
5, Az erdélyrészi Erczhegység K-i széle Sárd, Metesd, 
Ompoly-Preszáka, Rakató és Gyulafehérvár környékén,

(Jelentés az 1904. évi részletes geológiai felvételről).

T. Roth LAJ0S-tól.

Az 1904. év nyarán a megelőző évi felvételemhez közvetlenül D-felé 
csatlakozva, a ezímben megjelölt községek környékén folytattam munká
mat akként, hogy mindenekelőtt Sárd környékét jártam be és térképez
tem, minek folytán a 21. zóna/XXIX. rov.-jelzésű osztálylap (Gyulafehér
vár) ENy-i lapja teljesen elkészült, azután pedig a nevezett osztálylap 
DNy-i lapján feltüntetett terület térképezésére térve át, a Gura ampoiczai 
telepről, s majd Metesd és Ompoly-Preszáka-községek felől D-re Rakatóig 
(Yalea satului) haladtam, a Y. batrinii mentén pedig É-felé fordulva, 
Borsómező és Poklós mellett el EK-nek folytattam bejárásaimat, melye
ket aztán Gyulafehérvár-város közvetlen környékén ősszel bevégeztem.

így tehát a mondott osztálylap DNy-i lapjának kétharmadrésze, a 
DK-jelzésűnek pedig ENy-i sáva a vasút-vonalig került részletes geológiai 
felvételre.

A körülirt felvett terület főzöme az Ompoly-völgy E-i s főleg déli 
oldalára esik.

A főszerepet e területen a krétakoru (alsó vés felső) lerakodások 
viszik, melyek (az alsók) alól számtalan kis szirt alakjában s a régi erup- 
tiós kőzettől kisérve, a tithon mészkő bukkan ki. Az E-iabb vonulatokkal 
megegyezően a vonulatok e területen is Ny-nak kanyarodnak, mi kivált 
az alsó-krétakorú lerakodásoknál praegnánsan jut kifejezésre.

A Sárd, Borbánd és Maros-Szentimre jelezte, szigetszerűen kiemel
kedő dombvonulat felépítésében a diluvium és fiatal-harmadkoru rétege
ken kívül ó-harmadkoru s Ny-i szélén alsó-krétakorú lerakodások is vesz
nek részt.

A képződményeket ezek után egyenként tárgyalva, mindenekelőtt a
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régi eruptiós kőzetekkel

lesz dolgunk. Ezekből vékony csiszolatokat készíttettem, melyeket dr. Pálfy 
Mór volt szíves a górcső alatt közelebbről megvizsgálni, miért is őszinte 
köszönettel tartozom. A következőkben, a lelőhelyek szerint E-ról D-felé 
haladva, a megvizsgált kőzetcsiszolatok diagnózisát dr. Pálfy Mór úr 
saját szavaival közlöm.

A Csáklyától Ny-ra, Piétra Szunjicava alját képező kőzet, a melyen 
az 1902. évi jelentésemben említett pompás forrás kerül a napra, augit- 
porphyrit-nek bizonyult.

«Bő alapanyagából az első generátióban kevés földpát s augit vált 
ki. Ez utóbbi a csiszolatban nem látszik, de az alapanyag zöld foltjai az 
augit elbontására utalnak. Makroskoposan különben a kőzetben gya
kori. Az alapanyagból kivált sok földpát-mikrolit helyenként szép folyási 
szövetet mutat. Feltűnő a kőzetben a sok parányi Quarcz-zá,rvány, a mi 
hogy nem az augitporphyritekben oly gyakori quarczgeoda, mutatja az, 
hogy ennek héjas szerkezetét nem észlelteti. Kivétel nélkül mindenik 
össze van töredezve úgy, hogy polározott fényben eltérő színeket mutat
nak az egyes töredékek.»

Innen DK-re, a Havasgyógyra vezető úton, Daisa Juon háza mellett 
elvonuló kőzet, melyet az 1902-ről írt jelentésemben szintén említettem, 
«augitporphyrit-tufa igen sok mikroskopikus Caleit-geodával.» A D aisa 
•Jüon házától Ny-ra az úton fellépő kőzet nmandulakő, melynek tömör 
fekete alapanyaga telve van kisebb-nagyobb mandulával. Mikroskop alatt 
sűrű, sok üveges anyagot tartalmazó alapanyaga telve van kisebb-nagyobb 
üregekkel, a melyeket részint Quarcz, részint sárgászöld-színű amorph 
anyag és Calcit tölt ki. Alapanyagából sok földpát-mikrolit vált ki. 
Nagyobb földpát-kristályok is voltak a kőzetben, de ezeknek most csak 
ürege látszik, teljesen elbomlottak.!)

A Felsőgáldtól ÉNy-ra, a völgy jobb lejtőjén fekvő D. Danulescilor 
É-i lejtőjéről való kőzet vmelaphyr, mely sötétszürke alapanyagú, apró- 
porphyros kőzet. Kiválva egy-egy földpát és egy-egy zöldszínű ásvány 
látható. M. a. bő alapanyaga telve van plagioklas-mikrolitekkel; sűrűn 
kiválva nagy Plagioklas-kristályok, gyérebben Augit s részben már szer- 
pentinesedett Olivin. Gyéren egy-egy Amphibol és Quarcz-geoda is lát
ható. i)

Az innen K-re, a völgy bal oldalán emelkedő Perlogeu DNy-i lejtő
jéről való kőzet mnandulaköves porphyrit, a melyben M. a. semmiféle 
színes elegyrész nem látható)), a Felsőgáldról, patak bal partjáról, arról 
az útról való kőzet pedig, mely a 452 m-es ponton felállított kereszthez 
vezet, ((Valószínűleg elquarczosodott augitporphyrit-tufa» s az innen



Ny-ra, a völgy jobb oldalán emelkedő 423 m-es csúcs E-i oldaláról (árok
ból) való kőzet «mandulaköves augitporphyrit-tufa (?)»

A Ny-i összefüggő régi eruptiós kőzet-vonulatból, az Intregáldtól K-re 
fekvő Valea Turcului kezdetéről, valamint a szoros mellett elvezető útról 
való kőzetek földpát-porphyriteknek és az egyik, az utóbbi lelőhelyről 
hozott kézipéldány cliabas-nak bizonyult.

A földpát-porphyrit «vörhenyes színű tömör kőzet, melyből csak 
gyéren van egy-egy nagyobb plagioklas-kristály kiválva. M. a. a bő alap
anyaga teljesen kristályos s kizárólag földpátból áll. A nagyobb kristá
lyokban kivált földpátok teljesen mállottak. Színes elegyrésznek a nyo
mára is alig akadunk. Sok Titánvas, szélein kissé Leukoxénné alakulva. 
A diabas sötétzöld tömör kőzet. M. a. teljesen kristályos; az egyes elegy
részek erősen bontottak. A Plagioklas zavaros, Augitja részben már el van 
bontva. Gyakori benne a Titánvas, a mely részben Leukoxénné, sőt rész
ben Titanittá alakult át.»

A Piétra-Muncselului DNy-i lejtőjén, már a V. Turcului eredetén —  
mint az intregáldiak mondják —  mintegy 200 évvel ezelőtt aranyat ke
restek, tárót hajtottak és zúzómű is volt felállítva, milyen eredmény- 
nyel? —  nem tudni. A kőzet feltűnő nagy halmaza még most is ott 
hever. A Petrarnicza 1164 m-es csúcs K-i lejtőjén a kőzet szép táblásán 
elválva látható.

A vonulat déli részéből, Negrilestyitól DK-re a Vurvu Albii É-i lej
tőjéről való zöld kőzet «valami porphyriU, a melynek vékony csiszolata, a 
kőzet egészen átváltoztatott voltánál fogva, közelebbi meghatározást nem 
enged. A K-i vonulatból való kőzetek közül a Czelnától E-ra fekvő Kecskekő 
DK-i alján húzódó árok kőzete quarczporphyrit. «Havasszürke, tömör 
alapanyagából nagy fehér üde földpátok s elég gyakran szürke quarcz- 
szemek váltak ki. M. a. aprószemcsés, bő alapanyagából gyéren zavaros 
földpátok (Oligoklas) s víztiszta corrodált Quarczok váltak ki.»

A Auron Dealurilor déli lejtőjéről való kőzet (Czelna ÉÉNy.) augit- 
porphyrit. «Bő alapanyagából nagy bontott földpátok —  nagyrészt seri- 
citté alakulva—  és üde, világos, majdnem fehér Aügitok váltak ki. Alap
anyaga bő üvegbázis mellett igen sok földpát-mikrolitet tartalmaz, a 
melyek szép folyási szövetet mutatnak. A mellett telve van zöldessárga, 
meg nem határozható mállási terménynyel. A Czelnától Ny-nak fekvő 
Piétra taiata kőzete (főleg az ép) szintén augitporphyrit-nak bizonyult. 
A megvizsgált kőzetpéldány tömör, piszkoszöld-színű, már nem ép kőzet, 
melyből makroskoposan csak gyéren látható egy-egy nagyobbacska föld- 
pát és egy-egy sárgászöld foltocska. M. a, rendkívül bő alapanyaga telve 
van léczalaku földpát-mikrolitekkel és sárgásszínű bomlási terménynyel, 
a mi valószínűleg az Augit elbomlásából keletkezett. Nagyobb Plagioklas-
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kristályai az andesin-sorba tartoznak, kevés ikerből állanak s csak igen 
gyéren láthatók.

Innen D-re, Igenpatakától Ny-nak, a Vu. Lomannlui közelében, tőle 
K-re fellépő kőzet ufelsites porphyrit)). Ez M. a. erősen bontott kőzetnek 
látszik. Bő alapanyaga kevés üveg mellett sok földpát-mikrolitet tartal
maz és telve van sárgásszínű bomlási terményekkel. Eöldpát gyéren lát
ható nagy zavaros Plagioklas-kristályok alakjában. Gyéren Quarcz is elő
fordul, a mely utólagos termék is lehet.»

Az Ompolyicza környékéről hozott kőzetek közül a templomtól 
ENy-ra lévő lejtőről (ároknál) való kőzet diorit, úgy szintén már a 
múlt évi jelentésemben a Vuron Popi felé felvezető útról említett kőzet 
biotit-quarcz-diorit. a K-i Pareu varaimból eredő kőzet pedig porphyrit. 
A biotit-quarcz-diorit diagnosisa: «Sok üde Plagioklas, zöldkövesedett 
Amphibol és Biotit, kevés Quarcz és Magnetit, alapanyag nincs;» a por- 
phyrité: holokristályos alapanyagú, teljesen elbontott kőzet, a melyben 
jelenleg csak a földpátok körvonalait ismerhetjük fel. Gyéren Titánvassal 
van behintve, mely részben már Leukoxénné alakult. Színes elegyrész tel
jesen el van bontva. A kőzet telve van Calcit-beszűrődéssel.»

A Metesdtől ÉNy-nak fekvő 707 m-es kúp E-i oldalán fellépő kőzet 
porphyrit. «Ez tömör kőzet, amely majdnem kizárólag apró földpát-kris- 
tályok között csak opák szemekből álló szálak láthatók. Üvegesanyag alig 
van. A kőzet telve van repedésekkel, a melyeket szögletes quarczszemesók- 
ből álló törmelék és Epidot töltenek ki.»

E ponttól K-re, a Móra de la gura valii-tól DNy-ra levő kis árokból 
való kőzet aprószemű diabas-nak bizonyult. «Apró léczalakú földpátok 
és bontott Augitok egyenletes keverékéből áll a kőzet. Az egyes elegy
részek között üveges alapanyagot nem lehet felismerni.»

A Pojánától DDNy-nak eső Pareu bobului-ban apró részben fellépő 
kőzet három kézipéldányából vékonycsiszolatokat készíttettem. Ezek kö
zül az egyik M. a. «Amphibol-biotit-qiiarczporphyrit-nek a másik augit- 
porphyrit-nek, a harmadik, a melyben «apró földpát-mikroliteken kívül 
semmiféle nagyobb kristály nem látható, egyszerűen porphyrit-nek bi
zonyult.

Tithon-mészkő.

A Magyarigentől DNy-nak fekvő Maguriczától kezdve, hol mint 
legkeletiebb ponton e mészkő-lerakodások a felszínre jutnak, azok DNy-i 
S majd Ny-i irányban Ompolyicza és Metesd környékén egészen Ompoly- 
Preszákáig követhetők. Számos kis részben (szirtben) bukkanak a neokom 
homokkő és palalepel alól ki. Feltűnő a Piétri-nek nevezett két, csonka 
toronyhoz hasonló mészkő-sziklatömb, mely az ompolyiczai völgy bal
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oldalán, Ompolyicza és Gura Ampoicza közt, a vörös és világosszürke 
palásagyag-tömegből emelkedik ki. A keletiebb sziklatömböt szélesebb 
lrasadék választja egy helyen el és itt a rétegek dőlését 80° a. l l h felé 
irányultalak találtam. A mészkő világos sárgásszürke, fehéres, a kőzet 
tömött. A Ny-i kiálló sziklarész déli alján elterülő és egész rétegzést 
mutató mészkőtörmeléket az országút kavicsolására viszik. A két szikla- 
tömb közt árokszerű mélyedés mutatkozik; a Ny-i sziklarész két egymás
tól elvált tömbből áll.

A világos kékes és vörös palásagyag, valamint homokkőtakaróból, 
mely körülveszi, emelkedik ki Ompolyiezától U-re a Piétra Boului. Ez 
világos kékes és sárgás mészkőből áll, melyben szarukő csak nagy ritkán 
található apró kivált fészkekben vagy gumókban. A rétegek dőlését nem 
sikerült itt pontosan megállapítanom ; egy Pecten sp. töredékes lenyoma
tán kívül más szerves zárványt nem leltem.

A tótfaludi út melletti korcsma fölött, a kis vízmosás felső végén, 
három kis elszigetelt ponton, mészkő bukkan ki egy sorban a krétakorú 
palából és homokkőből. A mészkövet az út kavicsolására kezdték fejteni. 
A mészkő a krétarétegekkel szemben discordáns dőlést észleltet. A kőzet 
kékesszürke, mint a Piétra Bouluié. A tovább Ny-ra, az országút déli 
oldalán, szorosan az Ompoly bal partján mutatkozó kis mészkőrész, mely
nek kőzete tiszta fehér, bryozoákat és koraitokat észleltet.

Metesd közeli É-i környékén számos ponton búvik ki a krétakorú 
takaró alól a galambszürke, tömött tithon mészkő, mely csak kivételesen 
tartalmaz szarukövet. Az országút mellett kibukkanó kis mészkőrészek 
anyagát az út kavicsolására fejtik; az ezidőszerinti jegyzőlakás és a csend
őrlaktanya közt felhagyott mészégető kemencze is van. Az országút É-i 
oldalán, a templomtól ÉK-re, az úton felállított kereszt közelében fellépő 
mészkősziklából Dicerus sp.-1 és egy egyes korallt ütöttem ki, Metesdtől 
Ny-ra, a Yalea Albini-ban kiemelkedő Piétra Pesteri világos sárgásszürke 
mészkövéből pedig Cerithium aff. cochleoides, Z itt. ?, Nerinea sp. és 
Diceras sp.-1 gyűjthettem. A nevezett cerithium a strambergi és koniakaui 
lelőhelyekről ismeretes. E tithon-mészkőszirtek egy részének sikerült foto
gráfiái képét Uhlig közli (Ub. d. Klippen dér Kárpátén. Comptes rendus 
IX. congrés géol. internat. de Yienne 1903.)

Pojánán, az országút fölött (É-ra) emelkedő lejtőn, a világosszínű 
mészkő a kovácsműhelytől egy darabig felhúzódik, benne Pecten sp.-1 
leltem, Ny-ra, a hídnál megjelenő mészkő a vízig ér le, folytatása az 
országút É-i oldalán van. hol a követ útkavicsolásra fejtik. Ha aztán a 
völgy jobb oldalán, a vasúti bevágásban, DK felől a pojánai kőbányához 
közeledünk, az alsó krétakorú lerakodásban porphyrit-konglomerátot 
homokkővel, mészkőhömpölyöket és mészkőkonglomerátot magába záró
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leveles palat, palakonglomerátot, mészkőkonglomerátot, vörös palát, ismét 
laza és kemény palakonglomerátot, valamint palát és konglomerátot 
mészkővel váltakozva észlelünk, mire aztán a Gyulafehérvár-zalatnai h. ó. 
vasút-részvénytársaság tulajdonát képező kőbányát érjük el, mely ottlétem
kor a következő feltárást mutatta.

(6)

1 =  mészkő, 2 =  vörös és zöld pala, 3 =  kemény konglomerát, mely mészkőbe
megy át, 4 — törmelék.

A rendesnél valamivel sötétebbszürke calciteres mészkő 55° a. 
NyDNy-ra dől. A kemény konglomerát a kőbánya alján mészkőbe megy 
át, a pala mészkőgörélyeket is zár magába. A mészkövet (2000 vaggont 
évenként) Marosújvárra a szódagyárba szállítják. Az egész előfordulás 
különben kisszerű s már sokat eltávolítottak belőle; pótlásul ott van a 
kissé távolabbra eső Piétra Corbului mészköve.

A lsó krétakorú lerakodások.
E lerakodások az Ompoly-völgy mindkét oldalán Ny-felé folytatód

nak Ompoly-Preszákáig, K-en pedig szigetszerűen vagy félköralakúan je 
lentkező végnyulványait Sárd mellett találjuk. Ez utóbbi községnél a 
Szőllőkegy (Dealu viilor) Ny-i lejtőjén konglomerátból, zöldes palás
agyagból és zöldes bomokkőből állanak, a helység É-i végén álló utolsó 
háznál pedig a lejtőn meszes konglomerát mutatkozik, melyet építkezé
sekre fejtenek és melynek rétegei 30° a. KDK-re dőlnek. A lejtőn tovább 
E-felé konglomerátos mészkővé válik e kőzet, melynek sziklái azután a 
Gura Dumbravii É-i végéig (alluviumig) folytatódnak.

Sárd ÉK-i végén kőbánya tárja fel a rétegeket, melyek itt homokkőből, 
konglomerátból és —  rendesen mállott — kékes és vörös palásagyagból 
állanak. A kőbánya régi része fel van hagyva, a K-i részben ottlétemkor 
egy ember dolgozott, a ki sírköveket, lépcsőfokokat, vályút stb. készített. 
A rétegek 60° a. É-felé dőlnek. A feldolgozásra kerülő kő kemény, szilárd 
homokkő, fekvőjében palás homokkő települ. A rétegek csaknem a dom
big húzódnak fel.

A m . Jeir. földtani intézet évi jelentése. i904. 7
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Gura Ampoiczától Ny-ra az ompolyiczai völgyben palásagyag ész
lelhető, a bal lejtőjű első ároktól Ny-ra elszigetelten kis domb áll ki, 
melynek homokkőrétegei 20° a. 22h felé dőlnek; e, homokkövet házépí
tésre fejtik.

A metesdi templomtól D-re, tehát az Ompoly.-völgy jobb lejtőjén 
kiemelkedő P i é t r a  G a u r e n i  fekvőjében meszes homokkő és homokos 
mészkő települ, mely porphyrites részecskéket zár magába és melynek ré
tegei hasonlóan, mint a fekvő pala és homokkő, 60— 70° a. ENy-ra dőlnek. 
Fedőjében 70° a. ENy-ra dűlő pala sok nagyobb titkon-mészkő gördült 
darabjával, továbbá porphyr- és porphyrit-gördületekkel, valamint ke
mény vörös pala is és szarúkőlencse észlelhető. A vonulat felső vége felé 
a kemény pala kiékelődik és a két homokos mészkő-vonulat egyesül. 
A pala fedőjében t. i. újra a tulajdonképpeni Piétra Gaureni homokos 
mészkő-sziklája a gerinczen következik, mely 50° a. szintén ENy-ra dől. 
KEK (az Ompoly-völgy) felé még egy kis szikla-vonulat van. A főgerin- 
czen (Piétra Gaurenin), hol a vasút építésekor kőbányát nyitottak, e ho
mokos mészkő részben konglomerátos lesz, a mennyiben porphyr, por- 
phyrit, felsitporphyr, vörös pala és kemény homokkő gördült darabjait 
zárja magába. Az egész tehát betelepedés az alsó krétakorú palába és 
homokkőbe. A meszes homokkő kis részt vékony pados is. A mészkon- 
glomerát vagy konglomerátos kemény mészkő betelepedett palarészekke] 
a vasút mentén is fel van tárva,

A Piétra Gaureni déli szomszédságában van, a vasúti állomástól 
K-re, a Pareu satului torkolata. Ennek jobb partján a következő feltárás 
látható: vörös és zöldes, lágy, leveles pala, magába zárt világos és por
phyrites részecskéket észleltető mészkő, diabas és porphyrit gördült da
rabjaival. Ez alatt Calciteres homokos mészkő és meszes komokkő-pad por
phyrites részecskékkel települ, alatta mészkonglomerát, azután vörös és 
zöldes leveles pala mészkő és porphyrit gördült darabjaival következik. 
A pala fekvőjében konglomerátos homokkő, újra a vörös és zöld pala 
magába zárt világos, tiszta tithon mészkő-tömbbel és zöldesszürke homok
kővel, ez alatt leveles zöld pala keményebb kékes, barnás és vörös pala
betelepedésekkel következik. Ezt követi egy porphyros részecskéket tar
talmazó mészkőpad, mely alatt leveles pala, azután porphyros anyagú, 
calciteres, konglomerátos mészkő vagy mészkonglomerát, közben lágy, 
zöld és vörös palával és a fekvőbb részben szarúkőlencsékkel, porphyrit 
gördült darabjaival, valamint vörös és zöldes pala zárványaival települ. 
Az úton fölfelé leveles, főleg zöldes pala betelepedett kemény szürke ho
mokos mészkőpaddal és zöldes homokkővel látható. A rétegek 60° a. 
ENy-ra, dőlnek vagy egészen függélyesen állanak, az úton fölfelé ÉNy-ra, 
azután megfordítva DK-felé 60— 80° a. dőlnek, A vasút építésekor itt is
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úgy ezen, mint a túlsó, bal lejtőn követ fejtettek annyit, a mennyi hasz
nálhatót kaphattak.

A Metesdtől ENy-ra fekvő 755 m-es csúcs D-i lejtőjén, a vízmosá
sokban, kristályos palákból eredő piszkos-zöldesszürkés konglomerát van 
feltárva, a melyben tithonmészkő és porphyrit-görélyek vannak bezárva. 
A rétegek 35— 40° a. 20h felé dőlnek. A fedőben kemény homokkő követ
kezik, azután piszkos-zöldesszürke és barnás, vékonyréteges (leveles) 
palásagyag, mely egészen a csillámpalára emlékeztet. Fölebb vörös ke
ményebb palásagyag, vókonyréteges vörös pala és megint olyan, mint 
az előbbi, betelepedett kemény homokkővel jelenik meg. Ennek fedőjében 
tárt a csillámpalaszerű pala, helyenként gneiszra emlékeztető homokkő
betelepedéssel és a palába zárt juramészkő-görélyekkel. Tovább, a Yurvu 
Bolti felé, homokkő és konglomerát észlelhető, mely utóbbi sok jura
mészkő gördült zárványait tartalmazza. A fedőbb rétegek 50° a. ENy-felé 
dőlnek.

Az úton, mely a Yalea Albinii bal oldalán a Dealu Grosilór felé fel
vezet, zöld homokkő és pala van jelen, mely utóbbi külsőleg barna- (rozs
dás) szinű vagy kékes és szürke, csillámpalaszerű pala. A homokkő és pala 
sok anyagot a porphyrból vett fel és porphyrgörélyeket is zár magába. 
A rétegek 70° a. DDK-felé dőlnek. A 707 m-es kúpon két ízben kékes
szürke, fehér calciteres és porphyros anyagot is tartalmazó, vékonyréteges 
mészkőbetelepedés a csillámpalaszerű. szürke palában látható. A vékony
réteges mészkő brecciás is. Fölebb a hegyen a kemény, durva homokkő
ben itt-ott zöld porphyros betelepedések mutatkoznak, melyeket a ho
mokkő lerakodásakor magába felvett. Tovább fölfelé menve, ez a por
phyros anyag annyira szaporodik, hogy az ember valóságos porphyritet 
vélhet maga előtt látni, ami azonban nincs úgy, hanem porphyrites kon- 
glömeráttal állunk szemben, a melyben mészkő-görólyek is vannak. 
E porphyrites zónában pala és palakonglomerát is mutatkozik betelepülve. 
Még feljebb mindig DDK-felé dűlő pala, homokkő és konglomerát, azután 
pedig világosszinű mészkőbetelepedés s majd a szálban levő világos 
tithon-mészkő lép fel. Látszik tehát a neokom-rétegek és a tithon-mészkő 
szoros összefüggése.

Ompolypreszáka közelében, a községtől DK-re fekvő 374 m-es kúp, 
mely az út fölött kiemelkedik, durva meszes homokkőből és konglomerát- 
ból áll; D-felé, lenn az országúton, homokkőből faragott emlékoszlop 
ezzel a felirattal van felállítva: «1848 október 24.-én híveivel együtt itt 
lelte halálát a zalatnai ev. ref. egyház lelkipásztora Salánki Lajos és 
Szántó József tanítómester.» Valamivel lejebb az úton szép emlékobeliszk 
látható, mely szintén homokkőből, talapzata ellenben mészkőből áll. 
Ennek felírása fenn «pax», alól: «1848 okt. 24-én atyja Lukács Simon,
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anyja Gál Teréz, testvérei: I stván, Ferencz, Simon, Péter és Eleonóra, 
valamint az itt nyugvó 700 zalatnai lakos emlékének kegyelettel emel
tette L ukács Béla 1899-ben.» Az obeliszk mellett, a hosszabb sírdombon 
külön álló kereszten a következő felírás olvasható: «1848 okt. 24., emel
tetett Gyulafehérvár polgársága adományából 1899.» Az út túlsó oldalán 
van a ház, a melyben az emlék őrizetével megbízott útkaparó lakik és 
valamivel tovább az út ez oldalán még egy másik kereszt ugyanazzal a 
felírással, mint az előbbi, az út melletti hosszabb sírdombon látható, hol 
a 700 meggyilkoltnak egy része el van temetve. A 374 m-es kúp oldalán, 
az út mellett, kőbánya van, hol a homokkövet építkezésekre fejtik (az út- 
melletti fal is abból készült); az út kavicsolására a mészkövet használják. 
Az e kis kúptól EK-re sisakszerűen kiálló kis tithon-mészkőrészt vörös 
és kékesszürke, meszes, finom-homokos pala, valamint szürke, durva ho
mokkő veszi körül. Fölebb a hegyen zöldes homokkő mészpát-erekkel és 
csillámpalaszerű, sötét-kékessziirke pala sok, ismételten nagy tömbökben 
magába zárt galambszürke tithon-mészkővel és porphyrittel, tehát kon- 
glomerátos pala (mész- vagy palakonglomerát), pala lencseszerű mészkő
betelepedéssel, zöldes konglomerátos homokkő, vörös és zöld pala, kon- 
glomerátos homokkő stb. mészkő- és Quarcz-görélyekkel következik.

Szerves maradványokat ezekben az alsókrétakorú lerakodásokban 
csak igen gyéren és fogyatékos megtartásban sikerült találnom. A me- 
tesdi templomtól ÉNy-ra, a Yalea Metesului bal partján, a hajdani ma
lommal szemben, szürke homokos palásagyagban egy ammonit rósz 
töredékes lenyomatát léltem, mely valószínűleg Acantlioceras sp. Vele 
együtt egy monocotyledon növény elszenesedett maradványa és hosszúra 
nyúlt, pipaszárhoz hasonló kidudorodások mutatkoztak. Pojanától D-re a 
Valea porcsilor és Valea sacca közt vonuló hegyháton, a vörös pala közé 
betelepedett szürke palás homokkőben szép fucoidákra akadtam. A Piétra 
Corbuluitól Ny-ra levonuló árok torkolatánál heverő darabban korallt, a 
tótfaludi templomtól KOK-re, a vízmosások közt felvezető úton pedig a 
vörös és kekes palásagyagban

Belemnites aff. conicus, Blain.-í gyűjtöttem.

Felső-krétakorú lerakodások.
E lerakodások az Ompoly-völgy jobb oldalán alacsonyabb, lekere

kedett dombok alakjában szegélyező alsó-krétakorú rétegek fölött a jó 
részt hirtelen és mindinkább magasabban kiemelkedő hegysort képezik 
úgy, hogy már orographiailag is, az Ompoly-völgyből D-felé tekintve, 
függélyes falakban feltornyosodó tömegeivel feltűnnek. Leginkább kon- 
glómerátok képezik a két lerakodás határán a feltornyosodott tömegek
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anyagát s a kiemelkedés maximumát (1014 és 1004 m) Rakató környékén 
(Vurvu maré és Dealu Stini) éri el e felsőkrétakorú leülepedések képezte 
hegyvidék.

A Gura Ampoicza-teleptől D-re eső Vurvu Tarniczorii-n homokkő 
és kemény pala jelenik meg, a Vurvu csúcsát konglomerát és durva 
homokkő képezi. E rétegek 60° a. 8h felé dőlnek. E csúescsal szemben 
DK-íelé, a Curmatura E-i lejtőjén húzódó árokban, a pala és homokkő 
fedőjében konglomerát települ, melynek rétégéi ugyanazt a dőlést észlel- 
tetik, mint a Tarniczorii-csúcs konglomerátja. E konglomerát fedőjében 
zöldesszürke, gumósán széteső palásagyag következik, a melynek fedőbb 
részében kövületeket is sikerült gyűjtenem. A palásagyagra megint kon
glomerát, homokkő (vastagabb padokban és vékonypalás homokkő), vala
mint ismét konglomerát települ, mely utóbbi egészen fel a Curmaturáig 
követhető, hol hatalmas, a mélyebb rétegekkel concordánsan dűlő padok
ban kiképződve látható. E konglomerátpadok zöld homokkő gördült 
darabjait is zárják magukba. E zöld homokkő gördült darabjait már a 
kövülettartalmú palásagyag alatt települő konglomerátban is megfigyel
tem itt-ott s e homokkő-darabok az alsó krétakorú complexumból szár
maznak. A palásagyagból a következő kis faunát gyűjthettem :

Cyclolites (Fungia) hemisphaerica, Lám.
Cyclolites scutellum, R euss.
Trochocycithus cf. carbonarius, Reuss.
Pecten laevis, Nils.
Lima cf. angusta, Reuss.
Carclium sp.
Crassatella vei Astarte sp.
Dentalium médium, Sow.
Cristellaria rotulata, d ’ O E B .

Ezeken kívül egy echinida (Micrastér cor anguineum?) töredékes 
lenyomata, növénymaradvány, közelebbről meg nem határozható egyes- 
korall, exogyra-kömskg, mytilus (?) lenyomata és valószinűleg valami hal
fajtól eredő maradvány került még a kezembe.

E kövületek közül a leggyakoriabb a Cyclolites (FuDgia) hemis
phaerica, Lám. ; a Dentalium médium, Sow., Reuss szerint, a «Pláner- 
márgára# jellemző.

Az itt felsorolt íaunula szerint e lerakodások a Gosau-völgy ismert 
lerakodásaival hozhatók leginkább párhuzamba, mely lerakodások Reuss 
vizsgálatai szerint a turonnak és legfölebb még az alsó senonnak felél
nek meg.
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A Pareu bobuluin lejőve, a patak jobb oldalán vezető utón (Vurvu 
Tarniozorii déli végén) a konglomerátra, ellenkezően ÉNy-feié dőlve, ke
mény szürke, szépen palázott homokkő következik; ez épp olyan mint a 
Negrilestyi környékén fellépő.

A Vurvu Magurei Mamutu 748 m-es csúcsát a konglomerátból 
eredő görélyek fedik, a DNy-felé vezető, utón lejőve, csakhamar megjele
nik aztán a konglomerát, homokkő és lágy sárga palásagyag; a rétegek 
itt 50° a. lO -feló dőlnek.

Az úton, mely Tótfaludtól D-re a Pareu Tyéi hal oldalán a Mun- 
tyele Calianului felé. felvezet, az utolsó déli háznál, a konglomerát és 
sárga palásagyag 70° a. DK-felé dőlve, de függélyesen felegyenesedve is, 
az. alsó krétakorú vörös palásagyagra rátelepülve, lép fel. Itt az 560 m-es 
kúp HK-i lejtőjén, a konglomerátban a tithon-mészkő, porphyrit stb. mel
lett, szintén zöldesbarna, alsó-krétakorú homokkő-görélyek észlelhetők. 
A Muntyele Calianului 775 m-es csúcsának B-i lejtőjén, az ÉK-felé vonuló 
Pareu' Calianuluiban, 40° a. DK-re dőlve, táblás, helyenként egészen kék 
homokkő, kékes palásagyag és alatta konglomerát van feltárva, A réte
gekben itt szénnyomok mutatkoznak vékony sávocskák vagy itt-ott kis 
fészkek alakjában.

Az árokban, Csetátye Tauczului ÉK-i lejtőjén, az alsó-krétakorú 
vörös és kék palásagyagon rajtaülve, meredek sziklákban emelkedik ki a 
felső-krétakorú konglomerát. Ennek rétegei 80° a. ÉÉNy-felé dőlnek, tehát 
a palásagyag utolsó DK-i dőlésével szemben discordánsan. Az említett 
Csetátye ÉNy-i lejtőjén felvezető úton, az erdőbelépve, még a vörös pala 
meredeken, csaknem függélj esen felegyenesedett s l h felé dűlő rétegei 
láthatók, mindjárt e rétegekre rá következik a felsőkrétakoní sárgás pala, 
igen csillámos homokkő és konglomerát, 23h és l i h felé dőlve. Az úton 
fölfelé jó  darabig a konglomerát vagy konglomerátos homokkő észlel
hető, mindig i l h felé 75— 80° a. dőlve, azután sötétszürke,kemény pala és 
lágy sárgás pala, betelepedett konglomerátos homokkő-paddal, következik.

A konglomerátos homokkőben fehér és feketés Quarcz, tithon- 
mészkő, alsó-krétakorú zöldes komokkő és. homokos mészkő, kristályos 
mészkő, gneisz és porphyrit vagy diabas és szarúkő kisebb gördült da
rabjai, a sárga palában tithonmészkő-tömbök is figyelhetők meg.

A régi várrom koronázta Csetátye Tauczului-on fenn a konglomerát- 
padok 80° a. ÉÉNy (23h)-felé dőlnek. A konglomerát görélyei borsó-, 
mogyoró-, dió-, ököl- és fej nagyságúak, túlnyomó azonban a dió- vagy 
ököl- és átlag a diónagyság.

A krétakorú lerakodások általában, mint a közölt adatokból kive
hető, ismételt ránczosodást, a lágyabb anyagú rétegek erős gyűrődést 
észlelteinek, de legyezőforma rétegállást is figyeltem meg olyformán,

(11)



(12) FÖLVÉTELI JELENTÉS, 103

hogy a hegyhátak felé fel, hol a hegyképző erő hatása már jobban ki
egyenlítődött, a dőlési szög mindinkább kisebbedik, a rétegek tehát mind
jobban ellajiosodnak. így a Yurvu Csókánulnira felmenve, egymásután 
80°, 70°, 60°, 50°, 35° és 20°-nyi rétegdőlést észleltem, mely utóbbi lapos 
dőlés a hegyháton fenn is tart.

Pojánától D-re a Yalea porcsilorban, a vékonyabbpadú konglomerát- 
ban egy 10 akós hordó nagyságát elérő tithonmészkő-tömböt, vörös pala- 
és csillámpala-zárványt is láttam. A felső-krétakorú rétegek itt d i s c o r -  
d á n s a n települnek az alsókrétakorúakra rá.

A Yalea porcsilor és Yalea sacca közt kiemelkedő dombháton vető
dés észlelhető, mely kartografiailag is élesen kifejezésre jut. A felsőkréta 
lesülyedt, az alsó emelkedett úgy, hogy ez utóbbi az előbbire rákerült, 
t. i. az alsókrétakorú pala a felsőkréta konglomerátjára tolódott rá, mi 
mellett a felsőkréta egy darabra D-felé tolódott el.

A felsőkrétakorú homokkő vagy kívül (mállás folytán) barnásszínű, 
belül kékesszürke, kemény, vagy szürke, nagyon csillámos, táblásán elváló 
kőzet, mely tégladarabok módjára repedezik, a kékes palásagyag közé a ho
mokkő vékony padok alakjában van betelepedve. A rétegek hasonlóan, mint 
az alsókréta, kidudorodásokac és fucoidákat észleltetnek; egy kis, meg nem 
határozható ammonit lenyomata, kagyló rossz kőmagva és elszenesedett 
növényszár is mutatkozott a palásagyagban Gaurény és Pojánától D-re.

A Yalea biserici-ben Eakatónál, hol a váltakozó vékonypados ho
mokkő és vékonyréteges (leveles) márgáspala rétegei 25— 35° a. DK— DDK- 
íelé dőlnek, úgy a márgás palán, mint a homokkövön hosszú, száralakú 
s egymást keresztező kidudorodások és elszenesedett növényrészecskék 
láthatók.

Felső eoczén-rétegek.
Sárától K-re, hol a Podurile-tájon az út EK-i irányban a Dum- 

brava-nevű, erdőborította dombvonulat hátára felvezet, az erdő szélén, 
de már benn az erdőben, a 370 m-es magassági pont közelében, tőle 
Ny-ra, apró részben nummulites márgás mészkő bukkan ki, melyet csak
hamar fehér homok és agyag fed el megint. E márgás mészkőben

Pecten Thorenti, d’AncH.
Ostrea cf. eversa, Mellv.
Nummulites intermedius, d’ABCH.

« Boucheri, d e  l a  H a r p e .

« Tchihaicheffi, d’AncH.
« striatus, d’OBB.

fordulnak elő, a mészkő tehát felső-eoczénkorú.
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Innen DK-re, a Kerékdomb 428 m-es A-nál, maga a mészkő nem 
kerül ugyan a felszínre, de belőle kimállva és ott heverve gyűjthetők:

Nummulites Tchihatcheffi, d’ARCH.
« intermedius, d’ARCH.

Orbitoides papyracea, Boub.
« patellaris, Schloth.

mely alakok tehát szintén mutatják a felső eoczén-rétegeknek e dombon 
való jelenlétét.

Ez a második pont, a hol az eoczént a Sárd-borbándi szigetszerű 
háromszögalakú dombvonulatban kimutathattam; azt a kibúvást, a melyet 
K och*  1893-ban Borbándtól EK-re említ, már nem sikerült feltalálnom.

F első  oligoczén-rétegek.
Közvetlenül a magyarigeni, lajtamészkő feltárta kőbányák K-i hatá

rán s e mészkő fekvőjében, apró kavicscsal és fehér vagy vörös homokkal 
társulva, élénk vörös színű agyag lép fel; a rétegek itt KEK-felé dőlnek. 
Körülbelől 1 km-nyire K-re, Magyarigentől D-re, e községbe levezető úton, 
Maguriczától EK-re s a 361 m-es mag. ponttól DK-re mutatkozó homok- 
leásásnál, világossárga, rétegzett homok és szintén réteges, laza homokos 
márgás agyag s esillámos homokkő közé betelepedve, fehéres, csillámos, 
meszes homokkő és homokos márgás mészkő jelenik meg, a melyben kö
vületek fordulnak elő. A rétegek e helyt 45° a. ÉÉNy-felé, a lajtamészkő vei 
concordánsan dőlnek. A szerves maradványok, sajnos, csak kőmagok alak
jában kaphatók, a melyek közül a következőket határozhattam m eg:

Cyrena semistriata, Desh.
Nucula sp. (compta. Goldf. ?)
Teliina sp., aff. tenuilamellosa, Nyst.
Cardium sp. (dngulatum, Goldf. ?)

« « (Sandbergeri, Gümb. ?)
Astarte sp.
Panopaea sp. (Héberti, Bosqu. ?).
Pholadomya sp. (Pusclii, Goldf. var trigona. W f. ?).
Anomia sp. (ephippium var. costatci, Brocc. ?).
Terebellum sp.
Mitra (Callithea) cf. cupressina, Brocc.
Potamides sp. (margaritaceus. Brocc.), nagyon valószínű.
Natica sp. (millepunctata, L ám.), nagyon valószínű.

* Az erdélyrészi medencze harmadkori képződményei. I. rész. Palaeogén cso
port. (M. kir. Földt. Int. Évkönyve, X. köt. 6. fűz., 270. (112.) 1.)
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Ezeken kívül egy korall töredéke is találkozott.
A vörös agyaggal és fehéres laza homokkővel e tájon agyagvaskő is 

fordul alárendelten elő.
A rétegek egyrészt D-felé, az Ompoly-völgy jobb oldalán, széles 

zónában a felsőkréta határán magasan felérve s e rétegeket fedve, foly
tatódnak, másrészt K-felé tartva, a Sárd-borbándi szigetdombvonulat 
felépítésében vesznek lényeges részt s itt az előbb említett eoczón-kibuk- 
kanásokat veszik körül, mely utóbbiak, mint régibb lerakodások, csak 
apró szigetekként bújnak ki alóluk.

E tájon az Ördög-szoros felső részéből

Ostrea aginensis, Touk. és 
« digitalina, D üb.-í

gyűjtöttem. Az előbbi fajt K och * is említi e helyről.
Borbánd ENy-i végén, a 234 m-es pont táján, a dombsor déli lejtő

jén elterülő czigánytelepnél, ottlétemkor a következő feltárást észlelhettem:
Legfelül (a) diluviális agyag települ, mely fennt barna, alól fehéres, 

meszes és mészconcrétiókat tartalmaz. Alatta (b) 20— 30 cm vastag durva, 
szürke és sárga, diluviális homok következik.
Ez alatt (c) 1— 2 m vastag kavics látható, 
melynek görélyeit Quarcz, homokkő, mészkő, 
diorit, porpbyrit, mésztufa s a íelső-oligoczén- 
ből származó homokos márgás mészkő képe
zik s mely még diluviális korú. E kavics alatt 
(cl) fehér homokkő és homok, szétmorzsol
ható fehér mészszel, következik. Ezzel kezdő
dik a felső oligoczén. e=hom ok, f =  agyag ka
vicsosai, szürke agyag-közréteget és barna 
agyaggömböket magába zárva. í/=laza, el
morzsolható homokkő és homok, mely he
lyenként durvább, kavicsos; a homokkő 15° a. 5h-felé dől. h =  élénk vörös 
agyag, kemény vörös homokkő.

A vörös agyagból a czigányok téglát készítenek, melyet a levegőn 
szárítanak. Közel a lejtőn a homok és homokkő alatt települő vörös agyag 
felületén bővizű forrás bugyog ki.

Sárd déli végén, az Ompoly jobb partján a hídnál, a gátőrházzal 
szemben, a következő, természet szolgáltatta feltárás volt ottlétemkor 
látható:

* f. id. h. 348. (190.) 1.
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3. ábra.
1 =  konglomerát, 2 =  vörös agyag, 3 =  homok, homokkő, kavics, konglomerát, 
í  — kékes, világos homok, kavics, 5 — homok, kavics, 2 '=  vörös és kék agyag.

Az agyag vörös és világos kékesfehéres-csíkos, kemény, a homok 
többnyire megkeményedett, vagy már valódi homokkő, a konglomerát 
lazább és kemény, kötőszere meszes, gördült darabjai: Quarcz, tithon- 
mészkő, diabas, gneisz és kréta-homokkő. A rétegek 20— 40° a. 2h felé 
dőlnek.

Gyulafehérvártt, a Sárdra vezető országút mellett, a hol az utászok 
gyakorlótere van és a hol római fürdőt is kiástak, diluviális agyag és 
azután kavics alatt a fehér homok és vörös agyag fekszik és ugyanez a 
profil mutatkozik innen EENy-ra, á zalat.nai viczinális vasút mentén is, 
hol a sárga, mészconcretiós agyag alatt a kavicsot kiásták s a kavics 
alatt a vörös agyag települ, melynek nyoma látszik és mely nyilván a 
vasút mellett elhúzódó mélyedés (vizes, rétes hely) alapját képezi.

A várostól NyÉNy-ra fekvő « P fa f f e n s c h lu c h t » -b a l  oldalán, az 
erdőben felvezető úton, a vörös agyaggal és kavicscsal laza durva homokkő 
és konglomerát, valamint gumósán leváló vörös agyag észlelhető, mely 
utóbbiból

Iíelix cf. cleplanata, Thomae és 
Limneus sp. (pachygaster, Thomae?)

kőmagvait gyűjthettem.
A gyulafehérvári vasúti állomástól Ny-felé fekvő Pareu Citurului 

torkolatának jobb oldalán a diluviális agyag alatt a vörös agyag és fehé
res, durva homok települ, mely —  a meredek partot képezve - K-felé 
Gyulafehérvárra (a vár K-i lejtője felé) húzódik. A vörös agyag sok tömött 
mészconcretiót tartalmaz, mely concrétiók vörös és kék pettyesek, mint 
maga az agyag.

Ha —  eltekintve a vörös agyagból való szárazföldi és édesvízi 
(mocsári) csigáktól —  a fennebb felsorolt faunát tekintjük, azt látjuk, 
hogy benne, a mioczénben is előforduló alakok mellett, főleg mégis olya
nok vannak képviselve, amelyek egyenesen a felső-oligoczén korra utal
nak; én tehát, KocH-hal egyetértőén, e vörös agyag-, fehér homok-, 
homokkő- és konglomerátból stb. álló vastag és elterjedt rétegcomplexu-
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mot szintén csak felsö-oligoczén-nek tarthatom. Lehet, hogy ez üle
dékek lerakodása, tekintve vastagságukat, már a felső-oligoczén előtti 
oligoczénkorban kezdődött és az alsó mediterránban ért véget, de hogy e 
lerakodások, településüknél fogva is, a tárgyalt felső-eoczénnél fiatalab
bak, annak már fennebb adtam kifejezést.

Biotit- augit- andesit.

Tótfalud Ny-i végén, az alig felfedezhető kis fatemplomtól Ny-ra 
levő árok torkolata közelében, az alsókrétakorú vörös, és kékes-zöldes 
palásagyag közt vékony teleptelér alakjában mutatkozik ezen eruptiós 
kőzet. Fölebb a főárokban aztán kiálló sziklákban látható és a főárokból 
a jobb és bal lejtőn egy darabig nyomozható. Kevés Pyritet és Arsónko- 
vandot zár magába. Egészben véve körülbelül a krétarétegek csapásirá
nyában tört fel.

B első mediterrán-rétegek.

A sárdi szőlőhegy (D. viilor) Ny-i lejtőjén felmerve, azt tapasztaljuk, 
hogy az alsókrétakorú rétegeket homokkő fedi. E homokkő laza, csillá- 
mos, valamivel nagyobb quarezszemcsék fölvétele folytán durvább is lesz, 
mésztartalmú és vele kis mészgumók is hevernek, a melyek részben litho- 
thamnium kinézésüek. A homokkő a 418 m-es ponttól DDNy-ra fekvő kis 
kúpon 10— 15° a. DDK-felé dől, tehát discordánsan települ a kréta-lerako
dásokra rá. Innen ÉK-re, a 418 m-es pont DK-i lejtőjén, e meszes ho
mokkő rétegei 35° a. ENy-felé s valamivel fölebb a lejtőn, hol kis kő
bányát is nyitottak, 70— 80° a. l l h-felé dőlnek, tehát ránczosodottak és 
egyszersmind azt bizonyítják, hogy a szigetszerű dombvonulat e Ny-i része 
E és D felől ható oldalnyomásnak volt kitéve.

A kő a kis kőbányában keményebb és kissé konglomerátos is lesz, 
apró növényfoszlányokon kívül egyéb szerves maradványt nem találtam 
benne. A 422 m-es kúp déli lejtőjén azonban a laza homokkő és márgás 
agyag közt vékony dacittufa-betelepedést észleltem, minek alapján e lera
kodást, tapasztalati tényekre támaszkodva, felső-mediterránkorúnak te
kintem.

A lajtamészkő Ompolyiczánál, az ompolyiczai völgy jobb oldalán, 
meglehetősen magasra húzódik fel, az 528 m-es kúpon egyes kis kúpokra 
szétszakadt részekben jelenik meg, közvetlenül (Ny felől) porphyriten és 
(K felől) alsó krétán ül itt rajta, rétegei 14° a. DK-felé dőlnek.
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Szármátikorú rétegek.
Magyarigentől Ny-ra, a 401 m-es kúp DK-i lejtőjén, az erdő szóién, 

leásás által kekesszürke, rétegzett agyag és szürke vagy sárgás, laza 
homokkő van fetlárva. Az agyagban kis fehér, szétmorzsolható mész- 
gumók is mutatkoznak. Ezzel az anyaggal együtt kavics is lép fel, mely 
részben laza konglomeráttá állt össze. E rétegek a mondott kúp D-i és 
DNy-i lejtőjén a lajtamészkőig nyomozhatok. Az agyagban

Cardium obsoletum, Eichw.
Cardium plicatum, E ichw.
Ervilia podolica, Eichw. és
Rissoa sp.

fordulnak elő.

Diluvium.
A diluvium az alluviális síkok felé ereszkedő alacsonyabb domb

lejtőket borítja Magyarigennél, Sárd és Borbánd közt, valamint Gyula- 
fehérvárnál.

Magyarigennél a szőlők K-i lejtőjén a diluviális agyag alatt kavi
csot, ez alatt lösznemű anyagot s ez alatt megint diluviális agyagot ész
leltem. A község déli végén lévő temetőnél a kavics 2 m vastagon látható, 
alatta diluviális agyag települ. Ez az alsó agyag babércz tartalmú.

A domblejtők alján, alluviális határon, a Sárdról Borbándra vezető 
úton, a 246 m-es ponttól K-re fekvő vízmosásban a mészconcrétiós, ho
mokos-kavicsos, diluviális agyag látható; a meredek parton DK-felé kavics 
és homok jelenik meg, tovább DK-re az Arciaretu-tájon és a 257 m-es 
pont felé Borbándnál a lejtőn források bugyognak ki, melyek a diluviális 
kavicsból erednek. A diluviális agyag alatt fekvő kavics itt 2— 3 m vas
tag. E kavics alatt az élénk vörös szinű, felső oligoczénkorú agyag tele
pül, a melynek felületén a források a napra kerülnek.

A gyulafehérvári vár diluviális agyagon épült. Az agyag itt, kis fen- 
síkot képezve Ny-feló a szőlőkig terjed. A szőlőknél a terület hirtelen 
emelkedik, mely emelkedés Ny felé az erdőben mindinkább fokozódik. 
E szőlők borította, felső oligoczénkorú lerakodások képezte meredek part 
a K-felé hozzá csatlakozó említett diluviális fensík alatt eltűnik s a fen- 
sík K-i lejtőjén (az alluvium határán) a diluvium alatt mint második kis 
meredek part újra megjelenik.

Gyulafehérvár városa maga csaknem egészen alluviális területen 
fekszik.


