
18. Nagydisznód—Nagytalmács környékének földtani alkotása.

Délről közvetlenül csatlakozva az előző években fölvett területhez: 
1912. év nyarán a 22. öv, XXX. rovat DK, a 23. öv. XXX. rovat ÉNy, 
ÉK jelű 1:25.000 méretű lapokon Orlát, Gnraró, Paplaka, Nagyszeben, 
Resinár, Sellenberk, Kisdisznód, Nagydisznód, Czód, Yesztény, Nagy
talmács, Kistalmács, Bojcza, Fenyőfalva szebenvármegyei községek kör
nyékén folytattam a részletes földtani fölvételt.

Az ez évben bejárt terület É-i határát az 1911. évben fölvett rész 
D-i határa, D-en az Orlát, Gruraró, Paplaka, Resinár, Kisdisznód, Czód, 
Kistalmács, Bojcza, községeknél jelentkező, a hegységet alkotó kristályos 
palák, Ny-i határát pedig az Olt folyó bojcza-fenyőfalva közötti sza
kasza képezi.

Ez a terület a nagy erdélyrészi medencének déli része, mely sze
líden hullámos dombság és csak Nagytalmácsnál, ahol a Szeben-patak 
meg az Olt folyó mossa, meredek ereszű s itt 614 m magasak; máshol 
jóval alacsonyabbak a dombok.

Földtani alkotásában: 
ártéri üledékek (alluvium), 
kavics terraszok (diluvium), 
mediterrán lerakódások

(Jelentés az 1912. évi részletes földtani fölvételről.)

H at,a v a t s  GYULÁ-tól.
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meg, felső részében egy konglomerát paclclal és veres homokos réteggel. 
Ebben a rétegsorozatban talált Acknee M. J .1) fossziliákat, melyeket 
Blanckenhoen M.2) határozott meg a következő eredménnyel:

Cidaris cfr. vesiculosa, Gldf. (tüske).
Iiolaster cfr. carinatus, Lmk. sp.
Inoceramus cfr. virgatus, Schlüt.
Troclms ? sp. n. ind.
Nautilus cfr. Fleuriausianus, d’Oeb.
Puzosia planulata, Sow. sp.
Puzosia cfr. Bhima, Stol.
Acanthoceras rhotomagense, Beoygx.
Acanthoceras Mantelli, Sow.
Acanthoceras cenomanense, P ic t . sp. ?
Acanthoceras athleta, Blanckh.
Forbesiceras sp. — cfr. subobtectum. Stol.
Hamites sp.
Belemnites ultimus
Belemnites sp. ind.

aminek alapján e rétegsorozatot a felsőkréta oenoman emeletének mondja.
E felett tekintélyes vastagságban csillámos, finomabb-durvább 

homokkő és konglomerát, meg kékes márga váltakozó rétegeiből álló réteg
sorozat következik, melyben egyes beléje mosott fatörzsek elszenesedésé- 
ből létrejött jó minőségű fénylőszén-lencsék fordulnak elő, amelyek ered
ménytelen kutatásokra adtak okot.

A rétegsorozatot veres, a kristályos palák, agyagpala, kvarc szög
letes darabjaiból álló breccsa zárja be, melyben rudista-cserepek is elő
fordulnak. Hauee3) e breccsát túron korúnak tartja.

A felső krétakori üledék Kisdisznódtól DNy-ra a kristályos pa
lák egyik beöblésében maradt meg.

A homokköveket ma is fejtik s az éiptkezéseknél használják fel; 
de ebből készültek a község szélén, magas kristályos pala elszigetelt 
kúpján álló, 1200 táján ép>ült román stílusú templom nyugati hom
lokzatán jó állapotban fönmaradt díszes kapuzat s a hosszú jobbról-balról 
csatlakozó vakarkádok faragott kövei, míg a falakat e homokkő és kris
tályos palák alaktalan darabjaiból rakták.

0  A ckner  M. J . : Dér Götzenberg (Verh. u. Mitt. d. siebenb. Ver, f. Naturw. 
Bd. I (1850), pag. 66).

2) BlAjNUKEnhoRjNT M .: Studien in dér Krerdeformation im südlicken und west- 
lichen Siebenbürgen (Zeitschr. d. deutsch. geol, Gesellseh. Bd. LII (1909), Verkandl. 
pag. 23).

3) Iía u e r  F r . : Die Geologie (1878), pag. 528, 538.
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2. M editerrán-korú üledékek.

Kisdisznódtól DNy-ra a Silberthalban a fentebb ismertetett felső
korú üledékek fedőjében, már a mediterrán korban leülepedett sötétkék 
színű agyag- következik. Nekem a hiányos föltárás következtében nem 
sikerült fossziliákat benne találni, Iv im a k o v i c z  Mór úr azonban évekkel 
ezelőtt gyűjtött e helyen s a fossziliákat szíveskedett rendelkezésemre bo
csátani, mely készségét e helyen is megköszönni kedves kötelességemnek 
tartom. Az átengedett anyagban van:

Ostrea cochlear, P o li.
Veden sp.
Pectunculus sp.
E felett világos szinű globigerinás márga, majd kavics, laza homok 

és sárga meg kék homok váltakozó rétegei következnek, melyek a fürdő
höz vezető út mentén vannak feltárva s itt Iv-felé 5 fokkal dőlnek.

Az egyik homokkő-rétegből Iv in t c e l in  Fn.-től1) gyűjtött anyagot 
S ch eo dt  F.2) dolgozta fel, számos foraminiferát találva benne.

A globigerina márgát megtaláltam még Resinárnál a községtől 
D-re a cigánytelephez vivő úton, közvetlenül a kristályos palákra tele
pedve; és Nagydisznódtól É-ra az Auf dér Au alatti árokban, hol rétegei 
9 óra felé 25 fokkal dőlnek.

A mediterrán korú üledék a kristályos palákból álló part mentén 
összefüggően nagy területen megvan tovább K-re Nagydisznód, Czód, 
Yesztény, Nagytalmács, Kistalmács, Bojca környékén. Legszebben és 
tanulságosabban vannak föltárva rétegei Nagytalmácsnál a vasút men
tén levő meredek partban.

Itt a legalsó részét lejtőtörmelékhez hasonló durva, a kristályos pa
láknak félig legömbölyített és szegletes darabjaiból álló vastag üledék 
képezi, melynek darabjait kristályos murva tartja össze s benne lencse- 
szerű fészkekben kallóföld (Walkercle, montmorillonit) fordul elő. 
Ugyanez az üledék megvan Czódnál a kristályos palákból álló hegység 
tövénél s itt is meg vannak benne a kallóföld lencsék, mely anyagot már 
rég időktől fogva nyerik a nagydisznódi takácsok és a daróc ványolá- 
sánál a kallómalmokban használják föl.

Fölötte nagy kavicsok összetömörüléséből létrejött konglomerát- 
padok következnek. A kavicsok javarésze kvarc és kristályos pala, de

*■) Bericlit d. Senkenb. naturf. Gesellscli. Jg. 1890, p. 106.
2) F. Sc h eo d t: Die Foraminiferenfauna des miocanen Molassensandsteins von 

Michelsberg (Bericlit d. Senkenb. naturf. Gesellscli. Jg. 1893, pag. 155).
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találkoznak köztük jócskán kristályos mészkő legömbölyített darabjai 
is. A konglomerát rétegek átlag ÉK, 3 óra felé 10 fokkal dőlnek.

E konglomerátpadok fölött sárga, durva homokba ágyazott kavics, 
majd sárga homok, benne egy-két homokkő réteggel, van. Rá vastagabb 
kék agyag telepedett, mely valószínűleg azonos a Nagydisznódtól DNy-ra 
a Báres-Buch egész hosszában föltárt agyaggal.

Ezen fehér kvarchomok fekszik tekintélyes vastagságban, mely fe
lett 1 m-nél vastagabb fehér andezittufa van a Kerpochon s melynek 
rétegei Eenyőfalvától DNyD-re az Am weissen reeg oldalában, hol jól 
föl van tárva, 2 óra felé 5 fokkal dőlnek. Nagytalmácsról Czódra vivő 
út mentén pedig 23 óra felé 10 fokkal, Nagydisznódtól DK-re az Unter 
Hinter Bach völgyében 8 h felé 25 fokkal dőlnek.

Az anedezittufa felett jó vastagon sárgás homok van, melyet a 
benne levő agyagos szalagok tesznek rétegessé. E fölött aztán a szarmata
kori üledékek következnek.

Ez Nagytalmácsnál a mediterrán korú lerakódás arculata, mely 
tovább Ny-ra, az egykori part mentében annyiban változik, hogy főleg 
az andezittufa fölötti rész durva, félig legömbölyített vagy szegletes ka
vicsokból áll, általában határozottan parti jellegű.

Sajnos, rétegeink e nagy területen — a kisdisznódi lelőhelyet ki
véve — nem tartalmaznak kövületeket1) s így nem ezek alapján, hanem 
azon oknál fogva, hogy hazánkban az andezittufa megjelenésének kor- 
határozó jelentősége van: mondom e vastag rétegsorozatot mediterrán 
korúnak.

A kövületek hijjában nem lehet osztályozni rétegeinket, pedig való- 
szinűnek tartom, hogy mind a három alcsoport: a vindobonai, a burdi- 
galeni, az akvitaniai emelet benne van s szerencsés lelet tán erről is 
felvilágosít majd.

3. Szarmata-korú lerakodás.

A mediterrán korú üledékre következő szarmata korú lerakódás 
Fenyőfalva környékén jelenik meg a felszínen s legszebben a községen 
át folyó Hinter Bach völgyében van föltárva. Legalsó rétegét sötét ham
vaskék, vékony réteges (palás) agyag képezi, melynek felsőbb részei
ben kék, finomabb és vékonyabb homokrétegek vannak közbetelepedve.

x) Ackxer A,: Dér Götzenberg (Verli. u. Mitt. d. siebenb. Ver. f. Naturw. 
Jg. I (1850), pag. 76). Nagydisznód tájáról sorol föl egy csomó kövületnevet, ezek 
alapján azonban a kort nem lehet megállapítani, mert van köztük mediterrán, 
szarmata, pontusi körű alak, melyek eddig együtt nem fordultak elő.
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Az agyag rétegei 18 óra felé 5—10 fokkal elölnek. Az agyagra sötétkék, 
apró kavicsos durvább homok következik, gyér kövületekkel. Belőle itt 

Cardium obsoletum, E ichw.,
Ervilla podolica, E ic h w .,
Cerithium rubiginosum, E ic h w .,
Cerithium pictum, B a st .,
Buccinum duplicatum, Sow.,

házait gyűjtöttem. Majd kavics, finomabb sárga homok, homokkő-konkré- 
ciókkal s ismét kavics van. A legfelsőbb részt vékonyréteges sárga és kék 
homokos agyagrétegek alkotják, benne vékony eruptivtufa réteggel. E 
felett aztán a pontusi agyag következik.

A szarmata korú lerakódás Eenyőfalvánál É—D irányú szinklinális 
ráncnak Ny-i szárnyát képezi, mig ellenben a Yalea Pretanulujban még 
a mediterrán korú üledék településének megfelelően 1 óra felé 20 fok
kal dőlnek rétegei.

4. Pontusi-korú üledékek.

A szarmata korú lerakódások fedőjében a pontusi korú üledékek 
következnek, melyek D-felé való folytatását képezik azoknak, melyekről 
előző évi fölvételi jelenetésemben1) szóltam.

Legalsó rétegét kék réteges agyag képezi, mely közben vékony vas
rozsdás szalagokat is tartalmaz. Megtaláltam ezt az agyagot Fenyőfal- 
vától Ny-ra a község közepén torkolló árok kezdetén; és Yeszténytől 
DK-re a Fundatura nevű lejtő vízmosásainak fenekén, hol egy szinkliná
lis ráncot formál, melynek D-i szárnyában a rétegek 2 óra felé 25 fok
kal, az északiban pedig 14 óra felé 35 fokkal dőlnek.

A kék agyag felső része kezd homokos lenni, sőt kék homokréte
gek is telepednek közbe. Átmenetet képeznek ezek a fölötte következő sár
gásszürke, csillámos, finomabb homokhoz, melyet közbetelepedett vékony 
agyagszalagok tesznek rétegessé. Rétegei az erdőben 23 óra felé 20 fok
kal dőlnek.

A homok felső része mindinkább durvább lesz s Veszténytől K-re, 
a híddal átellenben levő Yalea lui Andreiu-ban durva kavicsrétegekkel 
váltakozik. I tt rétegei 2 óra felé 5 fokkal dőlnek. Tovább É-ra való 
folytatását a már előző évi fölvételi jelentésemben2) Moh tájáról, a Hor- 
tobágy-patak völgyében leírt kavicsos homokban találjuk meg.

Ny-felé való folytatását a pontusi korú üledéknek Nagydisznódnál, 
a községtől Ny-ra levő szőllőhegyen túl az erdőben találjuk meg, hol is *)

*) A m. kir. Föleit. Int. évi jelent. 1911-ről, 129. 1.
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szürke, csillámos durva homok jelentkezik, melyet közbetelepedett vé
kony agyagos szalagok tesznek rétegessé s melynek rétegei itt 17 óra 
felé 20 fokkal dőlnek.

Még tovább Ny-ra Nagydisznód és Ivisdisznód környékén, a Silber- 
bach és Schewiesbach közötti dombhátat alkotják s a mediterrán korú 
üledék fedőjében fekszenek. Itt is javarészben kavicsos homokok jelent
keznek, melybe Kisdisznódtól ÉNy-ra a Nagyszebenbe vivő út mentén, 
a kanyarodásnál sárga, réteges agyag van, benne kis limnocardium teknők. 
Nagydisznódtól Ny-ra a Sanderde nevű lejtőben nem rég ültetett szőlő 
talajának forgatásakor

Congeria Doderleini, B rus.,
Melanopsis Bonéi, F ék. var.,
Melanopsis austricica, Handm.,
Melanopsis stricturata, Brus.,
Melanopsis (Lyrcaea) Martiniana, F ér.,
Nertina Pilari, B rus., 

háza került napfényre.
Resinár és Paplaka között az út alatt levő vízmosásban vannak 

jobban föltárva a szóban forgó rétegek. Legalsó részét kék agyag képezi, 
melynek rétegei itt 24 óra felé 5 fokkal dőlnek. Ez a kék agyag tovább 
E-ra a Szeben-patak árterét D-en határoló kavicsterraszok alul ki-ki 
bukkan a vízmosásokban, sőt Nagyszebenben, a csatornázás alkalmával 
a városháza táján rövid időre föl is volt tárva. A kék agyag felett kék, 
majd sárga homok következik, felső részében közbetelepedett kavics
rétegekkel, melyek fölfelé mindinkább szaporodnak. A kavics kristályos 
palák, pegmatit, kvarc, stb. legömbölyített darabjaiból áll, de találkozik 
köztük jócskán szegletes darab is, úgy, hogy az üledék már erősen parti 
jellegű. S ezt a parti jellegét megtartja tovább Ny-ra Guraró és Orlát 
környékén, hol a pontusi kor üledéke a hegyek tövében lankás dombokat 
formálva, keskeny pásztaként jelenik meg.

Míg a mediterrán korú üledék a parttól el, laposan dűlő táblát alkot 
s a szarmata korú lerakódás lapos antiklinális ráncot vet, addig a pon
tusi kor rétegei nagyon ki vannak zavarva eredeti vízszintes településük
ből s a moh-vesztényi rövid szakaszon két ráncot vetnek, mely települési 
viszonyt van hivatva minden szónál jobban a mellékelt metszet szem
lélhető vé tenni.
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5. Diluviális kavicsterraszok.

A pontusi kori elegyes vizű tó elapadása 
után szárazföld lett a szóbanforgó terület is 
s megkezdődött a folyóvizek romboló és építő 
működése. Bizonyára már a neogén végén, a 
levantei korban kifejlődött a folyamrendszer, 
ez a kor azonban nem hagyott nyomot az 
erdélyrészi nagy medencében; ennek a kornak 
folyóvizei csak romboltak, ágyakat mostak 
ki, de nem építettek. Annál intenzivebben 
működtek a diluviális korban, melynek nyo
mát a terjedelmes kavicsterraszokban talál
juk meg.

Területem legjelentékenyebb folyóvize a 
Szeben-patak. Messze DNy-on a magashegy
ségben ered s Gararónál jön a medencébe. Ma 
Orlát, Kerestyénsziget, Nagyszebennél folyik, 
eredetileg azonban jóval délebbre folyt, úgy, 
hogy időközben orlát-nagyszebeni szakaszán 
a bal partot mosta és mossa s itt ma is mere
dek az árterét határoló part, míg a jobb par
ton épített s itt van a pontusi korú, lankás 
ereszű dombokon túl a széles, sík felszínű 
terrasz, mely a patak mai árteréből meredek 
partokkal emelkedik ki s melynek ÉK-i fo
kán, 427 m magasságban épült Nagyszeben 
város legrégibb része.

Másik jelentékenyebb folyóvíz a Scliewis- 
patak, mely ugyancsak a magashegységben 
ered s Resinárnál hagyja el azt. Jobb-bal 
partján terjedelmes terrasz terpeszkedik. A 
balparti Nag3̂ szebennél összeolvad a Szeben- 
patakéval, míg a jobbparti Schellenberk köz
ségétől D-re terül el.

A Czód-patak is, elhagyva a hegységet, 
mindkét partján terraszokat hozott létre. A 
balparti Nagytalmácsnál a Szeben-patakéval 
olvad össze s déli fokára telepedett a község.
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Mind e terraszok alsó részét durva kavics alkotja, mely gyűjte
ménye a magashegységet alkotó kőzetek legömbölyített darabjainak. Felső 
része pedig 1—15 m vastagságban agyagos iszap, a községek határai 
szántóföldjeinek legtermékenyebb része.

6. Ártéri üledékek.

Az elébb felsorolt s más kisebb patakoknak széles sík ártereik van
nak, melyeken áradásaik alkalmával finom iszapot raknak le, míg medrük
ben apróbb kavicsot gurítanak tovább. A széles árterek a lakosság buja 
kaszálói.

&
Végül e helyen is kedves kötelességemnek tartom megköszönni azt 

a készséget, mellyel Sümegbe I gnác m. kir. főerdőtanácsos és H enrik 
V iktor m. kir. erdőmérnök urak engem nehéz föladatom teljesítésében 
támogatni szíveskedtek.


