű tömött, olivinszemeket tartalmazó kőzetre akadtam, 
melyről t. barátom dr. Schafabzik Feeencz, kir. osztálygeologus, a ki e 
kőzetet szíveskedett petrografiailag megvizsgálni, mit e helyen is megköszö
nök neki, a következőket közli velem :

((Makroszkóposán a hunyadmegyei Cserna határában, a Yalea Musa
tuluj oldalában vivő út mellett található kőzet fekete, bazaltosan tömött 
alapanyagában 1 —-iá mm nagyságú palaczkzöld olivinszemeket látunk. 
Mikroszkóp alatt pedig az aprószemű, sűrűn feketén pontozott alapanyag
ból porfiros egyénekben kiválva, mindenek előtt az olivin nagy kristályai 
tűnnek fel, a mely elegyrész a rezorpció okozta kimarásaival, repedéses 
voltával és picotitzárványaival rendes habitusának mondható. Azonkívül 
megjnllantjuk a szintén nagy, idiomorf és gyakran c a ? «  szerint ikreket 
alkotó augitkristályokat, a melyek megfelelő metszetekben mind ferde ki
oltásnak. Csak egy esetben láthatunk a csiszolatokban augitkeretben egy 
egyenesen kioltó rombos piroxénszemet is. Ezen főelegyrészek mellett apró 
kis foszlányokban meghúzódik végre még a barna csillám is allotriomorf 
kiképződéssel.

Ez alapanyag sűrűn kivállott mikrolitoktól szemcsésnek mond
ható. Leginkább vesz benne részt az augit és a magnetit idomorf szemecs- 
kékben, míg legvégül áz üveges bázis maradéka allotriomorf apró plagio- 
klászokat szolgáltatott. Ezen földpátgeneráczióban úgylátszik a plagioklász 
sorozatnak több tagja is van jelen, a mennyiben egészen kicsiny kioltások 
mellett közepes, sőt nagy kioltási szögértékek is megfigyelhetők.

Mindezek alapján a szóban forgó kőzet nem más, mint egy augitban



88 HALAVÁTS GYULA. (9)

gazdag és földpátban szegény poríiros szövetű bazalt, illetve, ha netán 
régibb geológiai korú volna, melafir.

5. Diluviális kavics.

A Sztrigy ez évi fölvételi területemen a mediterránkorú üledékbe 
vájta széles árterét. Eégibb hordaléka a mostani ártér mindkét oldalán 
kiemelkedő határozott partokkal elváló terraszokat alkot. A terraszok 
anyaga durva kavics, melyet helyenként az 1  mj  -nél is vastagabb homokos 
agyag föd. E képződmény keletkezésének korát megadja a Sztrigy-Szent- 
Györgytől E-ra levő szakadékban talált Elephas prim igenius, Blmb. csont
váz, melynek két zápfogát Buda Adám reai birtokos őrzi.

A  terrasz meredek oldalaiból a kavicsból több helyütt fakad a víz, 
mely források közül kiemelendő vizbősége miatt a Russon, a Zeykfalván 
fakadó.

6. Jelenkori üledék.

A tárgyalt területen át számos kisebb-nagyobb patak folyik, me
lyeknek túlnyomó része rakonczátlan hegyi patak, melyek főleg nagyobb 
esőzések, hóolvadás alkalmával nagy mennyiségű durva iszapot hoznak 
magukkal s raknak le ártereiken, a jelenkor vizeinek építő hatása gyanánt.

*

Végül kedves kötelességemnek tartom, e helyütt is megköszönni azt 
a készséges szívességet, melylyel engem nehéz feladatom teljesítése közben 
a Kaláni Bánya- és Vasmű-Részvénytársaság Igazgatósága, illetőleg Szabó 
József bányagondnok úr Alsó-Teleken és galaczi Buda Géza birtokos úr 
Russon, támogatni méltóztattak.


