
3. Geológiai jegyzetek az Aranyos-folyó völgyéből,

(Jelentés az 1901. évi részletes geológiai fö lvé te lek rő l.)

Dr. Pálfy Mór-tói.

Az 1901. év folyamán a Abrudbanya jelű lapon folytattam
fölvételeimet az Aranyos folyótól délre, mely terület már a DK jelű 
1 : 25,000-es arányú térképlapra esik. E lapon K felől csatlakoztam 
T. R oth L ajos főbányatanácsos, főgeologus úrnak a szomszéd lapon vég
zett felvételeihez és Gesell Sándor bányafőgeologus úrnak DK jelű lapo
mon Offenbánya, valamint Vöröspatak környékén végzett bányageologiai 
fölvételeihez.

Ezen térképlapnak bevégzése után áttértem az említett zóna és rovat 
jelű lap nyugoti részére s a Ny ágra-pataktól délre. folytattam az 1899. év
ben félben maradt felvételeimet az ÉNy és DNy jelű lapokon.

1. Az Aranyos-folyó Topánfalva-Offenbánya közötti szaka
szától délre eső terület yeologiai viszonyai.

Az Aranyos folyótól délre eső felvett terület az Aranyos- és Abrud- 
patak vízválasztójáig nyúlik fel és DK-en a mogosi fő völgyet és ennek 
mellékvölgyeit foglalja magába. E szerint a környék vizei nagyrészben az 
Aranyosba, kis részben a Marosba folynak. A térképlapnak körülbelül 
közepén K— Ny-i irányban húzódik végig az Aranyost a Marostól, s 
tovább Ny-ra az Abrud-pataktól elválasztó vízválasztógerincz, mely csak 
Ny-i végén tér ENy-i irányba. A gerincz nagyrésze az 1100 mf  és 1200 m] 
között van, csak Ny-felé kezd lassan alacsonyodni. Egyes kimagaslóbb 
csúcsai az 1300— 1400 mf -en is felül emelkednek: ilyenek a Csorai kő 
(1306 mj), Cserbuluj (1457 mj). (A katonai térképen helytelenül: Poinita), 
Pojnicza (1283 mf ,) (térképen hibásan Coltu Meserniculuj), Peatra Suligatei 
(1264 mf), Geamena ikerkupja (1357 mj  és 1365 mj), .tovább Ny-ra a Gy. 
Rucinsiuluj (1153 mj  és Vrf. Vursilor (1269 mj ).

A vízválasztógerincztől E-íelé több — közel párhuzamos —  völgy
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nyúlik le az Aranyosig, melyek közül legfontosabbak: a csorai völgy, 
a Hermonyásza-patak völgye, a sásza-vinczai, a muscai völgyek és a 
Bisztrón alul torkolló Y. Stefanci völgye.

Az itt fölvett terület Bisztra, Lupsa, Musca, Muncsel, Offenbánya 
és Felső-Csora torda-aranyosmegyei, Yerespatak, Szohodol, Búcsúm és 
Mogos alsófehérmegyei községek határába esik.

A terület nagy részét felsőkréta képződmények borítják, de EK-en 
Offenbánya környékén- még elég tetemes kristályos tömzs' nyúlik be a 
íelsőkréta területére. Az Aranyos völgyében fentebb —  Lupsa és Bisztra 
községek határában —  a felsőkréta rétegek alatt az Aranyos-völgy jobb 
oldalán még. helyenként a felszínen vannak a kristályos palák, de tovább 
délre a krétaképződmények mindenütt beborítják. Az offenbányai kristá
lyos tömzs hatalmas kristályos mészkőbetelepüléseket tartalmaz s ha 
hozzá veszem ezekhez úgy a kristályos képződményeken, mint a krétán 
áttört andeziteket, felsoroltam e terület alkotó kőzeteit.

a) K r is tá ly o s  tö m z s .

Az Aranyos-folyó völgyétől DDNy-i irányban téglaalakú, kristályos 
kőzetekből alkotott tömzs nyúlik be a felsőkréta területébe, melynek 
legnagyobb szélessége körülbelül G‘5 km., hossza az Aranyos folyótól —  
Offenbányától —  DDNy-i irányban mintegy 9 km. E tömzs legnagyobb —  

központi —  része nem esik bele szorosan az én felvételi területembe, 
mert azt Gesell főbányatanácsos úr az előző évben, az offenbányai 
bányaterületen végzett bányageologiai tanulmányai alkalmával már tér
képezte. így osztályrészemül csak a tömzs széle maradt, mely azonban 
megérdemli, hogy vele kissé részletesebben foglalkozzak. A tömzset 
három —  közel E— D irányú —  nagyobb völgy metszi át, melyek közül 
a két szélső, a keleti Csora-patak és Ny-i sásza-vinczai patak, a tömzs 
széleit metszi, míg a középső —  Hermonyásza-patak —  a tömzsben ered 
s a tömzs területén belül is szakad az Aranyos folyóba.

A csorai völgyön fölfelé haladva Offenbánya és Felső-Csora között 
2— 4h alatt EK felé csapó kristályos palák vannak, a felületen s ezek 
uralkodnak F.-Csorától D-re is addig a pontig, hol a Furkuluj-patak a 
Csora-patakba torkollik. Ezen ponton felül a völgy már felsőkréta terü
leten emelkedik fölfelé. Offenbányától eddig a pontig a rétegek csapás
iránya nagyrészben állandó, de dűlésük majd ENy-i majdDK-i, úgyhogy 
rajtuk több rövidebb vagy hosszabb anti- és szinklinális ismerhető fel.

A kristályos palák e területen főként gránátos fillitek és két 
esillámos pala váltakozó rétegeiből állanak, de közbetelepülve elég gyako
riak a biotitpalák, az amfibolos, kvarczitos és grafitos palák is.
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A biotit-muszkovitpalák rendesen olyan kiképződésüek, minőket a 
gyalni havasok északi részének középsőcsoportba tartozó palái között 
találtam. A fehér vagy szürke színű kvarczszemekből álló rétegcsék 
biotit- és muszkovitpikkelyekből álló rétegekkel váltakoznak benne s a 
csillámpikkelyek a kőzet lemezeinek felületén nem alkotnak összefolyó 
leplet, mint azt a legfelső csoport csillámpaláin igen gyakran tapasz
taljuk.

Az amfibolos kőzetek világos- vagy sötétebb zöldek, helyenként 
majdnem feketék, apró szemcsések és vastag padokban kiképződve tele
pültek a többi palák közé. Csiszolatukban az amfibol, kvarcz és gyér föld- 
pát mellett még kevés biotit és igen sok zoizit ismerhető fel.

A grafüos palák és biotitpalák a rendes kiképződésükben jelennek 
meg itt is.

A fillitek selymesfényű, sötétebb színű, vagy ezüstfehér, csillámló 
felületű, vékony lemezekre szétválasztható kőzetek, melyek —  különösen 
az utóbbi módosulat —  majd mindig kisebb-nagyobb, olykor egész mo
gyoró .nagyságú gránátszemeket tartalmaznak. A völgy felsőbb részeiben 
nem ritkán előjön bennük nagy oszlopokba kiképződve staurolith is.

A Hermonyásza-patak völgyében ugyanolyan viszonyokat találunk, 
mint a csorai völgyben. A kristályos palák kiképződése —  különösen a 
völgy alsóbb részeiben —  és csapásirányuk megegyezik az imént tár
gyaltakéval azon különbséggel, hogy itt már nagymennyiségű és hatalmas 
tömzsökben jelentkező kristályos mészköveket találunk a kristályos palák 
között. A rétegek a völgy alsó részében és az Aranyos-folyó s Herma- 
nyásza-patak közötti nyergen erősen gyűröttek, de tovább D-felé a dülés- 
irány majd mindenütt DK-i s ránczosodásnak nem akadtam nyomára. 
A kristályos mészkő tömzsök az egész területen legnagyobb mennyiség
ben ezen völgyben s ennek gerinczein lépnek fel. Többé-kevésbbé meg
nyúlt tömzsöket alkotnak, melyek hossziránya azonban a legtöbbször 
nem esik össze a kristályos palarétegek csapásirányával, hanem ezt 
kisebb-nagyobb, igen gyakran 90°-ú, szög alatt metszik. Az ezen területen 
található számos andezitkitörés a mészkőtömzsön is keresztül tört s a 
mészkő folytatása -az andeziten túl világosan látható. Azon területen, 
melyet én bejártam, különösen két helyen látható ez szépen, a Baja 
rosiá-tól E-ra a Plesu gerinczén, hol az elkeskenyedett andezitkitörés a 
Baja rosia mészkőtömzsének E-i végét lemetszette, és a Portáson, hol a 
Portás andezitjének E-i nyúlványa két keskeny mészkő-tömzsöt metszett 
át.. Azokon a helyeken, hol ,a mészkő az andezittal így érintkezik, az 
andezit gyakran bomlott s érczet tartalmazó. A Plesun még most. is lát
hatók az ott folyt bányászat nyomai s hasonló érintkezési felületen folyik 
az offenbányai bányászat a Plesutól K-re eső völgyben is.
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A Kapri-sziklától D-re, az út mellett levő forráson felül erősen 
bomlott andezitből álló telérkét találtam, melyben —  úgy látszik —  szintén 
kutatás volt s valószínűleg az. andezitben levő markazitot fejtették. Hogy 
a Hermonyásza völgyében valaha élénk bányászatot űztek, arról a völgy 
alsó részén levő nagy salakgorczok tanúskodnak.

Ezen kristályos mészkövek többnyire középszemcsés, ritkábban 
aprószemcsés nagy tömör kőzetek, színük nagyobbrészt sárgásfehér, gyak
ran vörös vagy szürke erekkel vannak átjárva. Tiszta hófehér változat 
meglehetős ritka, s ha találkozik is, többnyire nagyszemcsójű, porlós kő
zet. Az ilyen közép- olykor öregszemcsés-kőzetek a felületen könnyen 
szétporlanak s darává húllnak szét. A gerinczeket gyakran e mészkövek 
alkotják és a Kapri-szikla környékén szép szirteket is képeznek.

A Kapri-sziklától DNy-ra a kristályos tömzs kőzete megváltozik, a 
mennyiben már az említett forrás mellett gránitos-gnájszszerű és pegma- 
titos kőzetek lépnek fel, melyek azonban a gerincz Ny-i —  sásza-vinczai 
völgyhöz tartozó —  oldalán uralkodnak inkább.

A sásza-vinczai patak a kristályos tömzsnek Ny-i szélén foly s 
belőle mintegy 4— 5 km. hosszúságban metszett le egy nagyon keskeny 
szegélyt.

A völgy alsó részén még a felsőkrétához tartozó márga és agyagpala 
DK-felé dűlő rétegei vannak feltárva, de a Yalea-Lupsához tartozó tem
plomon kissé alul vörhenyes mészkősziklák jelennek meg a völgy jobb 
oldalán és e helyen úgy látszik, mintha a felsőkréta-rétegek a mészkő 
alá dűlnének. Ugyanez a jelenség észlelhető az Aranyos-folyó és sásza- 
vinczai patak közötti gerinczen is, hol a Maculujhegy ENy-i gerinczén, 
közvetlenül a két képződmény határánál, egyenlő csapás mellett a kristá
lyos palák ENy-felé, a felsőkréta-rétegek DK-felé dűlnek. Hasonlót tapasz
talhatunk Muncsel községtől K-re az Aranyos völgyébe ENy-i irányban 
benyúló gerinczen is, hol a gerincz EK-i lábánál szintén úgy tűnik fel, 
mintha a meredeken felállított fekete íelsőkrétapalák a kristályos palák 
alá bedülnének. Ha hozzá veszszük még az itt elmondottakhoz azt, hogy 
a két képződmény határa az olfenbányai, Kalvária-hegytől a sásza-vinczai 
völgyig egy egyenes —  völgyön és gerinczen megtörés nélküli —  vonalat 
képez, tisztában leszünk azzal, hogy itt törési vonallal állunk szemközt. 
Majdnem hasonló egyenes vonalak határolják a kristályos tömzsöt Ny-ról, 
D-ről és részben K-ről is.

A sásza-vinczai völgy jobb oldalán elég nagy —  legömbölyített 
háromszögalakú —  területen olyan gnájsz-gránitos képződményt talá
lunk, mint a minőt a Hermonyásza-patak völgyéből, a Kapri-szikla tájá
ról említettem.

Ezen képződmény ú. n. gnájsz-gránit és pegmatit hatalmas padjai
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nak a fillitekkel való váltakozásából áll s határát élesen megállapítani 
nem lehet. Kristályos mészkövek a sásza-vinczai patak mentén hatalmas 
sziklákat alkotva s gyéren apróbb tömzsökben a völgyoldalon is, szintén 
előfordulnak ezen képződményben is.

A gnájsz-gránitok kiképződéae majd pegmatitszerű, majd pedig — 
és legtöbbször —  egészen gránitos s protoginra emlékeztető struktúrát 
mutat. Világosabb színű, gyakran vörhenyes kőzetek, melyek fehér vagy 
sárgás, olykor vörbenyesre színezett földpát, szürke kvarcz és fekete 
biotitpikkelyek gránitos —  egyenletes —  keverékéből állanak. A musz- 
kovitcsillám sem ritka bennük, de ez, ellentétben az egyenletesen elosztott 
biotittal, a legtöbbször pegmatitos megjelenésű. A járulékos alkotórészek 
közül nem ritka bennük a turmalin. Mikroszkóp alatt vizsgálva e kőzete
ket, úgy találjuk, hogy főként földpát és kvarcz egyenletes keverékéből 
állanak, míg a biotit és muszkovit alárendelt bennük. Földpátjuk részint 
ortboklasz, részint mikroklin, de kis mennyiségben előfordul poliszintétes 
ikreket alkotó plagioklasz is. Gyérebben tiszta muszkovitgránit is talál
kozik. Asványsuecessiot a csiszolatokban biztosan megállapítani nem 
lehetett.

A gnájsz-gránit vastag padjai között a kristályos palák uralkodólag 
fényes felületű, csillámos, kvarczban szegény fillitekből állanak, de rit
kábban kvarczban dúsabb csillámpalák is előfordulnak.

A kristályos mészkövek a gnájsz-gránitba is be vannak települve, 
a mint az a sászai pataktól keletre a Citera környékén is látható.

Hátra lenne már most arra a kérdésre felelni, hogy ezen gnájsz- 
gránitterület tulajdonképen a gránitokhoz vagy a kristályos palákhoz tar
tozik-e? Ha mérlegeljük a fentebbiekben elmondottakat: a fillitekkel való 
sokszoros váltakozását, a kristályos mészkőbetelepüléseket, erősen peg
matitos szerkezetét és a ki nem mutatható ásványsuccessiót, inkább ahhoz 
a nézethez lennék hajlandó csatlakozni, mely ezen gnájsz-gránitot a 
kristályos palák csoportjába sorozza. A Muntyele maré gránittömzsének 
közelvolta —  mintegy 8— 9 km —  megokolttá tenné ugyan, hogy itt 
infiltráczióra is gondoljunk, de épen az említett települési viszonyok miatt 
a fillitekkel sokszorosan váltakozó gnájsz-gránit képződésére az infiltráczio 
theoria csak nagyon is problematikus értékű magyarázattal szolgálna.

Ezen kristályos tömzsön kívül is találkozunk ezen területen kristá
lyos palákkal, még pedig az Aranyos-folyó jobb partján Bisztra és Lupsa 
között, hová az Aranyos völgy baloldaláról nyúlnak át. Ezen kis szegély
ről e helyen kevés mondani valóm van s csupán azt említem fel, hogy 
uralkodólag D-i dülés mellett csillámban és kvarczban szegény fillitek 
vannak feltárva s fölöttük a felsőkréta képződmény települ.
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b) Felsőkréta.
A felvett területnek legnagyobb részét ezen képződmény borítja, a 

mely azonban nagy elterjedése mellett igen egyforma kiképződést mutat. 
Az offenbányai kristályos tömzstől Ny-ra eső területen a krétaképződmény 
főleg szürke színű agyagpalákból, márgákból és közbetelepült palás 
homokkövekből áll. Gyakori azonban benne ezeken kívül egy sajátságos 
vörös színű palásagyagréteg, mely ott, hol előfordul, a talaj vörös színe 
miatt messziről elárulja magát. Ehhez hasonlót ezideig csak Topánfalva 
közelében észleltem, de T. R o t h  úr az innen K-re eső területről már em
lít a íelsőkrétarétegek komplexusából * hasonlót.

Durvább homokkövek s nem ritkán konglomérátok is előjönnek a 
palarétegek között (Lupsa : Colczu Colanul és Margaja, a muscai templom
nál stb.), de ezek mennyisége az uralkodó palákból álló rétegek mellett 
elenyésző. Szilárdabb homokkövek a palarétegekkel váltakozva még a 
muscai völgytől Ny-ra, Topánfalva felé, lesznek gyakoriabbak.

Mészkőbetelepülés e területen meglehetősen ritka s csak egy helyen, 
Sásza-Vinczától K-re a Cioniloru-hegy DNy-i gerinczén találtam számba- 
vehető mennyiségben, hol a szürkésbarna, kövületnyomokat is tartalmazó 
mészkő kis sziklát alkot.

A kristályos tömzstől délre eső területen —  Mogos környékén —  
szintén olyan kiképződésű a íelsőkréta-képződmény, mint a tömzstől 
Ny-ra eső területen. Betelepült mészkőrétegek, bár nem gyakran, mégis 
valamivel sűrűbben találhatók itt s Mamaligány-tól K-re a Barnei nevű 
hegyen elég gyakori, de meg nem határozható kövületnyomokat is mutat
nak. így akadtam egy kagylótöredékre, melyet ugyan közelebbről nem 
lehetett meghatározni, de hozzá teljesen hasonló töredéket a Valea Lupsa 
völgy mészkövében már a tavaly is találtam.

Durvább homokkő és konglomerátrétegek itt is előjönnek gyéren a 
palarétegek között, még pedig legnagyobb elterjedésben Mamaligány- 
tól K-re a Capatina-hegy gerinczén és a lap D-i határán a Dosuluj 
Negrilesin.

A kristályos tömzs területén krétarótegekre csak egy kis foltban akad
tam s az is jó l benn van már a tömzs belsejében, a Muncselhez tartozó 
Bunkuluj-hegy gerinczének K-i oldalán, mintegy 90 ^  magasságban.

FÖLVÉTELI JELENTÉS.

* T. Roth Lajos : Az erdélyi-őszi Érczhegység aranyosmelléki csoportja Nagy- 
Oklos, Bélavár, Lanka és Alsó-Szolcsva környékén. (M. kir. földtani intézet évi 
jelentése 1899-ről p. 65.)

T. Roth L ajos: Az erdélyrészi Érczhegység aranyosmelléki csoportja Toroczkó 
Szt.-György, Nyirmező, Remete és Ponor környékén. (M. kir. földtani intézet évi 
jelentése 1900-ról p. 76.)
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Ezen képződmény geológiai korát paleontologiai adatok alapján 
nem lehetett itt megállapítani, de az Aranyos völgyéből tavalyi jelenté
semben leírt s kövületek segítségével megállapított felsőkrétakorú réte
gekhez való települési viszonyai után, valamint a Szohodol vidékéről 
alább leírandó rétegekhez való települési viszonya és petrograliai kiképző
dése alapján, teljes joggal sorozhatjuk ezen képződményt is a felső
kréta korba.

c) Andezitbreccsia.

Yöröspataktól É-ra a Rotunda-hegy E-i oldalán és az innen ENy-ra 
húzódó gerinczen, az ú. n. Yurson, az andezitnek törmelék-képződmé
nyére akadunk, melyből a Rotundának amíibolandezitből álló csúcsa 
emelkedik ki.

ENy-felé a terület legnagyobb része a felületen szétszórt andezit- 
tuskókkal van borítva, de gyéren akadunk oly feltárásra is, hol az andezit
breccsia — sőt helyenként tufa is —  jól látható. Ezen terület, ép úgy, 
mint a Rotunda csúcsa is, PosEPNY-nek egyik kiadatlan —  az abrudbányai 
bányahivatalban levő —  geológiai térképén andezitnek van berajzolva. 
Hogy ennek a Vurson levő feltüntetése hibás, az útvonal mentén talál
ható tufa és breccsia feltárásokból kitűnik. A Rotunda-hegytől ENy-ra 
vezető út mellett kis területen homokos, sárgás-vörös agyag és agyagos 
kavics van feltárva, melyről úgy látszik, hogy ezen képződmény legalját 
alkotja, de benne semmiféle szerves maradványra sem akadtam. Hasonló 
réteget találtam a vöröspataki tó-tól EEK-re levő mély nyergen is. 
A Rotunda-hegy E-i lankás lejtője az elszórt nagy andezittuskók mellett 
parányi —  egész mogyoró nagyságú —  szines kvarczkavicsokkal van be
hintve s valószínű, hogy az említett agyag és kavicsréteg ide is elhúzó
dik, bár sehol sem találtam oly feltárásra, miből azt biztosan meg lehetett 
volna állapítani.

Feltűnő, hogy azon, bár kLS területen, melyet ez alkalommal be
jártam, a breccsiában csupán egy andezittipust találtam, az amfibolande- 
zitet. Ismeretes dolog, hogy andezitterületeken az andezitek törmellék- 
képződményei rendesen mindazon andezittipusokat tartalmazzák, melyek 
az illető andezitnél idősebbek, ha azok a közel környéken szintén előfor
dulnak. A Rotunda-hegytől D-re nem egészen 2 km távolságra emelkedik 
a Kirnik dáczitkúpja, melynek kőzete 1 km-nyire közelíti meg az ande- 
zitbreccsiát, zárványait azonban a Rotunda-hegy környékén található 
andezitbreccsiában nem találtam meg, viszont azonban még nincsen biz
tos tudomásom arról sem, hogy az amfibolandezit zárványai a daezit- 
breccsiájában (Lokalsediment) előjönnének.

Az említett andezittörmellék-képződményen kívül még más helyen
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is találtam az andezitkitörések közelében alárendelt mennyiségben tufa 
és breccsiaszerű anyagot. így pl. a Sásza-Vinczától D-re emelkedő gerincz 
Haragos begyén és Offenbányától D-re a Csorai-kő Ny-i lábánál.

A leírás sorrendjét megelőzve, szabad legyen e helyen egy kis kité- 
térést tennem. A Yöröspataktól DK-re egyenes vonalban 6'5 km. távol
ságra fekvő Detunata bazaltja telve van korrodált kvarcz-dihexaederekkel, 
melyekről már Szabó József * s utánna többen úgy emlékeznek meg, 
hogy azok a Kirnikihez hasonló kőzetből származhattak, melyben e kvarcz- 
kristályok rendkívül gyakoriak. Ezenkívül Szabó talált még egy kőzet
zárványt is a Gy. fiókosa bazaltjában, mely nagyon emlékeztet a veres
pataki Csetátye-hegy andezitbreccsiájára.

A Detunatától E-ra mintegy 350— 400 “/-re  egy kis andezitkitörés- 
sel találkozunk, melynek kőzete liözépporfiros amübolandezit. Ennek kő
zetében azonban azon kvarczdihexaederek, melyekkel a Detunáta bazaltja 
telve van, hiányoznak, legalább nekem egyet sem sikerült találnom.

Ekét észleletből —  az amfibolandezit-breecsiájában a dáczitzárvány 
hiányából és a Detunata melletti amfibolandezitben a kvarcz hiányá
ból —  ez időszerűit ugyan a dáczit és amübolandezit korviszonyaira biz
tos következtetést vonni még nem lehet, de ez a körülmény elég volt 
arra, hogy gyanút ébreszszen bennem, vájjon a dáczit nem fiatalabb 
erupcio eredménye-e, mint az amübolandezit? A leglényegesebb ellenvetés 
ez ellen az lehetne, hogy úgy a Kirnik kőzete, mint a Csetátye breccsiája 
nagyon is magukon viselik a postvulkanikus hatások bélyegét s épen 
ennek az eredménye az, hogy a Kirnik kőzetéről ez idő szerint még tel
jes biztonsággal nem tudjuk, hogy mi. Míg azonban a Kirnik kőzete tel
jesen át van alakulva, addig a közvetlen szomszédságában levő amfibol- 
andeziteken a postvulkanikus hatásoknak nyomát sem észlelhetjük.

A dáczit korára egyetlen mediterrán tipusu conus-kőmag nyújt 
némi felvilágosítást (L. Zsigmondy V. előadását. Földt. Közi. 1885. p. 358.) 
s ez megegyeznék azon korral, melyet Koch A. az erdélyi részek más 
helyeire a dáczitra nézve kimutatott.

Pkimics Gyöegy a Csetrás-hegységről írott munkáj ában a Herczegány 
és Bukurest közötti hegyekről a Cseresata csúcson keresztül egy szelvényt 
közöl,** melyet úgy magyaráz, hogy azon a «dáczit, mint a harmadkori 
kőzetek közül a legrégibb a központban, a főhasadék felett foglal helyet; 
hozzá D-felől, mint az oldalrepedésből utóbb kitódult lávatömeg feltorló
dása, az amübolandezit simul, melynek lávaáramai a mediterrán üledé

* Szabó József : A bazaltok quarcz-zárványa. (Földtani Társulat Műnk. I I I . 
k. p. 143.)

** Dr. Primics György : A Csetrás-hegység geológiája p. 64. (Kiadja a k. m. 
term.-tud. társulat. Budapest 1896.)
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keket fedik; É-felől a központi dáczithoz a piroxén- (hipersthen) andezit 
fedőleg csatlakozik#. A szelvény azonban nem egyezik meg Pbimics tér
képével, mert a térképen a Cseresata-hegycsúcsot. alkotó dáczittal nem 
amfibolandezit, hanem piroxénandezit határos, illetve ez a dáezitet 
nagy területen övezi s a piroxénandezit-területből emelkedik ki a Cseresata 
dáczitkupja. P bimics leirásán nagyon megérzik az erőltetett magyarázat 
s ha térképe helyes, akkor én azt gyanítom, hogy itt mind az amfibol- 
andezit, mind a piroxénandezit idősebb a dáczitnál.

d) D ilu v ia l is  és  a l lu v ia lis  k é p z ő d m é n y e k .

Diluvialis és alluvialis képződményekre legfenebb csak az Aranyos 
völgyében akadunk, hol azok a folyó hordalékától vannak képviselve.

A völgyek oldalain helyenként legömbölyített kavicsokra akadunk, 
melyek magasabb fekvésük miatt talán a diluviumhoz lennének számít
hatók, de rendszerint oly csekély mennyiségben fordulnak elő, hogy a 
térképen való kiválasztásuk felesleges volt.

e) A n d e z ite k .

A felvett terület egyik lényeges képződményét alkotják azon andezit
kitörések, melyek Offenbányától délre főleg a kristályos tömzsben talál
hatók, s melyek a vízválasztó gerinczen kiemelkedő szírieket alkotnak, 
míg az északra —  a hegylejtőkön és völgyekben —  levő kitörések nagyobb
részt ellapultak s csak itt-ott találunk egy-egy merészen kimagasló csú
csot (Peatra Tuti, Kolczu Lázár'.

Hasonló kitörések a kristályos tömzstől délre és délnyugatra is elő
jönnek a felsőkréta-rétegek területén (Csorai szírt, Geamena ikerkúpja, 
Haragos-hegy, Paltinisiu), melyek közűi az utóbbiak már átvezetnek a 
verespataki andezitterületre.

A verespataki andezitterületnek csak az északi széle, a Eotunda és 
Rucinsiuluj andezittömzse, valamint az előbbit körülvevő andezittufa és 
breecsia, esik az ez évben felvett területemre.

• Ezen andezitek egy típushoz tartoznak ugyan, de kiképződésük az 
egyes kitöréseknél mégis változatosságot mutat. Mint állandó alkatrészt 
minden egyes helyen a íöldpáton kívül még amfibolt találunk, míg a 
kvarcz és biotit majd lényegesebb, majd alárendeltebb szerepet játszanak 
s nagyon gyakran egészen hiányoznak.

Az amfibolandezitek világosabb vagy sötétebb kékesszürke színű, 
rendesen tömörebb kőzetek, melyekben szabad szemmel az apró-közép- 
porfirosan kivált fekete a mfibolkristályokon kívül fehér földpát látható
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kiválva. Ezen kőzetekben a földpát gyakran óriási kristályokat is a lkot ; 
így pl. a Mogos és Sásza Yinoza közötti gerinczen, a Kolczu Miserniculu- 
jon és a Peatra Suligatán nem ritkán 3 %, hosszú kristályok is találhatók 
elég sűrűn kiválva. Ettől délre ellenben a Geamena két kúpjának kőzeté
ben hasonló nagy földpátokat nem találtam, míg a Geamenától nyugatra 
nem messze levő Haragos-hegy kékesszürke színű kőzetében gyéren újra 
találhatók. Tovább nyugatra a verespataki andezitterülethez tartozó Rucin- 
siuluj nevű hegyen, a fundolei erdőben, hol szintén amfibolandezit fordul 
elő, e nagy földpátkristályok újra hiányzanak. Ezen nagy földpátos amfibol- 
andezitek a Déva környékén előjövő nagy földpátkristályoktól öregporíiros 
amfibolandezitekre emlékeztetnek.

Mikroszkóp alatt ezen kőzetek bő alapanyaga rendesen kevés üve
ges anyagot mutat, telve van földpátmikrolitekkel, melyek helyenként 
(Haragos-hegy) elég jó l felismerhető folyási szövetet alkotnák. Az amfibol 
kisebb-nagyobb kristályai gyakran át vannak alakulva, zöldkövesedtek. 
Eöldpátja a legtöbbször a mikroliteken kívül még két generáczióban vált 
ki, az egyik a már említett öregporíiros kiképződés, a másik egy apró, 
legfennebb középporfiros kiválás. A nagy kristályok üvegesek, erősen 
dekomponálódtak, gyakran telve vannak alapanyagrészecskékkel. Az apró 
kristályokban kiképződött földpát, eltekintve az erősen átalakult kőzetek
től, a legtöbbször üde, víztiszta, poliszintétes ikreket képező plagioklász- 
ból áll, melyen nem ritkán zónás struktúra is felismerhető. Optikai maga
viseleté leginkább labradorit-bytownitra vall.

Ide számítandók a Yerespatak felett emelkedő Eotunda-hegy és az 
azt körülvevő breccsia andezitje is. Ezek világosszürke, olykor vörhenyes 
középporfiros kőzetek, melyek érdes alapanyagukban és világos színűkben 
az előbbiektől különböznek. Kevés alapanyaguk telve van fehér, üde 
földpátkristályokkal és fekete, fénylő amfiboltűkkel. E kőzetekben nem 
ritka a bázisosabb kiválás sem, a mennyiben egyes aprószemcsés foltok 
főként parányi amfiboltűkből s kevés földpátból állanak.

Amfibolandezit kevés kvarczczal a F.-Csora határában levő Kolczu 
Csoranulujon fordul elő, még pedig egy sötétszürke alapanyagú közép
porfiros kőzettől képviselve, melynek alapanyagából nagy fehér íöldpátok 
s parányi —  inkább csak lupe alatt látható —  fekete amfiboltűk vannak 
kiválva. Ezeken kívül gyéren elszórva előjönnek benne szürke vagy 
gyengén violás színű repedezett kvarczkristályok is. Mikroszkóp alatt vizs
gálva, alapanyaga telve van parányi földpátmikrolittal; nagyobb kristá
lyokban barna, fekete szegélylyel körülvett, erősen pleochroisztikus amfibol 
s gyakran részben már átalakult plagioklasz vannak kiválva.

Biotit-amfibolandezit. Ezen kőzettípussal Offenbánya közelében 
találkozunk leginkább. Rendesen középporfiros világosabb vagy sötétebb
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szürke, gyakran érdes kőzetek, melyeknek alapanyagából fehér vagy 
sárgás szinű üveges földpátkristályok, fekete amfibol s többnyire aláren
deltebben biotit van kiválva.

Ide tartoznak F.-Csorán a C. Lázár (térképen P. Tuti) s ettől északra 
az offenbányai bányaterületen előjövő andezitek talán kivétel nélkül, 
Muncsel határában a Kapri-sziklától északra levő kitörés, valamint innen 
nyugatra, a sásza-vinczai és Hermonyásza patakok közötti gerincz Portás 
nevű csúcsának kőzete. Ide sorozandó még Yerespatak határában a Detu- 
náta-gola közelében, attól kissé északra, a Paltinisiu hegyen levő kitörés, 
mely azonban már csak igen kevés biotitot tartalmaz.

Ezektől szövetre és színre nézve is eltérő az offenbányai Plesu 
kőzete, mely tömörebb és bő alapanyagú, sötétebb kékesszürke szinű. 
Alapanyagából sok fehér üveges földpáton kívül elég gyakran nagyobb, 
de erősen dekómponált amfiboloszlopok és igen gyéren biotitlevelek van
nak kiválva.

Ezen kőzetekben mikroszkóp alatt, az utóbbi kivételével, rendesen 
csak kevés alapanyagot látunk, melyben a barna, vagy már átalakulva 
zöldes amfibolkristályok játszanak a földpát mellett nagy szerepet. Az 
üde földpátok nagyobb kristályokban, gyakran zónás struktúrát mu
tatnak, sokszor kristálycsoportokat alkotnak és optikai viselkedésük a 
labradorit-bytownit sorra vall. -A biotit ezen elegyrészek mellett mindig 
alárendelt szerepet játszik. Az alapanyagban kevés üveges bázis van, 
belőle sok földpátmikrolit vált ki és gyéren be van magnetittel hintve.

Biotit-amfibolandezit kvarczczal vagy daczit szintén előfordul pár 
helyen, de benne a kvarcz rendesen oly alárendelt szerepet játszik, hogy 
a legtöbb esetben csak hosszas keresésre található fel.

Közép, majdnem öregporfiros kőzetek, melyeknek világosszürke 
alapanyagából sűrűn nagy fehér üveges földpátok, nagyobb fekete biotit- 
lemezek és apró, fekete amfiboltűk vannak kiválva. A színtelen, szürke 
vagy olykor gyengén ibolyásba hajló kvarcz csak gyéren található.

Mikroszkóp alatt kevés alapanyaga nem sok üveges bázist tartal
maz és belőle a földpáton, biotiton és kvarczon kívül világosbarna piroxén 
is, valószínűleg augit, van kiválva. Az alapanyag gyéren hintve van 
magnetittal. (Offenbánya : Gy. Pinuluj; Felső-Csora: Kolczu Lázártól délre, 
Pestere.)

T E K T O N IK A I V IS Z O N Y O K .

Az elmondottak után egy pillantást vetve a geológiai térképre, a 
tektonikai viszonyok nagy részével hamar tisztába jöhetünk. Már emlí
tettem azon okokat, melyekből kiviláglik, hogy az offenbányai kristályos 
tömzsöt nyugatról, délről és részben keletről vetődések határolják. A vető
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dések mentén mindkét képződmény erősen 
gyűrve van, mint az az 1. szelvényen, illetve 
ezen szelvény EENy-i végét képező nagyobb 
arányú rajzon (2. szelvény) világosan fel van 
tüntetve. Ezen gyűrődések azonban csak a 
két képződmény határának közelében vannak 
meg s a vetődósi vonaltól minél inkább távo
lodunk, a hullámok annál nagyobbak és lapo
sabbak lesznek, míg végre helyenként egészen 
elsimulnak. így például a kristályos tömzsben 
gyűrődéseket csak a tömzs határának mentén 
tudtam kimutatni, belsejében uralkodólag DK-i 
a dűlés. A felsőkréta-rótegek főcsapás iránya 
az egész területen EK-DNy-i, a mely iránytól 
azonban kisebb —  helyhez kötött —  eltérések 
elég gyakoriak. A terület keleti részén a kréta
rétegek dűlése átalában DK-i, de a kristályos 
tömzstől délre, mint ez az első szelvényen 
látható, már ránczolva vannak.

A kristályos tömzsöt körülvevő vetődé
sek korát egészen biztosan megállapítani nem 
lehet, de az mindenesetre a felsőkrétakorszak 
után történhetett. Tekintve a kristályos tömzs
ben és körülötte levő andezit-kitöréseket, való
színűnek tartom, hogy e vetődések az ezen 
kitöréseket megelőző hegymozgásokra vezet
hetők vissza. A kitöréseknek biztos korát azon
ban nem tudjuk, azok meghatározására alig 
találunk valami biztos támpontot. Az egyetlen, 
némileg elfogadható tájékoztatót az a medi
terrán tipusu conus szolgáltat, melyet a veres
pataki daczitbreccsiájában (helyi üledék =  Lo- 
kalsediment [Posepny]) találtak. Ez időszerint 
azonban e két kitörés egymáshoz való viszo
nyát biztosan meghatározni nem tudjuk. 
A verespataki Kirnik daczitját eddig átaláno- 
san idősebbnek tekintették, mint az e területen 
fellépő amfibol és amfibol-biotitandeziteket. 
E korviszony helyességére nézve azonban — 
mint azt már előbb felemlítém —  kételyeim 
támadtak, és inkább hiszem jelenleg azt, hogy
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a kirniki daczit a fiatalabb képződmény. Ezek szerint az ezen területen 
található tömegmozgások idejét a felsőkréta és a felsőmediterrán közzé 
kellene sorozni.

Sajátságos és jelen ismereteink mellett még megmagyarázhatatlan 
az említett conusnak előjövetele a daczitbreccsiában. Ennek a tengerben 
élt csigának előjövetele kétségtelenné teszi, hogy e helyen a mediterrán
ban tengervíznek kellett lenni, de hogy hol volt e tengeröböl közlekedése 
a nyílt tengerrel, arra nézve ez ideig semmi nyomot sem találtunk. Az 
erdélyrészi érczhegység területéről, innen délre Kristyor környékéről és a 
még délebbre eső vidékről ír le P r i m i c s *  a felső- és alsómediterránba 
tartozó képződményeket, de innen Verespatak felé az összeköttetés tudtom
mal ezideig még kimutatva nincsen. Mégis úgy hiszem, hogy nem téve
dek, ha a verespataki mediterrán-öböl folytatását dél felé, a Csetrás- 
hegység felé keresem.

ST/Unvel Ál!'
.  ifiuxrujM j!

2. szelvény. A felső-krétarétegek gyűrődése a muncseli úton.

Egy másik érdekes jelenség területünkön a kristályos mészkövek 
fellépési módja.

A kristályos palák közepette fellépő kristályos mészkövekre eddigelé 
az a nézet volt leginkább elterjedve, hogy azok a kristályos palák rétegei 
közé települt rétegeket, esetleg lencséket alkotnak. Ezen felfogással azon
ban az Offenbánya környékén fellépő kristályos meszek települését meg
magyarázni nem tudom. Előbb már említettem, hogy e mészkövek gyak
ran hosszúra nyúlt (1— 2, sőt még több 1 ^ ) szalagokat képeznek, melyek
nek szélessége hosszúságukhoz képest csekély, alig 100— 300 Ezen 
szalagok hossziránya azonban gyakran nem egyezik meg a kristályos 
palák csapásirányával, hanem azt ferdén, olykor egészen ép szög alatt 
metszi. Abban az esetben pedig, ha e mészkövek tényleg a kristályos 
palák közé települt rétegeket vagy lencséket alkotnának, a hossztengely
nek és a csapásiránynak egyezni kellene.

*  P rim ics  : A Csetrás-hegység geológiája, p. 17— 18. (Budapest, 1896. Kir. ru_ 
term. tud. társ. kiadása.)
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Hogy ezen mészkövek nem ülnének benn a kristályos palákban, 
hanem reá lennének települve : azt kizárja az a körülmény, hogy az offen- 
bányai aranybányákban a bányászat épen a kristályos paláknak, mész
köveknek és andeziteknek érintkezésénél foly.

Sajnos, hogy ezen fellépési mód helyes magyarázatára semmi el
fogadható magyarázatot ezideig nem találtam, mert azon magyarázatot, 
melyre már több Ízben visszatértem, ha arról gondolkoztam, magam is 
nagyon kétségesnek tartom. E feltevésem pedig az volt, hogy e mész
kövek, legalább azoknak egy része, nem egykorú képződmény a kristályos 
palákkal.

Múlt évi jelentésemben megemlékeztem a Brezest és Szártos közsé
gektől északra a Bostanuluj-hegy gerinczéről, melyen a fillitek közé tele
pülve vékonypalás tömör, szürke színű dolomit, ennek közvetlen folyta
tásában kvarczit van települve, míg a kvarczit szélén kis területen eruptív 
jellegű gránit fordul elő. Már akkor azon nézetemnek adtam kifejezést, 
hogy e gerincz alighanem tektonikai vonal. A délibb területen végzett 
vizsgálataim e nézetemet mindinkább kezdik megerősíteni. Azon feltevés, 
melyet az offenbányai meszek keletkezésének kérdése ébresztett bennem, 
tulajdonképen már itt kezdett megfogamzani. Feltűnőnek találtam a dolo
mitnak, kvarcznak és gránitnak egymással való közvetlen érintkezését és 
azzal gondoltam ezt kimagyarázhatónak, hogy a közeli gránittömzsnek a 
kristályos palák közé való benyomulása alkalmával e helyen is repedés 
támadt, melyet kis részben gránit, főrészben pedig a vulkáni működés 
utóhatásaként dolomit és kvarcz töltött ki, melyek a repedésen feltódult 
forrásokból ülepedtek le.

Erre gondoltam, mert az offenbányai meszek keletkezésének és tele
pülési viszonyainak kérdésénél is, s itt még segítségemre jött azon grá- 
nitos kiképződésű terület is, melyet a kristályos palák nyugati területéről 
említettem.

Mindezek azonban oly feltevések, melyeknek elfogadható voltában 
magam is kételkedem.

2. A  Kis-Aranyos völgyének geológiai viszonya i Felső- Vidra
és Szohodol között.

Az Abrudbánya jelzésű 1 : 25000-es térkép délkeleti lapjának bevég
zése után visszatértem nyugatra, harmadévi felvételeim folytatására. 
Akkor az ENy-i lap déli széléig, a Nyágrapatak völgyéig jutottam. Ez 
alkalommal befejeztem ezt a lapot és a délnyugati lapon a Kis-Aranyos 
és Fehér-Kőrös vízválasztójáig és folytatásként keletre a szohodoli völgyig 
jutottam.

.4 m . kir. földtani intézet évi jelen tése. J901. V)
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Az itt felvett terület legnagyobb részét a Kis-Aranyos folyó völgye 
képezi, melyhez még északon a Nyágrapatak völgyének jobb oldala és 
délkeleten a szohodoli völgy egy részének bal oldala csatlakozik.

A terület legnagyobb részét kristályos palák és ezek közé települt 
hatalmas kristályos mészkővonulat alkotja, melyekre nyugaton diász- 
képződmények és felsőkréta-rétegek, délkeleten a szohodoli völgyben 
felsőkréta-rétegek települtek.

A Kis-Aranyos völgyén fölfelé haladva, meglehetősen zavart telepü
léssel Hűiteket és zöld palákat, gyéren amfibolitokat, és grafitos palákat 
találunk feltárva a völgy alján, míg a völgy bal oldalán a kristályos 
mészkő impozáns sziklákat alkotó hatalmas vonulata ötlik szemünkbe.

#91, (S3W ' .jH

3. szelvény. A Kis-Aranyos völgyétől D-felé Felső-Vidránál. 
kp — kristályos palák, km  =  kristályos m é s z k ő , =  felső diász (?), fk  =  felsőkréta-

rétegek.

E kristályos mészkővonulat Topánfalva közelében a szohodoli hídnál 
kezdődik a Lucsia sziklával s kiszélesedve, a gerinczen széles platót 
alkotva, húzódik nyugatra és Felső-Vidra közelében még mintegy 
szélességgel végződik. A vonulat legnagyobb szélességét Alsó- és Felső- 
Vidra között éri el, hol benyúlik délre a még föl nem vett területre is, a 
Fehér-Körös völgyébe. A vízválasztótól északra legnagyobb szélessége 
4'3%l, és a Kis-Aranyosra néző oldalon vastagsága helyenként meghaladja 
a 600 mf - t  A vonulat a völgy baloldalán majdnem egyenes vonalat alkot 
és az egész egy tektonikai vonal benyomását kelti, bár ezt —  mint a
3. szelvényen látható —  biztosan kimutatni nem sikerült. Mégis a gerin
czen 1000— 1100 magasságban fellépő felsőkréta-rétegek állása a Kis-
Aranyos völgyének 600— 700 mj  magasan levő rétegeiben, vetődésre enged 
következtetni.

Délkeleten, a szohodoli völgy bal oldalán felsőkréta-márga és e 
közé települt mészkő [fedi a kristályos mészkövet, mely alól a kristályos 
mészkő több ponton előbukkan. A felsőkréta-rétegek felhúzódnak a gerinczre 
is és a közbetelepült mészkőből egyes foszlányok magán a kristályos mész- 
kövön is visszamaradtak.

A mészkő rendesen közép- vagy ritkábban aprószemcsés, gyéren
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előfordul öregszemcsés is. Színe nagyobbrészt világosabb vagy sötétebb 
szürke, olykor sávos, néha vörhenyes s csak igen ritkán hófehér, több
nyire könnyen porló s ezért iparilag nehezen lehetne feldolgozni.

Alsó-Vidrától északnyugatra a Kis-Aranyos és Nyágrapatak közötti 
vízválasztón egy vörös vagy kékesszürke sericzites fényű palából, vörös, 
gyakran ibolyásba hajló homokkőből és konglomerátból álló képződmény 
települt konkordánBon a kristályos palákra. Ezen képződmény dél felé 
való folytatása annak, mit harmadéve az északibb területekről mint 
felsődiászt említettem. A vízválasztó gerinczről félköralakban lehuzódik 
e képződmény a Kis-Aranyos völgyébe is és a középvidrai templom köze
lében, a Csiga-hegyen kissé alul találjuk meg kivékonyodva, hol kris
tályos palákra települve, a felsőkréta-rétegek alá bukik. Folytatását a

ö

4. szelvény. A Kis-Aranyos völgyétől NyÉNy-ra Közép-Vidránál. 
kp  =  kristályospala, d — felső diász (?), fk  =  felsőkréta, a — andesit, I =  törési vonal.

völgyben fennebb nem is találtam meg, de északnyugaton a Gligolestilor- 
hegy lejtőin újólag megjelenik. A G-ligolestilor-hegy keleti lábától, a 
Csiga-hegynél torkolló patak eredetétől délkelet felé egy vetődési vonal 
található, melytől nyugatra hűitek s ezek fölé települt felsődiász és felső- 
krétarétegek vannak, míg keletre a felsőkréta-képződmény terül el és a 
diászrétegek folytatását, melyek a Nyágrapatak és Kis-Aranyos vízválasz
tójáról eredetileg egyenesen a Gligolestilor-hegy keleti lábához húzódtak, 
most a Kis-Aranyos völgyében a Csiga-hegynél találjuk meg.

A Gligolestilor déli oldalán a diászképződmények még megvannak, 
de az alattuk levő hűitekhez annyira hasonlók, hogy helyenként azoktól 
alig különböztethetjük meg. E helyen uralkodólag szürkés vagy vörhe
nyes, erősen szericzites fényű palák vannak a Ceorasa patak mentén és 
a hegyoldalakon feltárva, a patak felsőbb részeiben pedig zöld palákat 
találunk. Petrograhai kinézésükre nagyon hasonlítanak ezek a Csiga
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hegynél torkolló patak felső részén feltárt diászpalákhoz, melyek ott 
homokkövekkel és konglomeráttal is váltakoznak, vagy azokra vannak 
települve.

A diász felett a Gligolestilor-hegy oldalain felsőkréta-márga van 
feltárva, míg a hegy tetején egy kis andezitkitörést találunk.

A felsőlcrétco-rétegeh délen a szohodoli völgy bal oldalán ural- 
kodólag vékonyréteges szürke márgákból állanak, melyek közé helyenként 
mészkövek vannak települve. A rétegek uralkodólag kisebb-nagyobb fok 
alatt délkelet felé dűlnek, de alóluk a völgy mentén helyenként még ki- 
bukkanak a kristályos mészkövek.

Ponoreltől északra a Ratici-hegyen és a Ponoreli patak két ága közé 
eső területen szilárdabb homokkövek, helyenként erősen kvarczitos külső
vel, jelentkeznek, melyeket még a felsőkrétához számítottam, bár kövü
letet benne nem találtam.

A márgában egyetlen óriási inoceramus lenyomatát találtam a szo
hodoli templomtól északra. Ezen lenyomat szélei le vannak töredezve és 
ezért körvonala nem is látható, de a megmaradt rész is egy ritka nagy
ságú fajra utal, a mennyiben hossza 35 cfm. magassága 26 cjm. Felülete 
konczentrikus bordákkal van díszítve, közelebbről meghatározva ezideig 
még nincsen.

A közbetelepült mészkőben gyakrabban fordulnak elő kövületek, 
így pl. a pelesi templomtól északnyugatra a gerinczen részben felsőkréta, 
részben kristályos mészkőterületen egy szürkésfehór tömör mészkőből 
álló foltocska van, melynek kőzetében egyetlen inoeeramust találtam, 
melyet eléggé össze lehet egyeztetni az I. Cripsi, Mant. sp. fajjal.

A szohodoli hídtól délkeletre vörös mészkő van a felsőkréta-márga 
rétegei közé települve, melyben elég .gyakori hippurites-átmetszetek mel
lett még egy plagioptychushoz hasonló vastaghójú kagylót is találtam.

A Kis-Aranyos völgyének bal oldalán a felsőkréta-rótegek margók
ból és ezekkel váltakozó homokkövekből, ritkán konglomerátokból álla
nak. A Csiga-hegynél szenes agyagréteg is van a homokkövek közé bete
lepülve. melyben már több Ízben kutattak szénre, de eredmény nélkül.

E területen bő kövülettartalmú rétegekre a már említett és régóta 
ismeretes, ú. n. Csiga-hegyen akadtam Alsó- és Felső-Vidra határának 
közelében, a vízeséssel szemközt. A homokkő itt 8— 10 'mj  vastagságban 
annyira telve van actaeonella-héjakkal, hogy azoktól egészen konglome- 
rátos szerkezetű. E rétegben a lapos 'vagy ímegnyúltabb spirájú Act. 
giganteán kívül más kövületre nem is akadtam, de az itt torkolló pata
kon kissé alul, a szenes réteg alatt —  az út szintája fölött 3— 4 "/-e l — 
porhanyó, agyagos, helyenként szenes homokkő vékonypalás rétegei van
nak feltárva, melyekből az alábbi kövületeket határoztam meg :
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Arca inaequidentata, Z itt. afl'.
Astarte laticosta, Desh.
Modiola cfr. siliqua, Math.
Limopsis calvus, Sow. sp.
Crassatella macrodonta, Sow. sp.
Inoceramus sp.
Adaeonella gigantea, Sow. sp.

— Lamarcki, Sow. sp.
Glauconia, Kefersteini, Zek. sp.

—  Renauxiana, cI’Okb sp.
Natica sp.
Cerithium simplex, Zek.

—  Münsteri, Kefst.
Nerita Goldfussi, Kefst.
Pyrgulifera. sp. (dánosa ? spiniger 9)

Ezen kövületsorozatból kétségtelen, hogy ezen rétegek teljesen gosaui 
kifejlődésnek s hogy korra nézve az alsó-szenonba vagy a legfelső turonba 
tartoznak; a márgarétegek azonban —  melyekről úgy látszik, hogy az 
Erczhegységben nagyobb szerepet játszanak, mint eddig hittük —  már 
magasabb szintájat képviselnek.

Mint üledékes képződményről - - a Kis-Aranyos alluviumán kívül —  
meg kell emlékeznem még a Peatra Álba kristályos mészkő vonulatának 
lábánál fellépő mésztufaképződményekről.

A Kis-Aranyos és Fehér-Kprös közötti lapos vízválasztó karsztszerű 
kiképződést mutat. Az egész telve van dolinával és az egész területen 
nincs egyetlen számbavehetőbb forrás. A mélyre mosott Ponoreli patak 
völgye is a mészkőterületen teljesen száraz, de a mészkőszikla alján úgy 
itt, mint innen nyugatra a vízesésnél és a Janku-teleppel szemben levő 
házcsoportnál, hatalmas források alakjában tör elő a mészkőterületen 
összegyűlt víz. A nagyon meszes vízből azután hatalmas mésztufalerako
dások keletkeztek.

Eruptív kőzettel e területen csak egy ponton találkoztam, mely a már 
említett Gligolestilor-hegyen van. A Gligolestilor-hegyen előjövő kőzet 
erősen átalakult, középporfiros, piszkos zöld színű alapanyagából fehér, 
fénytelen íöldpátok és zöldesfekete amfibolkristályok vannak kiválva.

Mikroszkóp alatt az egész kőzet erősen zöldkövesedve van. Föld- 
pátja annyira átalakult, hogy nem is hat a polározott fényre. Az amfibol 
sárgászöld oszlopokban vagy foszlányokban van jelen, melyek közül 
egyik-másik még épebb és ezeken az amfibolra jellemző hasadáson kívül 
olykor még a pleochroizmus is felismerhető.
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IPARILAG ÉRTÉKESÍTHETŐ ANYAGOK.

A bejárt területen ipari kiaknázásra érdemes anyagul —  eltekintve 
az offenbányai aranyterülettől — csupán csak a kristályos mészkő ajánl
kozik, melyet azon esetben, ha szilárdabb minőségben sikerülne feltárni, 
díszkövek feldolgozására lehetne használni. Legújabb időben a szohodoli 
völgy végén nyitottak egy kis kőfejtőt a kristályos mészkőbe, de az itt 
feltárt kőzet annyira porlós, hogy nemcsak a lógbelieknek nem fog ellen- 
állani, hanem feldolgozása is nagyon nehéz.


