
5. Az erdélyrészi Érczhegység K -i széle Felsőgáld, Intre- 
gáld, Czelna és Ompolyicza környéken,

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

T. R oth  L ajosíóI.

A megelőző (1902.) fölvételemet tárgyaló jelentésemben említettem, 
hogy a 21. zóna/XXlX. rov. jelzésű (gyulafehérvári) osztálylap ÉK-i lapján 
feltüntetett terület bejárása után Csáklya Ny-i környékén még ez osztály
lap ÉNy-i lapjának ÉK-i sarkát térképeztem.

Áz 1903. év nyarán ej fölvételemhez közvetlenül csatlakozva, min
denek előtt Felsőgáldról, aztán majd Intregáld felől és Felsőgáldon át 
Czelnára költözködve, ez utóbbi községről s végre Ompolyiczáról folytat
tam munkámat úgy, hogy az említett 21. zóna/XXIX. rov. ÉNy jelzésű 
lap, a DK-i sarka (Sárd környékén) kivételével, elkészült és a D felé hozzá 
csatlakozó 21. zóna/XXIX. rov. DNy jelzésű lap É-i pereme Ompolyiczá- 
nál kis sáv alakjában szintén fölvételre került.

E terület elég változatos; részletes bejárása pedig nem könnyű, a 
mi legjobban kitűnik abból, hogy Felsőgáldról csak lóháton lehet Intre- 
gáldra költözni és hogy úgy Intregáldról, mint Ompolyiczáról a lap Ny-i 
lakatlan részének térképezése czéljából kénytelen voltam még 2— 3 napra 
külön Negrilestyi, illetve a Lunka-Ompolyicza nevű telepre rándulni.

A tithonmészkő-vonulat a szóban levő terülen DDNy-i s jobban 
DNy-i irányban folytatódik, a lap Ny-i határa felé azonban Ny-nak kanya
rodik, a mit az őt kisérő alapja, azaz a régi eruptivkőzet vonulata is 
cselekszik. Ez utóbbin túl K  felé a krétakorú tenger lerakodásainak töme
géből egyes csúcsok (szirtek) vagy kis részek alakjában —  elég sűrűn —  
újból bukkan ki a tithonmészkő.

E mészkő csúcsok és kisebb vagy picziny részek szintén DNy-i 
irányban sorakoznak, Délen pedig (Lunka-Ompolyicza táján), hol a mészkő 
tekintélyesebb részben jelenik meg a felszínen, párhuzamosan az É-ibb 
vonulattal, Ny felé kanyarodik.

Itt is a régi eruptivkőzet —  részben összefüggő vonulatban — kiséri,
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tovább K-nek aztán, a tulajdonképeni hegység igazi, azaz neogénkorú 
lerakodások képezte széle felé, a mészkő szintén számos picziny, he
lyenként nagyobb részekben is, bukkan — rendesen a régi eruptív-kőzet
tel együtt —  a felszínre, sőt még a neogénkorú lerakodások borította 
területen is folytatódik még kis darabig, ez utóbbiak alól rögszerű kis 
részekben ütvén fel magát.

E mészkő tehát a hegység K-i végéig folytatódik, jeléül annak, hogy 
a felszín alatt a fiatalabb takaró alatt mindenütt megvan.

A Ny-i tithonmészkő és régi eruptivkőzet vonulatának Ny-i határán 
a felső-krétakorú, K-i határán az alsó-krétakorú lerakodások folytatód
nak. Az előbbiek a tithonmészkő Ny-nak forduló tömegén területemen 
véget érnek, az utóbbiak D felé széles zónában folytatódnak.

E neocomkorú lerakodások borította területen, körülbelől a neogén 
beálltával keletkezett keskeny hasadékokon dacit vagy andezit tört fel. 
E hasadékok DDNy-i irányban orientálódnak, de harántul állított kis ha- 
sadékok is jöttek létre. Ompolyicza környékén a dacit a diabázon és tithon 
mószkövön tört teleptelérszerűen fel.

Közel ide (Ny-nak) telér alakjában diorit lép a felszínre, mely kőzet
tel együtt kvarczkonglomerát jelenik meg; ezt a diorittal egyetemben 
paleozóosnak tekintem.

Ezek a hegység szélén fellépő kőzetek a mindjobban Ny felé nyúló 
neogénkorú lerakodások alá merülnek. Ez utóbbiak főleg mediterrán- 
korúak és ■— mint parti lerakodások —  a lajtamészkő kiképződésében 
lépnek Tibor és Krakkó környékén elszigetelt foltok alakjában fel, míg 
Czelnán, valamint Igenpatalia és Magyarigen közt, hol a lajtamészkövet 
kőbányákban fejtik, nagyobb területet borítanak és Ompolyiczáig vonul
nak, mely községig t. i. eddig nyomoztam.

Ompolyicza táján gipsz- és dacittufa-betelepedések mutatkoznak a 
lajtamészkőben: a gipsz-betelepedések lencsealakuak.

Igenpatakától D-re a mediterrán réteges márgás agyagon kavics- és 
durvább homokból álló lerakodás ül rajta, mely a magába zárt szerves 
maradványok nyomán szarmatakorúnak bizonyult; e lerakodással minden 
valószínűség szerint egykorúak a Magyar-Borosboesárdon és a magyar- 
igeni szőlőkben fellépő hasonnemű képződések. A Nagyenyed táján fel
lépő szarmatakorú lerakodás óta, tehát hosszabb félbeszakítás után, ez 
az első idetartozó lerakodás, mely a hegység szélén ki volt mutatható.

Diluviális agyag és kavics az alacsonyabb dombokon és az idősebb 
lerakodásokat a völgyek felé szegélyezve lép fel.


