
12. A Rézhegység északkeleti és déli oldala.

Jelentés az 1912. évi geológiai felvételekről.

De, T e l e g d i  Roth K a r o l y -íóI.

Ez évi munkaterületem az 1:25.000 méretű térkép 17. öv XXVII. 
rovat DK és DNy jelzésű lapjaira esik. A Rézhegység északi oldalán — 
múlt évi felvételeim folytatásaként — Paptelek és Túsza községek kör
nyékét jártam be, a Rézhegység cléli oldalának pedig Alsólugostól Élesd- 
lokig terjedő részét, vagyis a Sebeskőrös völgye Révnél kezdődő, erősen 
kiszélesedő szakaszának északi oldalát.

A nevezett terület fölépítésében a következő földtani képződmények 
vesznek részt:

Krétakorú mészkő, dolomit, homokkő, konglomerát és márga 
Guttensteini mészkő és dolomitos mészkő 
Permkorú vörös homokkő és breccsa 
Kristály osp alák.

A kristályos palák — mint az egész Rézhegységben — az ez évben 
bejárt területen is uralkodólag csillámpalából állanak. Ennek különböző 
féleségei a kvarc és csillám különböző viszonyos mennyisége, a csillám 
minősége (muszkovit és biotit), valamint a csillámnak apró pikkelyek
ben, vagy nagyobb lemezekben való előfordulása folytán adódnak. A csil
lámpala közé gyakran ékelődnek kvarcitlencsék; amfibolit betelepedések 
alárendeltek, ritkák és ki nem választhatók. A kristályos palák zömének 
a tanulmányozása a következő évre maradt.
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Térképlapom délkeleti szélén, a Túsza és Csúcsa községek között 
fekvő Ponoron és környékén fordul elő az alapliegységnek permkorú 
vörös homokköböl és alsótriászkorú guttensteini mészkőből álló része. 
A legészakibb foszlánya ez annak a terjedelmes és a fiatalabb mezozoikus 
képződményekkel együtt gazdagon tagolható vonulatnak, amely innen 
S-felé Révnek húzódik. ,

A guttensteini mészkő kb. 60—80 m vastagságú rétegsor, amely 
alul dolomitos padokkal kezdődik, ezek fölött dolomitos és márgás pa
dokkal váltakozó sárgafoltos (rizokarolliumos) szürke mészkő, legfölül 
pedig típusos, szürke, kalciteres guttensteini mészkő következnek. A gut
tensteini mészkő komplexus alig 1 km2 kiterjedésű, összetöredezett fosz
lányként alkotja a Ponornak nevezett fennsíkot. Réttel födött, lefolyás
talan terület ez, lépten-nyomon vizet nyelő tölcsérekkel, amelyek közül 
egyesekben a nyugat felé szomszédos, magasabbra kiemelkedő kristályos 
palákból eredő patakocskák tűnnek el. A mészkőfennsík északi és észak
keleti végződésében egy-egy erős forrásban adja le a felgyülemlett vizét.

Eforrások közül különösen az északinak, az Izbuk nevű Berettyó-ere- 
detnek, rendkívül bő vizével és 15 m magas, alluviális mésztufával borí
tott kaszkádjával messze környéken nem akad párja.

A Ponor fennsík mészkövét keskeny szegélyként fogja körül az 
alóla felbukkanó permkorú vörös homokkő. Kemény, finomabb vagy dur
vább szemű, néhol breccsás kőzet tömege ez, ugyancsak törések járják át 
és diszkordánsan telepedik a kristályos palákra. A vörös homokkő leg
magasabb, közvetlenül a guttensteini mészkő alatt következő része vörö
ses és zöldes leveles palába megy át. Különösen a Ponor északkeleti végé
ben egészen fönn kezdődő vízmosásban figyelhető a mészkő e közvetlen 
fekvője meg, amely talán már szintén az alsótriászhoz tartozik.

Hogy a Ponor és környéke csak végső foszlánya egy egykor jóval 
nagyobb kiterjedésű takarónak, azt szemmelláthatólag igazolja az a kö
rülmény is, hogy a Ponorból kiinduló völgyek és gerincek mindenfelé 
tele vannak a vörös homokkő le nem gömbölyödött törmelékével, gyakran 
tekintélyes tömbjeivel. A neogén rétegekben igen elterjedt és gyakran 
elég vastag kavicsrétegek is tele vannak a Ponor környékén a vörös ho
mokkő görgetett törmelékével.

A Ponortól északra haladó völgyekben, a permi homokkő és csil 
lámpala határán kibukkanó források itt-ott szintén mésztufát raknak le 
épp úgy, mint a közvetlenül a mészkőből feltörő Izbuk.

A krétakorú rétegek elég nagy elterjedésben találhatók a Sebes
kőrös völgyében. A nagybáródi öböl gazdag faunát és széntelepeket tar
talmazó s riolitkitörésektől szabdalt, gosaui fáciesű felsőkréta képződ
ményét több szerző, legújabban 1909. évi felvételi jelentésében L ázár
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V a z u l  tárgyalta. Magam ez évben még nem foghattam Nagybáród kör
nyékének tanulmányozásához, ellenben az ottani képződmény nyugati foly
tatásában következő s Felsőlugosnál végződő mezozóos mészkő vonulatot 
részletesen megjártam. Keskeny, a csillámpala alaphegységhez vetődések 
mentén simuló s a harmadkori öböl felé is meredek törési lapokkal vég
ződő, össze-vissza töredezett parti szegély ez. A vonulat keleti felében ál
talában eltér a képződménynek a völgyek alakjában feltárt mélyebb része 
a többnyire a tetőkön található magasabb részétől. A mélyebb rész ural- 
kodólag vöröses vagy fehér, durvaszemű kvarchomokkőből, konglome- 
rátból és breccsából áll s itt-ott alárendelt elterjedésű és vastagságú ke
mény vagy lazább márgebetelepedéseket is tartalmaz. A magasabb rész 
szürke, sárgás, vagy rózsaszínű, többnyire kalciteres mészkő. Ahol a 
mészkőnek csak valamivel nagyobb röge akad, dolinákkal borított kis 
fensíkokat formál, különböző magasságokban.

Pestes környékén s több más ponton is szürkés-barna cukorszövetű 
dolomit kemény padjai s egy a légköri behatások következtében apró 
szögletes darabkákra s egészen finom porrá is széthulló dolomit rétegei 
fordulnak elő nagyobb elterjedésben. A pestesi Lukuca patak mentén a 
krétakorú rétegek ÉD-i vonalban nyugat felé egy uralkodólag mezozoos 
mészkőkavicsokból álló durva konglomerát meredek dűlésű padjaival vég
ződnek. ,

Az Élesd-Élesdlok-i vonulat nyugati részében is megvannak a fehér 
homokkövek, mészkövek és a dolomit. Kövületekre emlékeztető átmetsze- 
teket csak itt-ott találtam a krétakorú mészkövekben; a dolomit, homokkő, 
konglomerát és márga kövületektől teljesen mentesek. A nagymértékben 
zavart településű rögök között kövületek híjján igen bajos a tájékozódás 
s nem lehetetlen, hogy a dolomit s a nyugati rész mészköveinek egyesei 
a krétánál idősebbek és a Sebes-kőrös déli oldalának, az idősebb mezozoos 
Királyerdőnek az északi folytatását jelzik. A vonulatnak a nagybáródi 
képződménnyel való összefüggését egyelőre még nem ismerem. Hogy a 
vonulat keleti felének homokköveket és márgákat tartalmazó mélyebb 
része a nagybáródi gosaui szénképződménynek felel meg, az annál is 
valószinűbb, mert a durvaszemű fehér kvarchomokköveimmel teljesen 
azonos fordul elő a nagybáródi széntelepek fedőjében.

Idei területem legnagyobb részét a gazdagon tagolható neogén ré
tegek borítják.

A felső mediterrán rétegeket a Rézhegység és a Meszeshegység 
összeszögellésének északi lejtőjén találjuk, Túsza és Paptelek környékén, 
aránylag kis kiterjedésben és 'csekély vastagságban. A Sebes-Kőrös völ
gyének ez évben bejárt részében nyomuk sincs.

A felső mediterrán rétegek legmélyebb résizeként Paptelek község köz
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vetlen környékén barnaszén nyomokkal és dacittufával kapcsolatos félig 
sósvizi rétegeket találunk, ezekre fölfelé tengeri rétegek következnek. 
Egyebütt a félig sósvizi rétegek hiányzanak s közvetlenül a tengeri, parti 
fáciesű felső mediterrán rétegek települnek a kristályos palára.

A féligsósvizi rétegek legszebben, kb. 4—5 m vastagságban Pap
telek község nyugati részén, a Valea Hodopstinának jelzett völgy keletibb 
ágában vannak feltárva. I tt durva, szögletes szemű csillámpala törmelék 
1 m-es rétege fölött finomszemű, barna és szürke, erősen csillámos homok 
következik. E csillámos homokból (amely e völgyben kissé lejjebb is fel- 
táródott egy helyen) számos Potamides (Clava) bidentata, Grat., Pota- 
mides nodosoplicata, M. H o e r x ., Potamides picta, B a st . stb mellett né
hány ostrea töredéket gyűjtöttem. Valamint benne itt pár cm-es zöldes
barna tufaréteggel kapcsolatos, 5 cm vastag, lencseszerű, kiékelődő, tö
rési lapjain fénylő fekete barnaszénrétegcske is van. E helyen tárót is 
hajtottak. A félig sósvizi csillámos homok fölött homokkő konkréciókat 
tartalmazó homokból, csillámpala darából s abból összeálló, meszes, laza 
breccsából álló, tengeri felső mediterrán kövületeket tartalmazó rétegsor 
következik, amely itt Papteleknél a Pojana Kalinra vezető út mentén 
a Berettyó szurdakára néző meredek oldalon messze felhúzódik. E mere
dek oldal aljában még egynéhány ponton megtaláltam a barnaszén nyo
mokkal és tufával kapcsolatos féligsósvizi képződményt, így a V. Ho- 
dopstina torkolata mellett, a Berettyó partjában a folyó 1/2 m vastag, 
vízszintesen települő barnás tufaréteget s fölötte pár mm-es barnaszén 
rétegecskét mosott ki. Hasonló feltárást találtam, közvetlenül csillám- 
palán, a templomdomb nyugati aljában is. A dácittufa azonban (legfölebb 
1—2 m vastagságban) tengeri rétegek közé települve is előfordul egy
két ponton Paptelek közvetlen környékén, Túsza környékén pedig, hol 
a féligsósvizi felső mediterrán rétegek egészen hiányzanak s a tengeri 
rétegek települnek közvetlenül a csillámpalára, a dácittufát csakis a ten
geri rétegek közé települve találjuk. A felső mediterrán féligsósvizi kép
ződmény tehát egészen lokális és minimális kiterjedésű meg vastagságú 
fácies, a benne előforduló barnaszén nyomok ennélfogva praktikus szem
pontból számba nem jöhetnek.

A felső mediterrán rétegek — legnagyobbrészt tengeri üledékek — 
általában is. csak kis kiterjedésűek, nyugat felé utolsó felbukkanásuk itt 
Papteleknél, illetve a múlt évi jelentésemben említett Gyálu Lung N lej
tőjén van. Tovább nyugat felé a szarmata rétegek települnek a Rézhegy
ség N lejtőjének csillámpaláira.

A felső mediterrán tengeri rétegek a parti övbe tartoznak, uralkodó 
anyaguk lazán összeálló durva csillámpala törmelék és kavics, többé- 
kevésbbé meszes. Kövületek elég gyakoriak benne, de csak egynéhány
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faj: Scutella vindobonensis, L a u b e , Echinolampas sp. (1 példány), né
hány Veden és Ostrea faj, valamint litothamnium gumók. A Túszától 
E-re vivő árkok egyikében megtaláltam azt a finomszemű sárga homok
ból álló fáciest, amelyet múlt évi jelentésemben Szilágysomlyó mellől 
említettem föl. I tt számos Turritella cf. turris, B a s t . és Vermetus sp. 
példányt gyűjtöttem belőle.

Az egész felső mediterrán folt közepe Túsza község, itt jön össze 
a két főága a Berettyó folyónak, amely az egész képződményt a lépten- 
nyomon felbukkanó csillámpaláig átvágta. Mintegy odaláncolódik a folyó 
a csillámpala alaphegység pereméhez s ahelyett, hogy már Túszánál ki
lépne a szilágysági öböl laza anyaggal feltöltött belsejébe, még előbb a 
Túsza és Váralja közötti 10 km-es szakaszon meredek falú, szűk szurdokot 
vésett magának a tömör kristályos pala tömegbe.

Túsza és Paptelek környékén a felső mediterrán rétegek fölfelé való 
folytatásaként, a Sebes-Kőrös völgyében az alaphegységre települve kö
vetkeznek az alsó szarmata rétegek. Ezeknek a mélyebb része sokhelyt 
és nagy elterjedésben szárazföldi csigákat tartalmazó kontinentális kép
ződmény.

A kontinentális durvaszemű homokból és kavicsból álló rétegek 
könnyen felismerhetők feltűnő zöld színükről.

A Rézhegység északi oldalán csak egyetlen ponton konstatálhattam 
ezt a képződményt a Túszától N-ra haladó s a G-yálu Surdulnak jelzett 
domb E oldalán kezdődő árokban. A kontinentális rétegeket ez az árok 
csak kis kiterjedésben és csekély vastagságban tárja föl, mindamellett 
jól megfigyelhető e helyen anak a fekvő tengeri felső mediterrán réte
gekkel, valamint a fedő alsó szarmata félig sósvizi rétegekkel való össze
függése. A nevezett árok felső részének a talpán csillámpala foglal helyet, 
lejjebb haladva, az arra települő tipusos, bár csak pár m vastag felső 
mediterrán tengeri parti rétegek határát lépjük át. Utóbbiak anyaga e 
helyen is kövületes, lazán összeálló csillámpala törmelék meszes breccsája, 
helyenként egész litothamniumos mészkő. Utóbbiba az itteni mellékpata
kocskák egész kis barlangokat vájtak s az itteni litothamniumos zátony
ból hüvelyknyi Lithodomus sp. kőbeleit gyűjtöttem. A litothamniumos 
gumókkal spékelt laza csillámpala breccsa, amelyből a patak ágyában 
itt-ott Scutella vindobonensis, Lbe. példányok állanak ki, éles határ nél
kül megy át egy durvaszemű, összeálló zöldszinü homokba. E zöld ho
mokból Cyclostoma sp. és Helix sp. több példányán kívül az alsó 
szarmata félig sósvizi rétegek erviliáit és cerithiumait gyűjtöttem. A 
völgyben lejjebb a vízmosások tetemes vastagságban tárják föl a számos 
kövület alapján kétségtelenül megállapítható alsószarmata félig sósvizi 
képződményt. Túsza és Paptelek környékének többi feltárásaiban a felső
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mediterrán tengeri rétegek fölött közvetlenül az alsószarmata félig sósvizi 
képződmény következik.

A Rézhegység déli oldalán az alaphegységre települő alsószarmata 
kontinentális rétegek tetemes vastagságú és nagy kiterjedésű széles vo
nulatban követhetők lapom nyugati szélétől (Alsólugostól) egészen Élesd- 
lokig. A legkitűnőbben ezt a képződményt Tinód, Tötös és Ősi községek 
környékének a vízmosásai tárják fel. E helyen a rétegcsoport vastag
sága legalább is valami 80—100 m-re tehető. Anyaga uralkodó módon 
zöld és barnavörös szinű, durvaszemű, szívósan összeálló agyagos ho
mok, ennek rétegeit kavicsrétegek váltják föl. A kavicsok között a csil
lámpala rétegekből származó kvarcát és mezozóos mészkő anyagúakon 
kívül sósavtól erősen pezsgő, kemény vagy lágyabb, élénk zöldszinű 
márga anyagúak igen gyakoriak s a kontinentális kavicsrétegeknek saját
ságos és jellemző külsőt kölcsönöznek.

E kavicsok eredési helyét, hihetőleg a krétasorozathoz tartozó, zöld 
márga alakjában az Élesdlokra vivő Valea Omului egyik mellékágában, 
a Vicera tető alatt, szálban is megtaláltam. A kvarcát kavicsok csak ke
leset koptatottak s a mészkőkavicsok között is számos lapokkal és csak 
kevéssé legömbölyödött élekkel határolt van.

Kövületeket és pedig szárazföldi csigákat a vonulat több pontján 
gyűjtöttem. Anyagomban a Galactochilus cf. sarmaticum, Gál, Cyclo- 
stoma div. sp., Triptychia sp., Bulimus sp., Helix sp. a leggyakoribbak. 
Minthogy itt nagy kiterjedésű és tetemes vastagságú képződményről 
van szó, amelynek valami hat pontjáról gyűjtöttem magam is kövülete
ket, az további részletesebb gyűjtésekre a csak a legújabb időben figye
lemre méltatott s úgyszólván napról-napra újabb és újabb helyeken kon
statált alsószarmata szárazföldi csigafauna további tanulmányozása cél
jából szerfölött alkalmas.

A Sebes-Kőrös völgyében levő kontinentális rétegcsoport legmaga
sabb részében biotit lemezkéket tartalmazó, tömegesen (tehát nem palá
sán) előforduló, lágy tufa települ, ezt az egész vonulat számos pontján, 
nagyobb összefüggő foltokban is megtaláltam.

Az alsószarmata rétegcsoport magasabb része félig sósvizi réte
gekből áll. Nagy elterjedésben találhatók e rétegek a Rézhegység északi 
oldalán, Túsza környékén s ezekből áll a Sebes-Kőrös völgyét feltöltő 
alsószarmata korú képződmény magasabb része. E két, a Rézhegység 
kristályospala tömegétől elválasztott, előfordulás bizonyos eltéréseket 
mutat.

A Réz és Meszes összeszögellésének északi dombjait legnagyobb 
részükben alsószarmata félig sósvizi képződmények építik fel. Össze
függésüket a fekvőjükkel, vagyis a terület egyetlen pontján ismert alsó
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szarmata kontinentális, illetve az általánosan elterjedt felső mediterrán 
tengeri rétegekkel már ismertettem. Anyaguk itt csaknem kizárólag ho
mok — konkréciószerűen rétegekbe sorakozó homokkő betelepedésekkel, 
almanagyságu-ökölnyi, legömbölyödött, főleg kvarcit és riolit anyagú ka
vics vastag rétegekben és csak nagyon alárendelten palás agyag. Az anyag- 
lazaságánál fogva tehát az észak felé irányuló árkok, meg széles és mély 
vízmosások s szakadékok e rétegcsoportot kitűnően feltárják. A közönsé
ges alsószarmata kövületek a rétegcsoport mélyebb részéből sokhelyt és 
nagyszámban gyűjthetők. Múlt évi jelentésemben említettem, hogy Gyü- 
mölcsénes környékén a kőzettanilag egységes s mélyebb részében 
szarmata kövületeket tartalmazó kavics és homok-komplexus magasabb 
része kövületei alapján alsó pannoniai (pontusi) korú parti fácies. Túsza 
környékén nem sikerült a homok-kavicsrétegcsoport magasabb részében 
kövületeket találni, mégis csaknem bizonyos, hogy az már az alsó pan
noniai (pontusi) emelethez tartozik. A kétféle korú képződmény ketté
osztása ily módon nagyon bajos. Az észak felé irányuló völgyekben 
távolabb az alaphegységtől, Felsőszék, Tótfalu és Ballaháza községek 
mellett többhelyt megtaláltam a congeriákat tartalmazó kék agyagot.

A Sebes-Kőrös völgyében a félig sósvizi alsószarmata képződmény 
anyaga finomszemű, csillámos homok, durvább homok, meszes homokkő, 
kevés és csak aprószemű kavics és sok palás agyag, meg márga. A kö
zönséges alsószarmata félig sósvizi kövületek sokhelyt gyűjthetők. Kü
lönösen gyakoriak a hydrobiák, amelyek egymagukban is egész réte
geket töltenek meg. Tinód mellett hydrobiás^ mészkövet is találtam. Ős
lénytani szempontból ez utóbbi körülményben kőzettanilag pedig az 
agyagos képződmények nagyobb mértékben való előfordulásával tér el ez 
a képződmény a Rézhegység északi oldalának félig sósvizi alsószarmata 
rétegeitől. A félig sósvizi rétegek a Rézhegység déli oldalán ép úgy nem 
válnak el élesen a fekvő kontinentális rétegektől, mint az északi oldalnak, 
Túsza környékének fönnebb ismertetett feltárásában sem. A Sebes-Kőrös 
völgyében az alsószarmata kontinentális rétegek és az azokat fedő brakk- 
vizi képződmények összefüggését kitünően tárják elénk például az Ősi 
község északkeleti oldalában emelkedő Pojana nevű dombhát hatalmas 
szakadásai és vízmosásai. Éles határ nélkül következnek itt a félig sósvizi 
kövületeket tartalmazó homokrétegek a kontinentális zöld homok és ka
vicsrétegek felett. Félig sósvizi kövületekkel teli rétegsor kellős köze
pén, egy hydrobiás durva homokrétegecskében a kontinentális rétegsor 
alakjaival megegyező szárazföldi csigákat találtam itt. A kétféle kép
ződménynek a határa mentén való összekeveredését több más ponton is 
konstatálhattam.

A brakvizi rétegekben alárendelt lignit előfordulások is vannak.
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így Pestes mellett, a község E- ivégén K-nak kiinduló patakban, a 
krétakorú alaphegység közvetlen peremén, Tötös és Ősi községek víz- 
msoásaiban és főleg Élesdlokon pedig a kontinentális rétegek fedőjé
ben. Félig sósvizi kövületeket tartalmazó képződménybe települnek és 
főleg hydrobiás rétegekkel kapcsolatban vannak e lignitelőfordulások; 
mindazok, amelyeket láttam, csak lencseszerű, vékony betelepedések és 
nem telepek.

A 8 alsó pannoniai (pontusi) emelet képződményeit a Rézhegység 
N-oldaláról múlt évi jelentésemben részletesebben ismertettem. Az ott 
leírtakkal azonosak e rétegek a Túszától FT ra fekvő területen is, ez 
utóbbi, Felsőszék, Tótfalu és Ballaháza felé tartó előfordulásokról kü
lönben is már föntebb szóltam.

A Sebes-Kőrös völgyében Ősi, Élesdlok és Gégény községektől dél
keletre, Cséklye felé, legalább is 100 m vastagra tehető, csaknem kizá
rólag — cementgyártásra alkalmas — márgából álló rétegsor terül el. 
Közvetlen fedője ez az alsószarmata félig sósvizi képződménynek, éles 
határ nélkül megy az ebbe át. A cementmárga jól hasadó, fehéres szürke 
színű kőzet, néhol egészen leveles s itt-ott fehérszinű, finomszemű, laza 
tufa vékony betelepedései szakítják meg. Néhol a márgák számos kydro- 
biát tartalmaznak, egyéb kövületeket belőle nem ismerek. Ezek azok a 
márgák, amelyeket Matyasovszky1) „rissoás márgák“ elnevezéssel a 
szarmatához sorol, Lázár2) pedig „pontusi cement és agyagmárgáku né
ven említ. Hogy e márgakomplexus magasabb része már az alsó pannoniai 
(pontusi) emeletbe tartozik, azt Élesd és Tinód környékén végzett meg
figyeléseim igazolják.

A Cséklye-Gégény környéki márgakomplexus nyugat felé Ősinél 
ér véget. Ősi mellett az alsó szarmata félig sósvizi, tovább nyugatra Tö
tös és Tinód között pedig az alsó szarmata kontinentális rétegsort vágja 
el a Sebes-Kőrös alluviuma. Az egész komplexus dűlése a Tinód-Tötös-i 
vonalon nagyon lankásan NE-i, Ősi és Gégény környékén E-i, illetve 
ESE-i.

A Tinód N oldalán kiemelkedő dombsor W-i, a Pestesi patak ár
tere felé való végződésében újból kezdődnek a gégényivel kőzettanilag 
azonos márgák, amelyek innen nyugat felé, lankás NE-i dőléssel, kes
keny sávban szegélyezik a Sebes-Kőrös árterét. Ezek az Alsólugos- 
Élesd környéki márgák kövületeket (hydrobiákat) nem tartalmaznak. 
Ellenben a Tinód melletti említett előfordulásukban egy* közbetelepedő

*) A m. kir. földtani Intézet évi jelentése 1883.-ról. Földtani Közlöny XIV. k. 
195. 1. és U. a. 1884-ről. Földt. Közi. XV. k. 249. 1.

2) A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1909-ről 124. 1. Budapest, 1911.
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tufarétegből Congeria banatica, R. H o er n es  több példányát gyűjtöttem. 
A tufa maga szürkésfebér szinű, finomszemű, főleg üveges szilánkokból 
álló laza kőzet, külsejében teljesen azonos azokkal a kőzetekkel, amelye
ket riolittufa, illetve dácittufa néven szokás emlegetni. így szemre tel
jesen azonos a borsodi Bükkhegység északi oldalán (Apátfalva környé
kén) előforduló riolittufákkal.

Az Alsólugos-Tinód-i pannoniai vonulat keleti végződése a con- 
geriás lelőhely 3h 5° dőléssel. Alig pár lépésre tőle keletnek, a domb
oldalon valamivel magasabban 3—4h 10—15°-os dőléssel a kövületek 
alapján konstatálható alsószarmata rétegcsoportot találjuk. Ennek félig 
sósvizi és terresztikus része itt nem különül élesen el. Tinódtól nyugatra 
a keskeny alsópannon vonulat északi pereme az alsószarmata terreszti
kus rétegcsoportnak támaszkodik (és feléje is dűl), a kettő érintkezését a 
dombokat borító pleisztocén kavics és agyag eltakarja. A pannon vonu
lat nyugati végződése lapom határán túl, az Alsólugos melletti Yalea 
mare-ban van, itt újból kibukkannak az alsószarmata rétegek.

A Sebes-Kőrös árterét észak felől, Alsólugostól Tinódig terjedő 
keskeny sávban szegélyező alsópannon márga vonulatot levetődött rög
nek tartom.

A pleisztocén barna agyag és kavics (főleg kristályos palákból 
származó kvarcit kavics) a dombtetőkön csaknem mindenütt megtalál
ható. A kavics a legkülönbözőbb magasságokban fekszik, még a Ponor- 
tetőn is vannak legömbölyödött kvarckavicsok. E kavicstakarók egy része 
valószínűleg a pleisztocénnél idősebb.

A Rézhegység völgyeinek holocén árterén feltalálható az összes 
képződményekből származó törmelék, a Sebes-Kőrös széles alluviumá- 
nak kavicsa részben már a Rézhegységen kívül eső területről származik, 
közötte tehát számos, a területemen idegen anyagú is van. A Sebes- 
Kőrös terraszai a Gégény és Alsólugos közé eső szakaszon a déli oldal
hoz sorakoznak.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 9


