
3, Néhány adat a riskulica-tomnateki szirtes mészkővonulat
geológiájához.

(Jelentés az 1909. év i fö ld ta n i felvételrő l.)  

R ozlozsnik P ál-tói.

A m. kir. földtani intézet felvételi tervezete értelmében az 1909. 
évi idény alatt feladatom a már felvett területek átnézetes bejárása volt, 
abból a célból, hogy az egyes nagyobb geológiai egységek egyöntetű 
monografikus feldolgozása keresztülvihető legyen.

A dr. S ontagh Tamás kir. tanácsos, intézeti aligazgató úr vezetése 
alatt álló osztály, melyhez magam is tartoztam, feladata a Béli-hegység 
átnézetes bejárása volt; minthogy azonban a munka csak augusztus hó 
elsején vehette kezdetét, a még rendelkezésemre álló csaknem három 
heti idő nagyobb részét a riskulica-tomnateki szirtes vonulat bejárására 
fordítottam, az utolsó hét folyamán pedig még Nagyhalmágy környékén 
is tettem néhány kirándulást.

A riskulica-tomnateki vonulat a 21. öv XXVII. rovat ÉK és a
20. öv XXVII. rovat DK jelű táborkari térképlapokon van ábrázolva s 
déli részének felvételét dr. P app Károly osztálygeologus, az északi 
részét pedig én végeztem.1 Az eredeti terv ennek megfelelően a terü
let közös bejárása volt, dr. Papp Károly osztálygeologus azonban 
másnemű hivatalos elfoglaltsága folytán — sajnos — nem vehetett 
részt benne.

Később, augusztus hó második felében, dr. L óczy L ajos egyetemi 
tanár, igazgató úr hivatalos ellenőrző útja alkalmával, az igazgató úr és

1 Dr. Papp károly: Geológiai jegyzetek a Fehér-Kőrös völgyéből. A m. kir. 
kir. Földt. Intézet Évi jelentése 1905-ről p. 54—62.

Rozlozsnik Pál : A Bihar-hegység déli részének geológiai viszonyai Nagy
halmágy és Felsővidra között. A m. kir. Földt. Intézet Évi jelentése 1906-ról p. 
69—84.
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dr. Papp Károly osztálygeológus úr társaságában kétnapos kirándulás 
alatt (Ribicsóráról Grohoton át Bulzezsdre s innen a tomnateki Bulz 
mellett Zsunkra) kereszteztük a vonulatot. Majd L óczy igazgató úr tár
saságában Nagyhalmágy környékén is tettünk egynapos kirándulást.

Legyen szabad ezen a helyen is hálás köszönetemet kifejeznem 
L óczy L ajos igazgató úrnak, hogy alkalmat nyújtott arra, hogy ezeken 
a rendkívül tanulságos kirándulásokon résztvehessek.

*

A szóban lévő terület domborzati és földtani viszonyai az előbb 
említett két jelentésben már részletesen tárgyalva lévén, ezúttal csak a 
főbb képződmények rövid jellemzésére, illetve az új megfigyelésekre 
szorítkozhatom.

1. Szirtes mészkő. A világosszürke tömeges mészkő nem éppen 
ritkán tartalmaz kövületeket, de ezek a tömött mészkőből nem igen 
szedhetők ki. A Bulzezsdtől Felsőgrohotra vezető úton, még mielőtt a 
grohoti kaputól felhózódó gerincet elérnénk, kb. 465 m magasságban 
az út mellett heverő tömbökből az eddigi eredményekhez képest eléggé 
gazdag faunát sikerült gyűjtenem, mely első tekintetre titkon korra vall. 
Maga a kövületek kőzete a szirtes mészkő legjellegzetesebb tagja, melyet 
a kőalgák tömeges előfordulása jellemez. A szerves maradványok kötő
anyaga mikroszkóp alatt kristályos calcit halmaza (szétzúzott crinoidea 
részletek?) s benne egyes foraminiferák (Textularia és Rotalia-félék) is 
megkülönböztethetők. Jellemző a kövületekre, hogy igen kopottak. 
A faunát épen maradt zárral kitűnő Dicerasok, Nerineák, Cryptoplocusok 
pd. C. Picteti Gemm.), Itieriák (az ltieria Stakycii Zeuschn. csoportjá
ból), Cerithumok (C. Zeuschneri Gemm.), Nerita Savii Gemm., továbbá 
Neritopsis Meneghinii Gemm., Pileolus imbricatus Gemm. s néhány vastag
héjú kagyló képviselik.

A szirtes mészkő többnyire klasztikus zárványoktól mentes; némely 
helyen, pl. a grohoti völgy jobb és bal lejtőjén a mészkővonulat déli 
határán a mészkő kvarckavicsokat tartalmaz, sőt az Alsógrohottól Felső
grohotra vezető úton a 618 rn-rel jelzett csúcstól egyenesen Ny-ra a 
kvarckavics réteges betelepüléseket mutat benne, egy helyen egészen 
í m vastag tiszta konglomerát-réteget észlelhettem. Helyenként kőalgá
kat is tartalmaz s egy-két helyen, pl. az előbb említett Felsőgrohot és 
Alsógrohot között fekvő 618 m csúcs déli lejtőjén néhány kövületet is 
gyűjtöttem benne. Ezek azonban nincsenek még annyira kikészítve, 
hogy a tithon mészkőhöz való viszonyuk eldönthető volna.

2. Radiolariás szarukövek. Ide tartozó rétegeket két helyen ész
leltem. Az első hely a tomnateki Bulz-szikla É-i lejtője (Dimbul Arsurii
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gerince). A sötétvereses, gyengén csillámos, szegletesen széteső szaru- 
kőpalák itt kevés zöld csillámos márgával váltakoznak. Ezen rétegsor
rendet előbbi felvételem alkalmával az alsókréta kőzetekkel egyesítettem 
s csak a mikroszkópi vizsgálat derítette ki természetüket. A megvizsgált 
minták sűrűn tartalmaznak radioláriákat, a víztiszta radioláriák a pig
menttel telt főanyagból élesen kitűnnek. Anyaguk már teljesen apró 
kristályos kvarccá változott át, kovás anyagban gazdagabb változatokban 
chalcedon is tölti ki őket; ezáltal belső szerkezetük is teljesen eltűnt 
s csak igen ritkán tartottak fenn a pigmentfelhalmozódások némi sejt
szerű szövetet. A keresztmetszetek kör- vagy tojásdadalakúak(0*2—0*3 mm 
átlagos átmérővel), szélük fogazott, csipkés (Cenosphára?), észlelhetők, 
továbbá egyes Nasseláriákm  emlékeztető keresztmetszetek és Sphoero- 
zoumok különböző belső kovatestecskéi.1 Az alapanyag igen sok veres 
vasérc pigmentet tartalmaz, amelynek egy része opákhálózatot alkot, 
más része pedig finom elosztásban látható. Maga az alap, hol optikailag 
nem reagáló amorf, kovasav, hol kvarc-chalcedon keverék. Végül felis
merhetők még színtelen csillámpikkelykék s itt-ott apró barna csillám
pikkelyek is. A kőzetet durvább szemnagyságú kvarcerek hatolják át, 
egyes szakadékok vasérccel is ki vannak töltve.

A második előfordulás helye a Biskulica és Grohot között lévő 
475 m-es csúcs környéke. Anyaga részben világosszürke, azonban ural- 
kodóan jaspisszerii. Az előbbiektől nagyobb kovasavtartalmában s az 
ennek megfelelő kisebb pigment s csillámtartalomban tér el. Badioláriák 
csak egyes — pigmentdúsabb — példányokban ismerhetők fel világosan. 
Összetétele különben megfelel az előbbinek. Egy gyűjtött változatban 
margás rétegek váltakoznak kovás rétegekkel, a kovás rétegben is ész
lelhetők mikroszkóp alatt calcitos részletek; a kőzetet calciterek jár
ják át.

A kőzetek radiolária tartalma és kőzettani összetétele is egyaránt 
mély tengeri lerakódásokra utal. A magas nyomású, szénsavban dús 
víz a meszes képződményeket feloldja s hátramaradnak a legfinomabb, 
vízben lebegő részecskék, a kozmikus por és elporlott vulkáni hamu
részecskék leülepedése révén keletkezett veres vas és mangántartalmú 
agyag. A radioláriák, bár a tenger különböző mélységeiben élnek, ki- 
terjedtebb lerakódásokat szintén csak nagyobb mélységben alkotnak. Az 
így keletkezett radioláriás iszapokat s általában a mély tengeri üledéke
ket a magas kovasavtartalom, alacsony vagy hiányzó mésztartalom s a 
vasas agyag jellemzi.

1 Dr. Rüst : Beitráge zűr Kenntnis dér Fossilen Radiolarien aus Gesteinen 
des Jura. Paleontographica, XXXI., Taf. I., Fig. 2.
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Hazánkban a környező hegységekben radioláriaiartalmú kőzetek
ről eddig tudtommal csak dr. Sontagh Tamás tett említést. Azt írja, hogy 
a bellotinci Gyalu Scaunilor, Ny-i aljában, a völgy oldalán jáspisos 
megjelenésű zöld-veres csíkos és szürke-alapú zöld-veres pettyes rege
nerált diabas tufák fordulnak elő, melyek radioláriartalmúaknak bi
zonyultak; a radioláriák — S ontagh szerint — igen hasonlítanak azok
hoz, aminők a tithonkorú szentlászlói mészmárga vékony csiszolataiban 
láthatók.1

További vizsgálatoknak van fenntartva annak az eldöntése, hogy a 
területünkről Ny-ra azonos viszonyok között előforduló s eddig regenerált 
porphyr- vagy diabcistufálmak leírt közetek, melyek L óczy igazgató szó
beli közlése szerint makroszkóposán kőzeteinkre emlékeztetnek, részben 
nem felelnek-e meg szintén mély tengeri üledékeknek.

Mély tengeri lerakódások S teinmann G. tanár részletes tanulmánya 
szerint Európa mezozoikumából, csak a felsőjurából és az alsókrétából 
ismeretesek.1 2

Korára nézve most csak annyit mondhatok, hogy az alsókréta 
kőzetekkel szorosabb összefüggésben állónak látszik.

K réta .

A bejárt terület jókora része az ú. n. kárpáti homokkő-csoport 
rétegeiből áll, melyeknek taglalása kövületekben való végtelen szegénysé
gük folytán igen nehéz. Ha az alaphegységen nyugodt településben levő 
kövületes gosaurétegek keskeny sávjától eltekintünk, erősen gyűrt réteg
sorozat marad hátra, melyet — bár kőzettani különbségeket észlelhe
tünk benne — sztratigrafiailag értelmezni felette bajos. Analógiára sem 
igen támaszkodhatunk, mivel a vonulat különböző pontjain történt 
megfigyelések és azok felfogása még igen eltérnek egymástól. Ezeknek 
a kérdéseknek a megoldására a legközelebbi jövőben van kilátás a 
földtani intézet igazgatósága részéről tervbe vett s az egész vonulatot 
felölelő egységes bejárás és az egész anyag egységes feldolgozása révén.

Biztos támasztópontul csak azok az aprókavicsos mészkőbrecciák és 
meszek szolgálnak, melyek orbitulinaksA tartalmaznak (Orbitulina len-

1 Dr. Szontagh Tamás : Geológiai tanulmányok a Maros jobb felén, Tótvárad- 
Gavosdia (Arad m.), valamint a Maros balfelén Batta-Belotinc-Dorgos-Zabalc (Krassó- 
Szörény és Temes m.) környékén. A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1891- 
ről p. 58.

2 G. Steinmann : Die geologische Bedeutung dér Tiefseebildung und dér 
opliiolitisehen Eruptiva. Bér. dér naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B. 
XVI. p. 52.
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ticularis B lb.). Dr. P app Károly, aki ezeket a rétegeket először írta le 
egyéb kövületek alapján, megállapította ezeknek a korát (apturgon vagy 
alsógault.1 Bár hasonló kőzetek nem éppen ritkák, orbüulinák csak el
vétve lelhetők bennük, különösen ott, ahol közvetlenül telepednek a 
szirtes mészkőre; bőségesebb orbitulina tartalmával tűnik ki például a 
Riskulicától D-re, a Magúra É-i lábánál előforduló mészkőbreccia.

Általában a rétegsorozat, a kavicsos meszeken kívül, itt-ott sötétebb 
szürke meszekből, csillámos sárgásbarna vagy zöldesszürke palákból, zöl
des, csillámos, palás márgákból — melyek a szirtes mészkő, mogyoró — 
tömbnagyságú zárványait is tartalmazzák, sötétszürke vagy zöldesszürke 
meszes homokkőből, durva kvarchomokkőből s néhol palás csillámos 
homokkőből állanak. A szirtes meszektől elkülönítve nyergekben előkerülő 
meszesebb részletekben veresesszürke pikkelyes, aprókavicsos meszek és 
sárgásbarnás, veres vagy zöldes, többé-kevésbé márgás meszek uralkod
nak. Más részében uralkodó a többnyire mállott rozsdaszínü, ép álla
potban sötétebb zöldesszürke meszes homokkő.

Mindannyi tagra jellemzők a gyűrődés folytán keletkezett szaka
dékokat kitöltő hófehér calciterek.

Az aprókavicsos mészkőbrecciában egy helyen szenesedett növény
maradványokat is észleltem. Kötőanyaguk mikroszkóp alatt többnyire 
durva kristályos calcitbúl állónak bizonyult, a calcit lemezei a gyűrő
dés folytán néhol hajtottak. A gömbölyű kvarckavicsok kataklázos 
kvarcból vagy kvarcitból állnak s így kétségtelenül metamorf rétegsoro
zatból származnak. Előfordulnak ezenkívül chloritos-sericites phyllit 
kavicsai is s itt-ott mnscovit- és biotitpikkelyek is.

A pikkelyes meszekben szabad szemmel különösen csillogó calcit- 
lapok tűnnek fel. Kötőanyaguk ugyancsak durva kristályos calcit, mely 
íőleg gömbölyű kőalgaszerű képződményeket zár körül. Mikrofaunájukat 
Textularia- és Rotaliaiélék képviselik. Ritkább kvarckavicson kívül kü
lönösen feltűnő idiomorf határú nagyobb plagioklasok előfordulása.

A tömött meszekből egy szürke változatot vizsgáltam meg; réteg
lapjai csillámosak, sötétek vagy veresek. Mikroszkóp alatt itt számos* 
uralkodóan kerek, az alapanyagtól nagyobb tisztasága és a calcitszemek 
nagyobb szemnagysága révén (0*02 mm, míg az alapanyagé 0*006—00*1) 
elütő képződmény tűnik fel. Egyes, a rendesnél kisebb kerek képződ
ménynél a calcitos belsőt vékony, alacsony interferens színű, sugarasan 
rostos szövetű kovasavváltozatból álló gyűrű szegélyezi, ami szerves 
eredetre utal. Ezenkívül bőségesen észlelhetők apró víztiszta kristályok,

1 Dr. P app Károly : Zám vidékének földtani viszonyai. A m. kir. Földtani 
Intézet Évi jelentése 1902-ről, p. 76.

A m. kir. Földtani Intézet Évijelentése. 1909. 4
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minden valószínűség szerint kvarc, apró muscovitpikkelyek s kevés, 
részben limonitos pyritszem. A kőzet oldhatlan maradéka 21%.

A pikkelyes mészkővel váltakozó egyik sötét homokos réteg mi
kroszkóp alatt óriási pigmenttartalmával tűnik ki, melynek jelentékeny 
része pyrit. A csiszolat pigmentben szegényebb részében 00*6 — 0*1 mm-es 
kvarcszemek, itt-ott plagioklastöredékek, carbonatpettyek, zöldesbarna 
isotropnak tetsző chlorit, muscovitpikkelykék s apró rutiltük ismerhetők 
fel, kötőanyaga finomabb szemű kvarc. Ezenkívül rossz karban lévő 
elpyritesedett foraminiferák s egyéb szerves maradványok is előfor
dulnak.1

Augitporphyrit tufa. Annak a tetemes vonulatnak, mely dr. P app 
Károly felvétele szerint a riskulica-tomnateki szirtes mészkő vonulat
tól délre eső területet borítja, csak északi határait jártam be. Itt ural
kodók a tufás képződmények, melyek néha igen szép — csaknem az 
andesitek efajta képződményeire emlékeztető —• agglomeratumos szer
kezetet mutatnak. A lapillik többnyire mandulakövesek.

A szirtes vonulatban körülbelül a szirtes mészkő és alsókréta 
között több helyen észlelhettem porphyrites anyagot, a települési viszo
nyokat azonban sehol sem láttam világos feltárásban.

Andesit tufa. A bejárt területen csak egy apró foltját észleltem a 
D. Szlatiniiről a riskulicai patakba E-ről D-re lefolyó mellékárok tor
kolatánál.

Pannóniái (pontusi) rétegek (agyagmárga, agyag és homokos ka
vics). Az agyagmárgában a riskulicai kis öbölben több helyen vékony 
lignitrétegekre bukkantak. így pl. Riskulicától DK-re a 475 m-es csúcs 
nyugati lábánál levél és egyéb szenesült növénymaradványokat tartal
mazó agyagmárgában egy kb. 1*5—2 dm. vastag lignitréteg van, a 
ligniten a fás szövet még igen jól felismerhető. Kiskulica községben 
Aprisa Tódor házánál, mely a jegyzői laktól E-ra, az E-ról jövő patak 
jobb partján fekszik, kútásás alkalmával bemondás szerint szintén 
1—2 dm. vastag lignitréteget kereszteztek; a kihúzott anyag szintén 
szenesült növénymaradványokat tartalmazó márgás agyag.

Pleisztocén (babérces agyag és kavicsterraszok).
Említést érdemel az Alsógrohotnál, a patak jobb oldalán lévő 

temető mellett lévő kavicsterrasz, mely a patak szintje felett 25 m 
magasságban fekszik.

Holocén. Az ártéri kavicson kívül említést érdemel a mészkőszirtek

1 Ezzel kapcsolatban meg akarom még említeni, hogy a gosau margáknak 
szintén igen gazdag mikrofaunájuk van, melyből különösen a g l o b i g e r i n á k  tömege
sebb előfordulása érdemel említést.



<7) FELVÉTELI JELENTÉS. 51

lejtőin itt-ott, pl. a grohoti kaputól ÉK-re előforduló, mószszel össze
cementezett lejtőtörmelék.

Tektonikai átnézet. A résztvevő képződmények főcsapásiránya 
K EK—Ny DNy, az uralkodó dőlésiránya déli. Az egyes Képződmények 
erősen össze vannak gyűrve, még pedig az előző települési viszonyoknak 
megfelelően a gyűrődés iránya ÉÉNy. A gyűrődéssel kapcsolatban ÉÉNy-i 
irányban rátolódások is következtek, úgyhogy a gyűrődések ÉÉNy felé 
irányított pikkkelyes szerkezete adja a terület lokális tektonikáját. Ez 
a gyűrődés a Bihar-hegység régibb kőzetek alkotta tömbjét lényegesen 
nem érintette, úgyhogy a gosaurétegek vékony sávban nyugodt telepü
lésben is találhatók.

A most vizsgált területen három vonulat különböztethető m eg:
1. A porphyrit tufa-lávavonulat, mely dr. P app Károly felvétele 

szerint a Biskulica, Grohót és Zsunk községektől délre fekvő területet 
borítja.

2. A riskulica-tomnateki szirtes mészkő tömeges fellépésével jel
lemzett vonulat.

3. Az előbbitől északra levő alsókréta-vonulat, melyben a tomnateki 
Bulztól északra radioláriás szarukőpalák is jelentékenyebb szerepet ját
szanak.

A porphyrit vonulat északi határa mindvégig áttolódási vonal, ahol 
a porphyrit tufa közvetlenül érintkezik a szirtes mészkővel, ott a határ 
csaknem egyenes vonal, ahol ellenben a második vonulat alsókréta 
tagjaival érintkezik, ott a porphyrit tufa rajta fekszik az alsókrétán, 
így Zsunktól É-ra a porphyrit tufa délfelé-menet mindenütt a hegy
hátakon kezdődik, míg a völgyekben még jó darabon a gyűrt alsó- 
krétarétégek követhetők. A felsőribicsórai — 497 m magasan fekvő — 
templomtól a ribicsórai patak 392 m-es pontjához vezető árokban és 
a Felsőribicsórától É-ra a Vrf. Suhoduluj keleti lejtőjén vivő úton az 
É-ra való áttolódás közvetlenül látható és követhető.

A második vonulat az uralkodó szirtes mészkövön kívül, alsó
krétából is áll. A Felsőgrohótról DK-re, a ribicsórai patakba lehaladó 
hegyháton porphyrit-tufa is van délről átbuktatott redőben. Ez a vonulat 
legjobban az azt áttörő két harántvölgy: a bulzesdi és a ribicsórai 
völgy mentén, s különösen a bulzesdi patakban a grohoti kapun alul, 
hol a völgy kissé kitágul, észlelhető. Itt az alsókrétarétégek begyűrő- 
dése a szirtes mészkő közé igen szépen látható. A ribicsórai patakban 
a szirtes mészkő csak közvetlenül Tomnatek alatt halad át vékonyabb 
sávban, különben az alsókreta kőzetek gyűrt rétegei észlelhetők. É felé 
a bulzesdi patakban a grohoti kaputól É-ra a gyűrt alsókréta színkli- 
nálisan dől a szirtes mészkő a lá ; a tomnateki (ribicsórai) völgyben
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ellenben az alsókréta rétegek É felé eldőlnek a szirtes mészkőtől* 
A tomnateki Bulz-sziklától É-ra a radioláriás szarukövek és az alsó
kréta kőzetei a szirtesmészkő alá dőlnek. Ez a határ tehát szintén 
áttolódási vonalnak felel meg, ami a határ befutásával is összehangzás- 
ban áll. A tomnateki Bulz és a Capul Alunisuluj között, mint azt előző 
jelentésemben is említettem, nagyobb porphyrit tufa előfordulása is van; 
az agglomerátumos tufa nem is nagyon ritkán mészkőzárványokat tar
talmaz, melyek a szirtes mészkőtől nem igen térnek el. Szerves marad
ványokat azonban, melyek azonosságukat kétségen felül helyeznék, még 
nem találtam bennük.

A harmadik vonulat főleg az alsókréta kőzeteiből áll. A tomna
teki Bulztól É-ra, mint azt már említettem, radioláriás szarukőpalák is 
fordulnak elő. Tomnatektől K-re ez a vonulat rátolódott a felsőkréta- 
rétegekre, melyek itt a metamorfpaleozoikus, kristályos szemcsés mészkő 
egyik előbukkanó szigetén eredeti településben nyugszik.

A krétaterület belsejében a harmadik vonulatban, különösen annak 
északi szélén több egymással összefüggésben nem álló mészkőszirt fordul 
elő. Ezek közül egyesek kora kövületek hiányában nem dönthető el. 
Terjedelmére legnevezetesebb a bulzesdi Butz-szikla, melynek anyaga 
teljesen megfelel a déli szírt vonulatának. Ez észak felé szintén rá van 
tolva a kréta-rétegekre. Utóbbi itt közvetlenül a szírt alatt kihengerelt 
zöldes-szürke palákból és konglomerátumból áll, a konglomerátum ka
vicsainak anyaga az uralkodó kvarcon kívül a Bihar-metamorf kőzeteiből, 
s itt-ott szirtes (?) mészkőből való; de azonkívül egy kvarcdihexaederes 
bomlott erupciós kőzet kavicsát is észleltem, melynek a felsőkrétakorú 
liparitokhoz való hasonlósága folytán ezek a rétegek a fiatalabb felső
krétához tartoznának. Egyes kisebb, tömeges szürke mészkő előfordulást, 
például a V. Inelulujban lévőt, az alsókréta kőzetei szemmelláthatólag 
alámélyítik, úgy hogy igen ferde, északra átbuktatott redőt alkotnak; 
kövületeket azonban — sajnos — nem észleltem benne.

Ennek a vonulatnak északi határa megfelel az előbbi felvételem 
alkalmával leírt s az alsó- és felső-kréta között feltételezett határ
nak. Legtöbb helyen ugyanis durva konglomerátum és konglomerátu- 
mos rozsdaszínű homokkövek következnek, melyek könnyen szétmálla- 
nak, úgy hogy gyakran csak a kimállott kavics borítja a felszint. Ka
vicsai a Bihar-hegység metamorf-kőzeteiből kerültek k i: kvarc, préselt 
gránit (szemes gneisz), gyakran porphyroid, graphitos kvarcit, ritkán 
mészkő (szirtes mészkő ?); egy nem szálban talált konglomerátum 
zárványai erupcióból és kontaktusból származnak. A konglomerátummal 
sárga, vereses és zöldesszürke, néha homokos palák és vastagabb pados 
szürke márgák, majd pedig nagy muscovitcsillámos, többnyire vastag
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pados homokkövek váltakoznak. Kövületek ennek a határnak jogosult
ságát egyelőre még nem támogatják.

A harmadik hét folyamán Nagyhalmágy környékén eszközölt ki
rándulásaim alkalmából gyűjtött új adatok közül elsősorban két új 
kutatást kell felemlítenem. Az egyik kutatás helye a kishalmágyi völgy 
alsó szurdokánál van, felfelé menet a második kiugró orrnál, a völgy 
baloldalán. Az ásás jobboldalán körülbelül 1 dm vastag hátramaradt 
veres vas ércrészlet volt látható, melyet befelé csuszamlási lap vágott 
•el. A telér eredeti vastagságát nem lehetett megállapítani; mellék
kőzete augitporphyrit.

A másik a Demkó jÁNos-féle kutatás Yosdocstól Ny-ra a *182 m-es 
•csúcs Ny-i lejtőjén. Körülbelül 375 m magasságban több ásásban 
vascsillám előfordulását konstatálták. 20 m-el alább KÉK-i irányban 
táróval mentek neki az ÉNy-i irányban vonuló ércelőfordulásnak, s ezt 
el is érték, ottjáriamkor az érces előfordulást azonban nem lehetett 
megközelíteni. A mellékkőzet krétakorú kontantusokból áll, melyek 
közül megemlítendő egy gránátos szirtpad. Mint azt a hányon lévő 
készleten láthattam, a gránátos kontaktus főleg chrysokollával impreg
nált. Ilyen chrysokollás kőzet a Selmecbányái m. kir. vegyelemző hivatal 
elemzései szerint tonnánként 37 kg Cu-ot, 105*12 gr Ag-ot, 14*87 gr 
A u-ot tartalmaz, míg más próba 95 kg Cu-o\> és 12*02 gr Ag-ot ered
ményezett, a készletből vett vegyes próbában pedig tonnánként 40*7 kg 
Cu-ot, 3 5 gr A^-ot és 150 gr Zn-ot találtak. Ezeknek az eredmények
nek megítélésénél tekintetbe kell vennünk, hogy az érc az oxidációs övből 
való és itt a nemes fémtartalom felhalmozódik, az ép ércekben a nemes 
fémtartalom előreláthatólag kisebb lesz. Az eredeti ércelőfordulás ércei 
‘Chalkopyrit-vasércek-pyrit (sphalerit) lehetnek és ezeknek egymáshoz 
való aránya határozza meg az előfordulás értékét; feltéve persze, hogy 
a térbeli méretek is kedvezőkké alakulnak. Utóbbira nézve az előfordulás 
kétségtelenül kontakt jellegénél fogva semmiféle következtetést előre 
vonni nem lehet. Az előfordulás különben ugyanabban a különböző 
'dioritoktól körülvett kontakt rögben van, melyben — az új kutatástól 
keletre — a Strituluj-patakban az özv. Palánszky SÁMUELné-féle kutatás 
fekszik, melyről előző jelentésemben megemlékeztem.

Végül fel kell említenem azon felsőkrétakorú konglomerátumot, 
mely legszebben Szirb község alsó vége mellett, a völgy baloldalán, 
közvetlenül a V. Serbilor torkolata előtt tanulmányozható. Kavicsai 
között találtam: zöldesszürke rozsdásan málló homokkövet (alsó kréta), 
tömött sötétszürke esillámos meszes márgát, sötét kövületes mészkövet, 
pyrittel imprignált krétakorú kontaktust s a felsőkrétakorú erupciós
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közetek kavicsait is ; utóbbiak közül különösen gyakori a liparit, továbbá 
előfordul aplit, mállott granodioritra emlékeztető kristályos szemcsés 
kőzet, dioritporphyrit stb.

Ezáltal részben a granodioritos sor kőzeteinek felsőkrétakora — 
melyet analóg területeken dr. Szádeczky Gyula és dr. S chafarzik F erenc 
már régebben kimutattak — a mi területünkön is kimutatható volt,, 
másrészt a gosaurétegeknél fiatalabb felsőkrétakorúrétegek előfordulása 
is kétségtelenné vált, mivel ezek az erupciós kőzetek a gosaurétegeket 
áttörik s azokat több helyen át is alakították.


