
12. A Persányi hegység déli részének földtani viszonyai.

W a c h n e r  H e n r ik -tői.

(Egy táblával és két szövegközti ábrával.)

A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának megbízása folytán 
az 1914. év nyarán a persányi hegység részletes térképezését megkez
dettem.

A  külső munka megkezdése előtt alkalmam volt L óczy  L a jo s  dr. 
földt. intézeti igazgató úr kíséretében tanulságos és élvezetes kirándulást 
tenni az alsórákosi Oltszorosba és meglátogatni az 1913. évben általam 
térképezett brassómegyei Volkány és Keresztényfalva vidéki liászelőfor- 
dulást. Elkísértem azonkívül dr. V a d á s z  E l e m é r  egyetemi ad ju nktu s 
urat 8 napos kirándulásán a Nagyhagymásra és a Békásszorosba.

Területemen a munkát a fogaras megyei Üjsinka vidékén kezdtem 
meg és Ósinka, Zernest, Vledény, Szunyogszék, Feketehalom határában 
folytattam.

A bejárt terület déli része a fogarasi kristályos palahegység keleti 
nyúlványának tekintendő.

D e M a r t o n n e 1) a déli Kárpátokról írt munkájában e hegység fő- 
jellemvonásaként három különböző magasságban végighúzódó tönkfelü
letet említ. Területein sehol sem haladván túl az 1640 m-.t, itt csak a 
középső és alsó szint figyelhető meg. A  középszint kb. 1500 m magas
ságban lapos hegyhátak alakjában a sinkai pataktól nyugatra fekvő 
területen nyomozható, az alsó, kb. 950 m magas pliocén szint terrasz- 
szerű párkányként kiséri ott a völgyeket. A  sinkai pataktól keletre e 
pliocén tönkfelület a magaslatokon terül el. A hegység itt átlag csak 
950 m-ig emelkedik. Sűrű bükk-, alárendelten fenyőerdő fedi a meredek 
lejtőket, míg a vízdús patakok által minden irányban tagolt tönkfelület 
hátságán legelők, kaszálók terülnek el. Holbák és Almásmező község 
szétszórt házai felől festői kilátás nyílik a feketehalmi hegy és a Királykő 
sziklás mészkőszirtjeire, melyek büszkén merednek égnek a tönkfelület 
felett. i)

i) De Marton ne : Reclierches sur l’evolution morphologique des Alpes de 
Transylvanie. Paris. 1907.
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A  déli Kárpátok kristályos paláinak MnAZEC-féle osztályozását 
követvén,1) a fogarasi hegység területemre eső részében csupán első cso
portbeli kőzetek találtatnak: közönséges csillámpala, mely különösen az 
északi szegélytörés közelében átmegy grafitos-chloritos palába, a nyugati 
részekben apróbbszemű, kevésbbé kristályos a csillámpala, a sinkai pa
taktól keletre a kőzet zöme erősen kristályos, öregszemű gránátot, tur- 
malint tartalmazó. Gyakoriak a diabáz-, kvarcporfir-, szienitporfir-telé- 
rek, kvarcit, pegmatit injekciók, kozia-gneiszlencsék, úgymnit 50 m vas
tagságot elérő amfibolitpala-közbetelepülések, melyekben néha —  pl. a 
Burza feruiui felső völgy részletében —  piritimpregnációk mutatkoznak. 
Üjsinka felső végén a sinkai vízbe ömlő Marisora-patak felső szakaszá
ban, úgymint a Burza feruiui északról jövő mellékágaiban konglomerá
tum padokat figyeltem meg a csillámpalában, melyeknek apró csillám
pikkelyeket tartalmazó alapanyagban gömbölyded dió-ökölnagyságú gör
getett kvarcokat tartalmaznak.

A Burza feruiui völgy felső szakaszában kb fél km széles szemcsés 
gránittömzs van feltárva. Innét 5 km-nydre keletre az országút mentén 
is jelentkezik a gránit. Ez utóbbi helyen palás struktúrát vesz fel és 
gneiszba megy át. A  borsó-, ökölnagyságú mikroklinszemei által feltűnő 
koziagneisz, apróbbszemű közönséges gneisszal és paragneisszal hatalma
sabb vastagságban kb 1 km széles övként a csillámpalák feküjében, a 
hegység keleti szélén lép föl. Itt úgy látszik a kristályos palahegység rá 
van tolva a feketehalmi hegy tithonmészkő vonulatára. A  csillámpala erő
sen redőzött, de a hegységen végig haladó nagy redő vonulatot nem lehet 
nyomozni s az egymásra merőlegesen álló csapásirányok, glauchszerű 
telérek azt a benyomást keltik, hogy itt egymást keresztező északnyugat, 
északkelet felé haladó törések mentén merőleges és vízszintes irányban el
tolódott régi hegységgel van dolgunk.

Különös tünemény, amit már R e i n i i a r d 2) is megfigyelt, az, hogy 
Üjsinka vidékén szálban álló csillámpalából északnyugat-délkelet felé irá
nyuló vonalon több sósforrás fakad. Üjsinkától nyugatra a Piscul Saraturi 
felől jövő árok mellett fekvő s hatósági ellenőrzés alatt álló sóskút a ka
tonai térképen is meg van jelölve. Közvetlenül e sóskút mellett váltakozó 
csapásirányú merőleges csillámpalarétegfejek állanak szálban. A  második 
sósforrás szabad helyen Üjsinka község déli végén van. A  legutolsó ház
nál nyugat felől jövő vízmosásban felhaladva kb. 200 lépésnyire az or-

1) L. Mrazec : Les schichtes cristallins des Carpathes meridionales. Congrés 
géologique international. Compte rendű de la IX. Session, Vienne 1903. p. 631.

2) Dr. M. Re in h a r d : Bericht über die geol. Aufnahmen im Gebiete dér krystalli- 
nen Schiefer dér Síid- und Ostkarpaten. Anuarul Institutului Geologic al Romaniei. 
Volumul IV. 1910. p. 18.
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szágúttól az árok medre mellett zavart településű csillámpalában egymás
hoz közel két apró forrásmedencét halálunk, melynek csekély vize erősen 
sós ízű. További sós forrás innét délre, szintén a sinkai völgy nyugati ol
dalán, a Ruda mica patakkal szemben, az erdő széléről jövő rövid árok 
fején nedves, posványos helyen fakad. Gázömlést és bitumennyomot egy 
forrásnál sem észleltem. A  két utóbbi forrásból elemzés végett vízpróbát 
merítettem. E sóskútak eredetére csak egy magyarázat lehetséges, hogy 
t. i. a csillámpalahegység itt rá van tolva sóstartalmú rétegekre, melyek
ből a sós víz vetődési vonal mentén száll fel. A  sinkai völgy tektonikus 
eredetét az bizonyítja, hogy a kristályos palahegység északi határvonala 
lljsinkánál élesen beszögellik.

Északon szegély törés határolja a kristályos palahegységet. E sze
gélytörés Üjsinka vidékén igen szépen van feltárva. A község alsó végén 
a régi görögkeleti fahemplom közelében keletről jövő árok kis darabig ép-

1. ábra. Szelvény Ó- és Üjsinka között.
A =  csillámpala; k =  cenomán konglomerátum; ks =  senon; =  dácittuffa;

d =  pleisztocén.

pen a törésvonalon halad, úgy, hogy az alig 1 m széles szakadékszerű be
vágás déli oldala zavart településű felső csoportbeli csillámpalából áll, 
kvarcit-közbetelepüléssel és diabáztufainjekciókkal, az északi partfalon 
pedig kékesszürke agyagpala egyes keményebb mészmárgaközfekvettel 
áll szálban. Közelben egyes nagy bucsecskonglomerátum-tömbök fekszenek, 
szálban azonban itt nem található ez a kőzet és valószínű, hogy a laza 
rögök az agyagpala feküjében levő konglomerátumpadokról a sűlyedési 
folyamat alkalmánál leszakadtak s a vetődés mentén fennakadtak.

A  csillámpalahegység északi szegélytörése mentén Üjsinka közelé
ben a Grohotistu tithonmészkőszirt bukkan elő. Kövület nincs benne, de 
a kőzet igen hasonlít a feketehalmi hegy tithonmészkövéhez.

R e in h a r d 1) a sinkai v ö lg y b ő l  k özö lt sze lvén yében  d olom itos m ész- 
nek veszi, a m észk övet k örn y ező  bu csecsk on glom erátu m  övét p ed ig  dia- i)

i)  Dr. M. R e i n h a r d : Bericht über die geol. Aufnahmen im Gebiete dér krvstalli- 
nen Schiefer dér Síid- und Ostkarpaten. Anuarul Institutului Geologic al Romaniei. 
Volumul TV. 1910. p. 118.
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bázbreccsának mondja. R e in h a r d  szelvényében a szegélytörés sincsen 
feltüntetve, hanem a csillámpala szerinte a mészkő alá dől. A  szegély
törés közelében, de mégis köröskörül csillámpala által környezve fekszik 
a kb. 2 km hosszú, 1 km széles Dielstein-tithonmészkőrög, a feketehalmi 
hegy csúcsától nyugatra 5 km-nyi távolságban. Említésre méltó a Diel- 
stein-szirtnek a Valea Gaunosa völgyben fekvő barlangja.

A  barlang csarnoka 10 m hosszú, 8 m széles és átlag 2 m magas. 
A barlang földje észak fölé emelkedik, úgy, hogy a kelet-nyugat irály
ban a barlangban átfolyó Gaunosa-patak magas vízálláskor sem árasztja 
el az egész barlangot. A  barlang földjét sárga agyag borítja. Ásatásokat 
nem végeztem. A  Dielstein csúcsán közelebbről meg nem határozható 
Terebratilla kőbelet találtam, a szírt északi alján tömött, szürke, homokos 
mészkő van feltárva, kőzettanilag megfelelvén a Vledénytől északra a 
Valea Hameradii Petriiben emelkedő caprotinás mészkőszirt fekíijében fel
tárt nerineás mészkőnek. E szürke mészkő tehát szintén tithonkorúnak 
veendő. A  feketehalmi hegy északi oldalán levő kőbánya közelében a 
tithonmészkő és cenománkonglomerátum közt szívós, sárga mészkristályos 
homokkő fekszik. Hasonló kőzet apró szirtje Űjsinkától nyugatra a 
Strimba-patak két ágának egyesülésénél emelkedik, kövületet ebben nem 
leltem, fekvése szerint azonban egyelőre a neokomba helyezem. A  Homo- 
ródvölgy V. Cerbului nevű dél felől jövő mellékága mellett is van apró 
mészkőszirt a szegélytörés mentén. E mészkő vörös-sárgás színű, tüske
bőrű lenyomaton kívül Orbitulina sp. egy példányát találtam benne, ami a 
kréta Urgon emelete mellett szól [kaprotinás mészkő]. Fedőjében cenomán 
konglomerátum fekszik.

Innen kezdve a bucsecskonglomerátum 1 km széles övként a fekete
halmi hegyig kísérhető, hol szorosan összefügg a bárcaságszéli konglo
merátummal. A vastag konglomerátumpadok anyaga tithonmészkő, gneisz, 
csillámpala, amfibolit, kvarc, melafir, porfir és homokkő 1— 150 cm át- 
rnéretű görgetegei szívós, piszkos zöldesszürke, mészdús alapanyagban; 
közben homokosabb, lazább a kötőszer és porhanyó homokkő-közbetelepü- 
lések is gyakoriak.

xÁ kristályos palahegység és a persányi hegység közt sülyedési terü
let van, mely a barcasági medencétől öbölszerűen nyúlik be a szegélytörés 
mentén és nyugatra mindinkább keskenyebbé válván a Strimba-patak 
két ágának egyesülésénél véget ér. Üjsinkán a vetődési vonal mentén kagy
lóstörésű, puha, palás márga, jelentkezik. Ezt az agyagpalát a .sülyedési 
területnek még számos más pontján is kimutathattam. Napfényre kerül az 
Űjsinkától nyugatra terülő terjedelmes pleisztocén terraszok szélén, to
vábbá a Homoródvölgy északi, illetve déli mellékágainak középső vagy 
felső szakaszában. E kőzet legkeletibb feltárása már a barcasági sík köze-
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lében, a Warmbach-patak alámosott bal partján és a vledény— fekete- 
halmi út 548 m útkaparóháza mögött van. Üjsinkától nyugatra az agyag
pala a Strimba-patak Pareu Babéi nevű baloldali mellékágáig terjed. Az 
agyagpala különösen a fekü felé porhanyó, csillámdús homokkő-közbe- 
települést tartalmaz. Ilyen közbetelepülés a „Homoród-völgy vasúti meg
állóhely44 közelében a Homoród-patak partján feltárt homokkő is. E fel
tárásban az 1860-ban nálunk dolgozó osztrák geológusok H a u e r  szerint1) 
számos nummulitest találtak, amiből a barcasági konglomerátum eocén 
korára következtettek tévesen, azt gondolván, hogy az itt feltárt homokkő 
a feketehalmi hegy bucsecskonglomerátumával összefüggésben áll. Utóbbi 
feltevés hibás voltáról meggyőződünk, ha a Homoród-völgy déli mellék
ágaiban felfelé haladunk. Ott a homokkő feküjében agyagpala van fel
tárva és csak ennek feküjében lép föl a bucsecskonglomerátum. A  Homo- 
ród-völgybem feltárt homokkő tehát e márga hatalmas rétegösszletéhez 
tartozik és nem a brassói hegység konglomerátumához. A homoródvölgyi 
homokkő fedőjében, az északról jövő patakban is agyagpala van feltárva. 
Ott a kőzet teljes vastagságában igen egynemű, gyéren lép föl vékony, 
homokos, csillámpalatörmelékes közbetelepülés, kőzettanilag hasonlít az 
erdélyi medence mezőségi rétegeihez, minek folytán S z e ív ip é t e r y  dr.2) 
petrografiai munkájához csatolt, Persány vidékét ábrázoló térképvázlatán 
mediterránkorúnak veszi. Ebbéli nézetében erősíthette az is, hogy a Po- 
pilnica mare-völgy felső részletében agyagpalában 2— 5 cm vastag vilá- 
gos-zöldesszürke közbetelepülés látható, amely dacittufára emlékeztet. A 
kőbányában, ahonnan H a u e r  a nummuliteseket említi, nincs jelenleg 
kövület. De sikerült a Strimba-patak Pareu Babéi nevű mellékpatakában, 
Üjsinkától 5 km-re nyugatra az agyagpalában 3 cm vastag homokkő-közbe- 
települést találnom, telve kb 1/2 cm át méretű orbitulinákkal. Kérdéses, 
hogy az annak idején a homoródvölgyi kőbányában talált nummulitesek 
nem voltak-e- szintén orbitulinák. Az 1: 25,000 térképen Ghita-val jelzett 
helyen a Strimba-patak alámosott jobb partján az agyagpalában ptero- 
poda lenyomatot gyűjtöttem (Balantium n. sp.), mely közel áll a B l a n - 
k e y h o r n 3) által a syriai felső krétából leírt Balantium flabelliforme-hoz. 
A vasúti alagút közelében rossz megtartású, meg nem határozható ammo- 
nitestöredéket leltem. Kormeghatározásra értékesebb lelet a Vledénytől 
északra a Fata Rudii egy vízmosásában talált inoceramusok. Gyűjtött 
anyagomból az

1) H a u e r  & S t a c h e : Geologie Siebenbürgens. Wien 1885. 292. oldal.
2) Dr. S z e n t p é t e r y  Z s i g m o x d : A  Persányi liegység déli felének mezozoikus 

eruptívus kőzetei. Múzeumi füzetek 1909. IV. köt. 2. sz. Kolozsvár 1910.
3) B l a n k e n i i o r n  : Petropodenreste aus dér Oberen Kreide Nordsyriens und 

aus dem hessisehen Oligocán. Zeitschrift d. deutsch. geol. Ges. Bd. 41, 1889. p. 598.
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Inoceramus labiatus S c h lo t . var. carpatica S im io nescu  
„  Crispii M a u t . var. reguláris cV O k b . 

fajokat határozhattam meg. E kövületekből az anyagnak a már H e r b ic h - 
től1) Ótohán és Ürmös vidékéről leírt inoceramusmárgával való azonos
ságára lehet következtetni, melyet S im io n esc u2) a H e r b ic h  gyűjtötte 
anyag tanulmányozása alapján alsó-senon-korúnak mond. Fel kell azon
ban említenem, hogy e palás márga hasonlít az árkos-előpataki homokos 
márgához is, honnan V a d á s z  dr.3) határozottan barréme-jellegű ammo- 
nitesfaunát ír le.

Általános elterjedésűek területem márgájában a tű- és lomblevelű 
fák elszenesedett levelei, melyek azonban igen rossz megtartásnak. A  nö
vénylenyomatok és a márgában vékony közbetelepülésként előforduló 
csillámpalatörmelékes közfekvetek arról tesznek tanúságot, hogy part
közeli lerakódással van dolgunk.

Az alsó senon agyaggal töltött sűlyedési medencétől északra a sző
kébb értelemben vett Persány-hegység emelkedik. Uralkodó kőzete a po- 
ligén cenomán konglomerátum: csillámpala, gneisz, mészkő, homokkő, 
kvarc, melafir és porfir dió-háznagyságú zárványai meszes, néha inkább 
homokos, piszkosszürke alapanyagban. Közben finoinabbszemű, homok
kőbe átmenő padok. A  konglomerátum nagyjából az erdélyi medence felé 
irányuló dűlése egyezik az agyagpala dűlésével. De a kőzetminőség alap
ján kétségen kívül cenománkorú bucsecskonglomerátummal van dolgunk, 
tehát idősebb a látszólag feküjét alkotó agyagpalánál. Vetődésre kell gon
dolnunk a két képződmény közt, habár a törésvonal maga nincs feltárva. 
Ha azonban a márga később nem senon-, hanem barrémekorúnak bizo
nyulna, rendes településsel van dolgunk. S z e n t p é t e r y  dr. idézett munká
jának: térképvázlatán a Piscul Popii vidékén diabáz- és porfirkitörést jelez. 
Tévedés ez, mire a kaszálók földjéből itt-ott előbukkanó, a konglomerá
tumból kimállott porfir- és melafirtömbök adhattak okot, mellettük van 
mészkő és gneiszdarab is bőven és az árkok jó feltárásaiban könnyen meg 
lehet arról győződni, hogy eruptivkőzet nincs itt szálban. A  szóban levő 
térképen különben az egész konglomerátumvonulat is tévesen juramészkő
nek van jelezve. A  Persány-hegység déli részében a konglomerátumot ösz- 
szefüggő vonulatként a barcasági sík szélén fekvő Krizba községtől a 
fogarasmegyei Ósinkáig követtem. Ahol a senonmárga sűlyedési öble vé
get ér, az északnyugat felé határoló konglomerátum vonulat a fogarasi

1) H e r b i c h : A Székelyföld. Magy. kir. Földt. Int. Évkönyve. V. 1878.
2) S i m i o n e s c u : Fauna cretacica superiora de la Ürmös. Akadémia RomanA. 

Bucueresci. 1899.
3) V a d á s z  M. E.: Petrefakten dér Barrémestufe aus Erdély [Siebenbürgen.]. 

Centralblatt f. Min. Geol. u. Palaont.
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hegység kristályos paláihoz csatlakozik s összekapcsolván a Persány- 
hegységet a fogarasi hegységgel, nyugatra mindinkább keskenyebbé vá
lik és Serkaica községtől délre a Larguta mare-völgy bevágásában már 
csak 1/2 km széles.

A  cenománkonglomerátumból Yledénytől északra a Yalea Hame- 
radii Petrii felső szakaszában kaprotinamészkőszirt emelkedik, melynek 
feküjében szürke, tűzköves, nerineákat tartalmazó tithonmészkő és legalul 
csillámpala bukkannak elő.

Nyugat felé Persány vidékén a konglomerátum fedőjében kövület- 
mentes márga fekszik, amelyet a fogarasi hegység északi szélén Serkaica 
községtől délre, a Larguta maré és mica egyesülésénél hatalmas törmelék
kúpok aljában kis feltárásban szintén megtaláltam. A  márga dőlése az 
erdélyi medence felé irányult; talán ez a márga is alsó-senonkorú. Felette 
kb 200 m vastag hasonló dőlésű palás dacittufa települ, melynek alul levő 
vastagabb, szívósabb padjait Persánynál régóta bányásszák, Ósinkánál a 
dacittufán világossárga csillámos kvarcdús homok fekszik vékony márgás 
közbetelepüléssel, mely tekintettel a dacittufához való szoros viszonyára 
az erdélyi medence mezőségi rétegeinek felelhet meg.

A fogarasi és Persány-hegység közti mélyedésben Üjsinka, Yledény, 
Szunyogszék, Krizba, Feketehalom vidékén feltűnő nagy elterjedésűek a 
pleisztocén lerakódások, melyek egyrészt a völgyek mentén, mint széles 
kavicsterraszok lépnek fel, másrészt vasborsós agyagként a lankásabb lej
tőket borítják.

Az alsó-terrasz 10— 30 m-rel fekszik a völgyfenék felett, magas
sága szerint tehát megfelel a Maros-fotyórendszer ,,Yáros terraszának“ 
Az alsó-senonmárgát úgy Üjsinka vidékén, mint a Homoród-völgyben 
majdnem mindenütt ennek a terrasznak a kavicsa fedi. Üjsinkától még 
5 km-re nyugatra a senon-lerakódások öblébe benyomuló terrasz a Yle- 
dény-Szunyogszék vidéki terrasztól azonban annyiban különbözik, hogy 
a sinkai terrasz szélén és vízmosásaiban a szálban álló kőzet (agyagpala, 
csillámpala) jelentkezik és az azt borító kavicsréteg csekély vastagságú, 
többnyire 1 m-en aluli itt, míg az agyagpala a 10— 15 m mély vízmosá
sokban sincs feltárva és több helyütt 5— 10 m vastag kavicstelep látható. 
A kavics anyaga mindkét helyen a legkeményebb kőzetekből kvarc, 
amfibolit, gneisz, tithonmészkő, diabáz mogyorónagyságú görgetett darab
jaiból áll.

Ez az anyag messziről való szállításra vall. Yledénytől északra a 
Fata Rudii aljában és a Yledény— Szunvogszéki út mentén 5— 8 m magas 
kavicsfeltárásban rétegzésnek semmi nyoma, az anyag tetőtől talpig egy
nemű apró kavics. A feketehalmi hegy nyugati tövében, a ,,\Varmbach“ 
mellett 2 cm vastag sárga és vörös rétegek szabályosan váltakoznak s a
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kavics egyszer sárga földben, más
kor vörös agyagban fekszik.

magasabb terrasz egyes 
foszlányait 120 m viszonylagos 
magasságban észleltem. Kavicsot 
azonban ezen a szinten nem lát
hattam, az erdő-kaszáló borította 
területen mélyebbre menő feltárást 
nem lehet találni, úgy, hogy csak 
a felületen levő babérces agyagot 
figyelhettem meg. Ez a szint meg 
van a Sinka-patak— Homoród-
völgy közti vízválasztón is. Ebből 
az következtethető, hogy ennek a 
terrasznak a keletkezése idejében, 
talán a pleisztocén kezdetén össze
köttetésben állott itt a Barcaság 
medencéje a fogarasi síkkal. A  fia
talabb pleisztocénben, az alsó-ter- 
rasz idején azonban a homoródi és 
sinkai völgy egymástól már külön
vált, de a barcasági és fogaras- 
lapályi vizek akkor is összekötte
tésben állhatták a vledény-persá- 
nyi út 50 m viszonylagos magas
ságban fekvő nyergén keresztül. 
E magaslat terrasz-szerű sík, bár 
terraszkavicsot ott nem észleltem, 
hanem csak sárga, vasborsós agya
got találtam egyes apró kvarc- 
kavicsokkal. Az alsó-terrasz asz- 
talsíma háta a mostani völgytől 
távolabbra fekvő részletében min
denütt több m vastag ilyen lösz
szerű agyaglepellel borított. A 
babérces agyag, melyet itt is leg
inkább eolikus löszből számlázott
nak tekinthetünk, még messze fel
halad a környező hegyek lankás 
lejtőin. Az alsó pleisztocén for
raszt követő vledény-feketehalmi
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úttól északra fekvő „Schöner Berg“ és „Hundsberg“ magánosán álló 
dombjai, melyek 40— 50 m-rel emelkednek a terrasz fölé, egész terjedel
mükben vasborsós agyaggal vannak borítva s az 5 m-nél mélyebb víz
mosások sem tárják föl a szálban álló kőzetet. Mivel a babérces agyag 
a lejtőkön is magasra felhatol, nem lehet azt álló vagy folyó víz lerakodó- 
dásának venni; a szálban álló kőzet helyben képződött mállási termékének 
sem tekinthető, mivel teljesen egyenlő kiképződésben egészen eltérő kő
zeteken (pleisztocén, kavics, senonmárga, cenománkonglomerátum, csil
lámpala) települ. Jogosult tehát, ha ezt a löszszerű agyagot a fiatalabb 
pleisztocén, aránylag száraz szakaszában hulló porból keletkezett lerakó
dásnak vesszük.

Hátra van még annak a kérdésnek az eldöntése, hogy az alsó-terrasz 
kavicsa folyóvízben vagy tómedencében rakódott-e le? A  sinkai patak- 
menti terrasz kavicsát folyólerakódásnak tartom, a homorúd völgyi hatal
mas kavicstelepről pedig azt gondolom, hogy tómedencében keletkezett; 
e nézetemet az a körülmény is támogatja, hogy e terrasznak a völgy irá
nyában alig van esése. Szunyogszéknél a terrasz déli szélén, egymástól 
4 km távolságban fekvő pont a térképen ugyanazon 561 m magassági je
gyet viseli. Mindenesetre a homoródmenti pleisztocén szint nem keletkez
hetett a mostani jelentéktelen patak tevékenysége által.

Feltűnők a Homoród-patak vízterületén a nedves kaszálókkal fe
dett, széles, majdnem a patakok forrásáig tartó holocén völgyületek, me
lyeken a csekély esésű, sok helyt elposványosodott patakok folynak. Eme 
patakok gyenge erodáló képessége az erózióbázis emelkedésével magyaráz
ható; a Barcaság felső részének szintje tudniillik mint a Bucsecs és K i
rálykő vizeinek hatalmas törmelékkúpja folyton növekedik.

Területem holocén képződményei közül felemlítésre méltó még a 
sinkai patak alámosott jobb partján az ujsinkai vasúti állomáson felül 
látható fekete rétegzetten agyag, melyben élénk kékszínű földes vivianit 
pettyek észlelhetők.


