
4, Geológiai jegyzetek a Fehérkörös völgyéből.

(Jelentés az 1903. é v i részletes geológia i fö lvételekről.) 

Dr. Pálfy MóB-tól.

Az 1903-ik év folyamán részletes geológiai fölvételeimet dói felé 
folytattam. A 20. zóna, XXVIII. rovat DNy-i szögletén a Fehérkőrös ere
dete körül és a blezsenyi völgytől nyugatra elmaradt terület bevégzése 
után délfelé haladtam a 21. zóna, XXVIII. rov. ENy jelű lapra, melynek 
északkeleti szöglete a Fehérkőrös és dupapiatrai völgyig már tavaly be
fejeződött. Ezen lapot azután be is fejeztem, csupán a délkeleti szegélyén, 
a sztanizsai gerincztől délre maradt egy keskeny szegély vissza.

E terület egészen a Fehérkőrös vízkörnyékéhez tartozik, mely észa
kon —  az ez évben térképezett terület —  északi részén, a Gy. Crisuluj 
alatt, hatalmas forrás alakjában tör elő a kristályos mészkő alól. A Fehér
kőrös völgye még ezen túl is folytatódik nyugat felé, de völgye itt —  mint 
a mészkőhegységekben gyakori — száraz s benne csak esőzések alkal
mával folyik víz.

Folyásának iránya kezdetben keleti, míg később az északról jövő 
Orisesti mellékág fölvétele után délre kanyarodik s ezen irányát majd
nem Mihalény községig megtartja. Itt ömlik bele azon keletről jövő mel
lékág, a melyek a bucsesdi, dupapiátrai és sztanizsai patakok egyesülésé
ből származik. Mihalény községnél DDNy-ra, Zdrapcznál D-re és Kris- 
tyornál Ny-ra kanyarodva a 21. zóna, XXVIII. rov. ÉNy jelű 1 : 25000-es 
térképlap DNy-i szögletében hagyja el területünket.

Ezen területre az említetteken kívül még a következő községek es
nek: Bulzesd, Blezseny, Bucsesd, Dupapiatra és Sztanizsa. A nyugati 
oldalon még több község határa nyúlik be kisebb-nagyobb területen.

A fölvett terület geológiai alkotását jelen jelentésemben csak épen 
átalánosságban vázolom, mert az a szándékom, hogy az érczhegység 
területének fölvétele után megfigyeléseimet részletesebben összefoglal
jam. Bár területemnek déli része is még csak a szegélyére esik az ércz- 
hegységnek, mégis az északibb terület tektonikai kiképződése is annyira
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összefügg —  legalább eddigi ismereteim szerint —  az érczhegység alkotá
sával és tektonikai kiképződósével, hogy részletesebb tárgyalását ennek is 
azon összefoglaló munkáig elhalasztóm.

A fölvett területen a következő képződmények szerepelnek :
1. Kristályos mészkő.
2. Augitporfirit —  és melafirrtufa.
3. Szirtes mészkő. Tithon ?
4. Felső kréta-rétegek.
5. Andezittufák és brecsiák, piroxén-amfibol és amfibol-andezitek 

tufái és brecsiai s daeittufa és brecsia.
6. Alluvium.
Eruptív kőzetek közül:
7. Porfir.
8. Kvarczporfir.
9. Andezitek (piroxén-amfibol-andezitek, amfibolandezitek és dacrfek.
A terület rövidre összefoglalt geológiai alkotása a következő:
Északon a Fehérkörös forrása körül a Kis-Aranyos és Fehérkőrös

vízválasztójáról idehúzódó kristályos mészköveket találjuk. Ettől délre az 
egész terület általános takaróját a felső kréta-rétegek alkotják, a melyek
ből a múlt évi jelentésemben már megemlített ÉNy-DK irányú mészkő- 
vonulat kisebb-nagyobb szírijei ütik ki magukat. Ezek tulajdonképen há
rom nagyobb szírt köré csoportosulnak. Délkeleten az 1035 m. magas 
Bredisor, középen az 1266 m. magas Vulkán és északnyugaton az 1154 
m. magas Sztrimba alkotják e vonulat kiemelkedőbb csúcsait, a melyek 
körül s között a kisebb nagyobb szirtek nagyszáma búvik ki a felső-kréta- 
lepel alól.

Kétségtelen, hogy ezen apró szirtek, melyek olykor még a mély völ
gyek alján is előbukkannak, egykor a krétarétegek takarójától be voltak 
fedve s utólag az erózió által tárattak fel.

Párhuzamosan a mészkővonulattal a bucsesdi völgyből kiindulva s 
a dupapiátrai és sztanizsai gerinczre húzódva, egy keskeny melafirtufa- 
vonulat húzódik a krétarétegek közé beszorítva. Ennek északnyugati 
folytatásába esik Blezsenynél a Fehérkőrös-völgy jobb oldalán azon na
gyobb melafirtufa-vonulat északi határa, mely délfeló a Fehérkőrös 
völgyén át Mihalény és Zdrapu alatt ér véget. Úgy a bucsesd-sztanizsai, 
mint a blezsenyi melafirtufa-vonulatot a vonulattal párhuzamos andezit- 
telérek kísérik.

A blezsenyi melafirtufa-vonulat keleti szóiét is, ép úgy mint az 
északit, jól feltűnő törési vonalak határolják s mellette itt is —  vele pár
huzamos — andezittelérek lépnek föl.

Északon a Fehérkőrös medrében, a Cris szikla alatt, egy parányi
7A m. kir. földtani intézet évi jelentése. 1903.
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zöldesszürke színű kvarczporfir fordul elő, míg délen Mihalénytől nyu
gatra, pár helyen vörös porfirtelér tört át a melafirtufán.

A melafirtufa délkeleti határa mellett ÉK-DNy irányú nagyobb 
andezit-kitöréssel találkozunk, mely a Fehérkőrös völgyének bal oldalán 
Mihalénynyel szemközt kezdődik, s délnyugot felé Zdrapcz irányáig, 
illetve a Guraputinilorig húzódik le. Ezen andezit-vonulattal párhuzamos 
a bukuresd-rovinai, mely az előbbitől amphibolandezittufától és brecsiá- 
tól van elválasztva. Ezen andezitvonulat déli szélétől egy nagyobb kitörés, 
a bukuresdi Magúra andezitje, húzódik kelet felé.

Két nagyobb andezitterület van a sztanizsai völgyben is. Ezen na
gyobb andezitterületek kőzete többé-kevésbbé zöldköves hipersztén-am- 
fibolandezit, melyek helyenként gyéren elszórva vörös gránátszemeket 
s nem ritkán a magmától korrodált kvarczszemeket is tartalmaznak. 
Ilyen a zdrapcz-mihalényi, bukuresd-rovinai és sztanizsai andeziterup- 
eiók kőzete. Bennük a sztanizsai és rovinai völgyben nemesércztelérek is 
fordulnak elő, melyekből ez ideig csak kevés szerencsével bányászták az 
aranyat.

A fölvett területen szétszórt andezittelérek kőzete egészen más, mint 
az említett nagyobb erupeióké. Ezeken zöldkövesedés kevésbé látszik, s 
anyaguk középporfiros amfibol vagy amfibolbiotitandezit, olykor kevés 
kvarcztartalommal. Gránát ebben is előfordul gyéren, ellenben a piroxén 
teljesen hiányzik belőle.

Az említett andezittufán és brecsián kívül még Kristyortól északra 
találunk nagyobb andezittufaterületet. Kristyor környékén a Fehérkőrös- 
völgy bal oldalán piszkos zöld tufát és brecsiát láthatunk több helyütt 
feltárva. Andezitzárványai fekete vagy zöldkövesedett piroxén-amfibol- 
andesitek; a tufában nagyobb fekete amfiboloszlopok alig fordulnak elő. 
Alig szenvedhet kétséget, hogy ez azon piroxén-amfibolandezitek törme
lék képződménye, melyek a völgy magasabb részein nagy területet foglal
nak el. A Fehérkőrös-völgy jobb oldalán alul amfibolandezittufa és bre- 
csia s fölötte a hegytetőkön dacittufa és brecsia települt. Az amfibolande
zittufa telve van hosszú fekete amfiboloszlopokkal; zárványai vörös vagy 
szürke közép-, majdnem öregporfiros amfibolandezitek. Az amfibolande
zittufa alján egy-egy piroxén-amfibolandezit zárvány is található gyéren, 
de ezek fennebb már elmaradnak, ellenben a magasabb részeken gyéren 
egy-egy dacitzárvány kezd jelentkezni. Fennebb haladva a dacit mind 
gyakoribb lesz, míg végre a felsőbb részeken kizárólag dacittufát és bre
csiát találunk.

A különböző andezitfaj oknak települése, valamint a Fehérkőrös-völgy 
bal oldalán néhány kirándulás alkalmával tett észlelet arra vezettek 
engem, hogy itt az andeziterupciók sorrendje egészen fordított, mint ed-
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dig hittük. Legidősebb t. i. a zöldköves piroxén-amfibolandezit, ezt kö
vette az amfibolandezitek erupciója s legfiatalabb a dacit.*

Az andezittufáknál fiatalabb képződmény nincsen a fölvett terüle
ten ; csupán csak az a kevés alluviális hordalék, a mit a Febérkőrös völ
gyében és a nagyobb patakok mentén találunk.

É R T É K E S ÍT H E T Ő  A N Y A G O K .

A titbon-mészkővonulat kőzetét, valamint északabbra a kristályos 
mészkövet mészégetésre lehet felhasználni. Jelenleg a tithon-mészkővonu- 
lat egyes pontjain tényleg jó minőségű meszet is égetnek. Az andezittelé- 
res anyaga útépítési és fentartási anyagnak igen jól beválik, míg a Kris- 
tyon-Czereczel környéki andezittufák keményebb része ópületkőnek hasz
nálható.

A zöldköves piroxén-amfibolandezit teléreiben Sztanizsa és Buku- 
resd környékén emberemlékezet óta —  úgy látszik azonban csak csekély 
szerencsével —  bányászták az aranyat.

*  Y . ö. P á l f y  : E lőzetes je len tés  az e rdé lyrész i érczhegység andezitje inek  
korv iszon yáró l. (Fö ld tan i K öz lön y . X X X I I I .  köt. p.)


