
c) A Keleti Kárpátokban.

12. A Persányi hegységben végzett földtani tanulmányok.

(Jelentés az 1916. évi felvételről.)

W achaer Hearik-tői.

(Tizennyolc szövegközti ábrával.)

A magyar királyi Földtani Intézet Igazgatóságának megbízásából 
a Persányi-liegységben folytattam és befejeztem a munkát. Idei munka- 
területem az eddig még nem bejárt nyugati lejtőre és a hegység délkeleti 
részére esett. Ehhez képest a hegységnek két egymástól különvált részé 
ről szólhatok:

I. A Persányi-hegység nyugati részéről és
II. Otohán környékéről.

I. A Persányi hegység nyugati lejtője.

Míg a Persányi-hegység legnagyobb részében az egyhangú, hatal
mas cenomán-konglomerátumburok alatt a régibb képződmények csak 
mint elszigetelt ablakok kerülnek napvilágra, úgy hogy a földtani szer
kezetet inkább csak sejteni lehet, addig a hegység nyugati részében 
(1. ábra) Kucsuláta, Komáim és Yenicze patakainak vízterületén a kon
glomerátum-burok majdnem teljesen hiányzik, a hegyszerkezet cenomán- 
előtti tagjai szabadon állanak és a mély vízmosásokban a földtani képződ
mények meglepő dús sorozata tárul elénk.

A földtani szerkezet szerint négy szakaszt különböztethetünk meg:
1. A  kucsulátai mészrögöket;
2. a veniczei alaphegység boltozatát;
3. cenomán-konglomerátumtakarót és
4. harmadkori öböl- és peremlerakódásokat.



1. ábra. A Persányi-hegység nyugati része.
1. Holocén (alluvium); 2. pleisztocén; 3. pontusi; 4. szarmata; 5. mediterrán palás agyag; 6. dacittufa; 
7. szenon palás agyag; 8. cenoman konglomerátum; 9. komániai márga ; 10. tithon-mészkő ; 11. maim 
vörös mészkő; 12. dogger homokkő; 13. liász dolomit; 14. liász mészkő; 15. werfeni pala; 16. felső
triász mészkő ; 17. csillámpala ; 18. bazalt és tufája ; 19. portir; 20. diabáz és tufája. — A térkép keleti 
részében a Petrisului és Dealul Cerbului közti werfeni pala-ábrázolás téves, cenomankonglomerátum 
van ott. Felsőkománától ÉK felé a Raciela és Valicelei közt, továbbá a V. Trestia nyugali oldalán és a 
Barabás-patak alsó folyásában fehéren maradt terület nem alluvium, hanem mediterrán palás agyag. 

A M. Pestera-tól ÉNy felé levő dogger jelzés tithon mészkő.



2 3 2 WACHNER HENRIK (3)

1. A  k u csu lá ta i m és zr ö g ö k .

A  széles Olt-völgy peremén Hidegkút— Kucsuláta— Komána vona
lától keletre meredek mészkőhegyek emelkednek. Három egymással tér
ben összefüggő, de különbözően irányult, északnyugat-délkelet felé ha
ladó törésvonalak által határolt rögből állanak ezek:

1. a hidegkúti tithon-neokom mészkőrög:
2. a Magúra felső-triász mészköve:
3. a Pleasa Lupsei triász-jura tömzse.
Az utóbbit az orografiailag kevésbbé érvényesülő, Kucsulátától dél 

felé a 773 m nyergen áthaladó törés nyugati és keleti részre osztja; 
a keleti a szorosabb értelmű Pleasa Lupseit foglalja magába, a nyugati 
a Barkót és Plesita Corbuluit Kucsulátától délre és az ettől északkelet- 
délnyugati vetődés által elvált kománai Piscul táncos és Pleasa tömzsöt.

A  Magúra és Pleasa Lupsei triász-mészkőrögeinek íeküje, a werfeni 
pala, a lupsai patakban jól van feltárva. Ezen előfordulást először Heu- 
b ic h  F. ismertette.1) Kucsulátán felül a lupsai patak kis darabig pados 
mészkőbe vágódott, de a völgy csakhamar kitágul és a mészkő feküjében 
előkerülnek zöldesszürke, vékonypalás, csillámdús márga, agyagpala,
2— 3 cm vastag homokos mészkő-közbetelepiiléssel, mely át van járva 
gyakran rózsaszínű foltos kalciterekkel. A többnyire egyenetlen réteg
felületeken Myophoria costata Zene.. Turbo rectecostatus lenyomatai elég 
gyakoriak.

A nyiltan törésvonal mentén haladó Lupsai-völgy ben a rétegek 
erős nyomás jeleit mutatják, széjjel vannak préselve, szakadva, csuszám 
lási lapoktól átjárva. Gyakori a diabáz úgy tömött állapotban, mint a lika- 
csos, hólyagos diabázmandulakő és diabáztuía; utóbbinak lencseszerű 
betelepülését is észleltem a werfeni palák közt, A  kis diabázelőfordulá- 
sokat a Kucsuláta— Lupsa közti patakmederben nem tartom önálló kitö
réseknek, hanem azokat a werfeni palákra rakódott diabázlepel maradé
kainak gyanítom, melyek tektonikai folyamatok által elszakadtak és a 
fekü puha agyagos kőzetébe préselődtek. Kissé keletre a lupsai patak 
forrásterületén tényleg a werfeni pala nagyobb erupciós diabáztömeg fekü- 
jét szolgáltatja, a mély völgybevágások werfeni palát tárnak fel. míg 
a kevésbbé mélyen bevágott mellékárkok és mély utak tömött és salakos

A) H e e b ic h  F e r e n c : A Székelyföld földtani és őslénytani leírása. Hagy. kir. 
Földtani Intézet Évkönyve V. kötet. Budapest. 187S. 54. oldal.
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diabáz és diabáztufában haladnak. E diabázelőfordulás petrografiai le
írását S z e n t p é t e b y  Z sig-m o n d1) munkájában találjuk meg.

H eebich F.2) szelvényének adata, mely szerint a diabáz átnyúlik 
a triász-mészkőre is, a tényleges viszonyoknak nem felel meg és a mellé
kelt ábra szerint helyesbbítendő (2. ábra).

A  kucsulátai mészkőrögökben sehol sem észlelhető diabáz-áttörés 
vagy reátelepülés. A diabázkitörések a mészkő leülepedése előtt történ
tek, idő szerint közvetlenül csatlakozva a werfeni palák lerakódásához, 
amit a werfeni palák felső szintjeiben előforduló lencseszerű diabáztufa 
közbetelepülések is bizonyítanak.2')

A kucsuláta— lupsai patakszakasz déli mellékágaiban is fel van 
tárva a werfeni pala.

A  kucsulátai mészkőrögök nyugati oldalán lejtőtörmelék és pleisz
tocén (diluviális) lerakódások eltakarják a mészkő felvűjét, csak Alsó-

2. ábra. 1. werfeni pala: 2. diabáz; 3. felső-triászkori pados mészkő; 4. titkon mészkő.

kománától északkeletre a Piscul táncos alatti forrás közelében levő árok- 
bevágásban van még eg}̂  kis folt werfeni pala. A  mészkő és a werfeni 
pala közt diszkordancia van.

Felső-triász (?). A  werfeni pala fölött szürke, tömött pados mészkő 
fekszik. A  Magúra és Pleasa Lupsei tömzsökben 680 m, illetve 873 m 
magasságig emelkedik. 450 méterrel felülmúlva az Olt völgyét. A  tömött, 
szürke, fehér kalciterekkel átjárt mészkő jói rétegzett, átlag 1/2 m vastag 
padokban áll szálban. A  mélyebb szintekben gyakran sajátos apró sötét 
foltokat észlelünk, amit különösen jól láthatunk üde darabok törésén

*) Szenti*étert Zsigmond : A Persánvi-hegység déli felének mezozoikus erup- 
tivus kőzetei, különös tekintettel a földtani viszonyokra. —  Múzeumi füzetek. 1909. év.
IV. köt.. 2. sz. Kolozsvár. 1910.

2) I. m. 54. oldal.
:1) E lencseszerű betelepülések bizonyára még közelebbi vizsgálatot érdemelnek.

icl. Lóczy Lajos.
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a görög-katolikus templom mögötti kőbánya-feltárásban. A rétegösszlet 
teljes vastagsága legalább is 200 m . H e r b ic h  F er en c  e kőzetet a gutten- 
steini mészkővel párhuzamosítja és a werfeni palákkal együtt tárgyalja. 
Kövületek nem kerültek belőle. A mészkő mindenesetre a fekü werfeni 
palánál fiatalabb, de hangsúlyoznom kell, hogy a két képződmény közt 
nincs átmenet, hogy e mészkő teljesen különbözik a homokos-csillámos 
vékony pados mészközbetelepülésektőL melyek a werfeni pala rétegeiben 
vannak.1)

A  felső szintekben sárgás és vöröses pettyes mészkőfaj van, melyet 
alig lehet megkülönböztetni a felsőveniczei Valea sarata-ban levő kövü- 
letes felső-liász feletti mészkőtől. Említésre méltó a mészkő közt levő 
vékony hófehér dolomit-előfordulás, melyet a Pleasa Lupsei 773 m nyer
gében és a felsőkománai templomnál észak felől jövő patak legfelső

3. ábra. 1. werfeni pala. 2. diabáz: 3. felső triász (?) pados mész; 4. feliér dolomit;
5. dogger (?) homokkő.

részében találtam. Az első helyen barna, finom szemcsés kvarchomokkövet 
is találtam, mely a Pleasa nyugati oldalán Alsókománától keletre a füves 
földön heverő darabokban talált homokkővel együtt talán már a doggert 
képviseli. Ezért valószínűnek tartom, hogy e tömzsök hatalmas mészkő
sorozata nemcsak a felső-triászt, hanem talán a liászt és a doggert is 
magukba foglalják. Mindez utóbbi természetesen kétséges és nagy fenn
tartással közlöm gyanításaimat (3. ábra).

A  kucsulátai rögöktől keletre sülyedés terül, hol a mezozoikus kép
ződményeket a fiatal harmadkor és pleisztocén lerakódásai nagyobbrészt 
eltakarják. E sülyedés a neogénben széles tengerszorosnak adhatott helyet, *)

*) Az itt leírt, werfeni rétegek és rajtuk fekvő „sajátos apró sötét foltos44 mészkő, 
a balatonmelléki felső werfeni rétegekre (tirolites márgák, lemezes mészkövek) emlé
keztet. A  felső szintek sárgás és vörös pettyes mészköve és a közte levő vékony hó
fehér dolomit is olyanoknak látszanak, mint a balatonvidéki felső werfeni kőzetek.

id. Lóczy Lajos.
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mely a szigetként emelkedő kucsulátai rögöket a szárazföldtől elválasz
totta. A  sülyedésnek keleti, túlsó oldalán a Persányi-liegység íotömegé
nek szegély törését élesen körvonalozza a térszin hirtelen emelkedése. A 
Komána-völgy, Yörösdombó, Gruiul rosul bazaltkitörései nagyjában e 
vetődési vonal mentén történtek.

2 .  A  veniczei alaphegységboltozat.

A Kománai-pataktól délre eső területen a hegyszerkezet legrégibb 
tagjaként északon és keleten hozzápréselt juramészkő-vonulatoktól sze
gély zett csillámpalatömeg emelkedik és kb. 6 km oldalhosszúságú négy
zetes területet foglal el. A Persányi-hegységnek a vledény— feketehalmi 
árkos vetődéstől északra levő szakaszában ez az egyedüli hely, hol a kris
tályos alaphegység napfényre jut. Többnyire közönséges, tipusos vékony- 
palás, lemezes biotit-csillámpala, csak a Yalea Girboveiben és a Yalea 
Sarata felső szakaszában észleltem kloritos, szericites és grafitos palát is, 
gyakoriak a vékony kvarcittelérek, de a Persányi-liegység déli részében 
Ujsinka vidékén oly elterjedt amhbolit-közbetelepülés hiányzik. A  csil
lámpala erősen redőzött.

Körülbelül a csillámpala-előfordulás közepén emelkedik a térszint 
uraló 991 m magas Girbova kúpja, északnyugat felé merőleges, 50 m-nél 
magasabb, büszke sziklafalat alkotván. Körülbelül 100 m vastag, 2 km 
hosszú, 1 km széles, közvetlenül csillámpalán fekvő tithonmészkő-lerakó- 
dás ez: sárgás vagy vöröses, tömeges, homokos mészkő számos körülzárt, 
átlag diónyi, de néha ökölnagyságot is elérő kvarcgörgeteggel. Mállott 
felületén néha korallszerkezet látható. A mésztömeg magasságának közejm 
táján néhány kövületet gyűjtöttem, melyek meghatározását J ekelius E. 
geológus úr szíveskedett magára vállalni.

A legfelső szintek talán már a írnokomhoz tartoznak, minthogy 
Magyarország délkeleti részeiben sok helyt. pl. a Békásszorosban, a tithon 
és neokom egymásba átmegy, úgy hogy éles határolásuk sokszor lehe
tetlen. A Girbovától északra a Komáim i-völgy felé haladó háton csillám- 
palán fekvő két apró mészrögöcske az ezelőtt sokkal elterjedtebb tithon- 
lerakódás eróziómaradékának tekintendő. A Girbova tithonja ezelőtt 
összefüggésben lehetett a csillám pala-terület északkeleti szegletén emel
kedő Harham— Petrisului mészkővonulattal. Petrografiailag és paleon- 
tológiailag a két hely mészköve teljesen megegyezik, a Harhamtömzs dél
keleti részében levő Poeana Cornetului kútjánál ugyanazon Rhyncho- 
nellá-i találtam, mint a Girbován; itt is gyakran görgeteget foglal ma
gába a mészkő.

A  Harhamtömzstől kiindulva a csillámpalát szegélyezve és tőle
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kifelé tartó dőlésben, hosszúra nyúlt, kb. 1 km széles és 8 km hosszú 
mészkőöv húzódik nyugat és dél felé. A  két mészkővonulat közvetlen 
összefüggése a harhami tithonnal ugyan meg van szakadva egyrészt erózió 
és másrészt cenomán-reátelepülés által. Azon mészkőöv. mely a csillám- 
palatömeg északi oldalán északnyugati dőléssel a hegység nyugati széléig 
Felsőveniczéig követhető, legmélyebb szintjeként a Yalea sarata felső 
folyásában, csekély kiterjedésben az alámosott balparton körülbelül 5 m 
hosszú és 2 m magasságban feltárt sötétbarna homokos-agyagos mész- 
előfordulást találtam; a mész néha vasimpregnációtól felvetés, itt-ott igen 
apró szénfoltocskát taralmaz. A  kőzet rendkívül gazdag fossziliákban. 
Néhány nap alatt 1000-nél több példányt gyűjtöttem, mely azonban csak 
kevés fajt foglal magában. J e k e l iu s  E. úr. ki paleontológiái anyagom 
feldolgozását átvenni szíveskedett, eddig a következő fajokat állapította 
meg:

Belemnites sp.
Nautilus astacoides Y oung et B írd.
Lytoceras cfr. Francisci Opp.
Hildoceras bifrons Brug.

,. quadratum H a u g .

Harpoceras (Grammoceras) fallaciosum B a y l e .
(Grammoceras) fallaciosum var. Cottes- 
woldiae B uckman 
opalinoides Mayer

Oxytorna inaequivalve Sow.
Pceten (Variam ussium) paradoxus Münster

Veden sp. div.
Ostrea sp.
Pleuromya sp.
Pleurotomoria sp.
Turbo sp.

Ezek szerint e lerakódás a felső-liászt képviseli.
A  lelőhely fedője mindkét parton szálban állva világossárga-vöröses 

vastagpados, homokos mészkő Belemnites-sel és egyes rossz megtartású 
Ammonites-sel. Az e szintből való kövületek közül J e k e l iu s  E rioii a 
Rhynchonella acuta Sow. fajt határozta meg, mely alak a középső-liászra 
jellemző. A Rhynchonella acuta Sow. egy példánya dacára is kétségben 
vagyok afelett, hogy itt fordított rétegsorunk volna, bárha a mészkővel 
társuló és fedőjében elhelyezkedő dolomit liászkorához is kétség férhet; 
mert közismert bizonyosság, hogy a triász felső emeleteiben bőségesen 
van dolomit, azonban Kárpátjaink juraképződményei között még eddig 
sehol nem találtatott dolomit.
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Mindazonáltal a bizonyító íossziliák hiányában a jövőbeli vizsgáló
dások megkönnyítésére eredeti följegyzéseim szerint közlöm az alábbi 
szelvényeket.

Felfelé következik: világossárga, szegletes törésű dolomit, vékony- 
palás, világosszürke mészkőnek néhány méter vastag szintje, tömött zöl
desszürke, vastagpados mészkő, mely hasonló a Pleasa Lupsei mészkő 
felső rétegeihez, finomszemcsés kvarchomokkő; ez petrografiailag meg
felel a keresztényszigeti alsó-dogger homokkőnek. Mivel e szintekből 
nincs kövület, pontos kormeghatározás ez idén nem lehetséges. Csak sej
tem tehát, hogy a sorozat a liászt, a doggert és helyenként a tithont is 
magába foglalja.

A  legnagyobb doggerhomokkő-előfordulás a Faca Magurei Felső- 
veniczétől északkeletre, a Dósul Magurei— Faca Magurei közti forrástól

4 ábra. 1. csillámpala; 2. liász mészkő; 3. liász dolomit; 4. dogger homokkő; 
5. tithon mészkő; 6. kománai márga; 7. dácittufa.

felvezető erdei útban van; ott a fehéresszürke, barna, vasdús mállási 
kéreggel bevont kvarchomokkő laza darabjai hevernek. A  Faca Magurei 
északi oldalán a Sarata-patak felé irányult árkokban a homokkő szálban 
álló padjai is fel vannak tárva, Kövületek nincsenek ugyan, de a kőzet 
teljesen egyezik a Keresztényfalván és Holbákon a gresteni rétegek fedő
jében fellépő igen jellemző kvarchomokkővel. A  települési viszonyokat 
mellékelt szelvény ábrázolja (4. ábra).

Különösen szépen feltárt doggerhomokkő-előfordulást nyugati dő
léssel a Kománai-patakba ömlő Raciela-árok felső részében fedeztem fel.

Bosszul feltárva, csak lazán heverő darabok által van jelezve a dog- 
gerhomokkő innen északkeletre a lupsai patak felé eső lejtőn a 637 m pont
tól északra. A  773 m nyereg és a Pleasa nyugati oldalán levő doggert 
már említettem. E doggerelőfordulások települését a 3. ábra vázolja.

A  homokkő keskeny szalagját a mészkővonulat keleti részében is 
megtaláljuk a Kománai-patak déli mellékágai által feltárva (5. és 6. ábra).
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A  csillámpalatömzsöt keleten övező mészkővonulat a Komána- 
völgyben levő Dealul Cerbuluival kezdődik és szakadatlanul a Yledény 
felé irányult Homeradia-völgyben emelkedő Mutea Curtului-ig tart. A 
Dealul Cerbului feltárása szerint alul sárga dolomit fekszik, erre, külö
nösen a Yalea Dabdjisuluiban és a Yalea Monastirei mészkőbánya vidékén 
jól feltárt tömött, világos sárgásszürke palás mészkő 3— 5 cm vastag 
rétegei kb. 5 m vastag szintet alkotnak. Legfelül tömeges feliéresszürke 
tithonmész, mely a legmagasabb hegyhátat alkotja; legfelső homokos
kavicsos szintje teljesen megegyezik a Girbova kőzetével. E mészkőöv 
dőlése nagyjában kelet felé irányult, a Yalea Gerbuluiban keleti, a Yalea 
Dabdjisuluiban délkeleti, a Yalea Monastireiben északkeleti dőlést mér
tem, tehát itt is, úgy mint a csillámpala északi szegélyén haladó mészkő- 
vonulatnál a csillámpalatömzstől kifelé irányult a rétegdőlés. A  részletes 
tektonika itt is komplikált, másodlagos törések, redőzések által, melyek

5. ábra. 1. csillámpala; 2. dolomit (liász) ; 3. vörös csomós mész (alsó maim); 4. 
titlion mész. 5. kománai márga (közép kréta); 6. dácittufa; 7. bazalt; 8. porfir.

nyomozása a sűrű erdőséggel benőtt, nehezen járható, félreeső területen 
későbbi speciális tanulmányok célja lehet. Yonatkozik ez az északi 
mészkőövre is. Itt csak felemlítem, hogy a La locut és Dósul Schiavului 
sziklafalaiban a Monastirei-völgy fölött a palás mészkőszint szép redő
tér dje van feltárva. A  vonulat déli részében a mélyebb szintek hiány
zanak, a Homeradia-völgyben a tithon-neokom mészkő közvetlenül csil
lámpalán fekszik. A csillámpala-terület közepén levő Girbovarög is, mint 
már említettem, kizárólag tithonmészkőből áll. Az azelőtt sokkal elter
jedtebb régibb juraképződmények valószínűleg a felső-dogger időbeli szá
razföldi korszakban elpusztultak és a denudáció csak apró foszlányokat 
kímélt meg, az alaphegységnek már akkor mélyebben fekvő szegélyén.

A  Dabdjisului-patak a keleti mészkőöv délkeletre dűlő rétegfejein 
folyik, feljebb a patak medre megint csillámpalát tár fel, tehát pikkely- 
szerkezettel van itt dolgunk. A  tolás keletről nyugat felé irányult, saj
nos, az érdekes hegy szerkezet keleti folytatását teljesen elfedi a transz- 
gredáló cenoman konglomerátum (7. ábra).
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A  lupsai patak forrásterületén eífüziv diabázra települt apró tithon- 
mészkőrögök raját egyszerűen eróziómaradéknak lehet tekinteni. Elszi
getelt sziklacsoportokban emelkedő tithonszirtek, melyek legnagyobbja 
a Vurzilor, a Kománai-völgy középső részét különösen festőivé teszik. 
E szirtek mészkövében nincs görgeteg és habitusa szerint a brassói Czenk- 
hegy tithonjával egyezik, néhány innen eredő kövület még meghatáro
zásra vár. A  nyugati szirt legmélyebb szintjeként a Kománai-patak 
Mlacile felőli mellékágában vöröses csomós mész van feltárva, hasonlít 
a Kagy hagy más-hegy ség alsó-maim szintjéhez. E szirt nyugati oldalán 
a mészkő feküje portir. Kis porfirtufa és diabázelőfordulást a Yurzilor- 
szirttől nyugatra az út mentén is találunk.

Vörös malm-mészkövet az északi mészkővonulat külső oldalán

É. D.

6. ábra. Szelvény a Valea Girbovei-ben.
1. csillámpala; 2. cliabáz; 3. liász (?) mész; 4. dolomit; 5. dogger homokkő; 6. kománai

márga (kréta ?).

titlionmész és doggerhomokkő közt, a Ivománai-patak északi mellékágá
ban is észleltem. A  7. ábrában közölt szelvény metszi ezen előfordulást.

Apró tithonkibúvások sorát a hegységnek Olt-völgymenti perem
törése mentén találjuk Felsőkomána és a Parau Sarata közt.

Kománai márga. A  csillámpalát északon szegélyező mészkővonulat 
fedőjében szintén északnyugati dőlésű, de diszkordancia és hurcolás által 
a fekü dolomit és homokkőtől elválva, mindjárt Felsőkománán felül, a 
Kománai-patak és mellékágaiban barnás-zöldes márga, agyagpala, kb. 
1/2 m vastag, kemény sötétzöldes homokkő-közbetelepüléssel van feltárva. 
A  márga helyenként vöröspettyes. Kövület nincs benne. E márga minden
esetre fiatalabb a Muntele Pestere— Piciorul vonulat mészkövénél. Sajátos 
e rétegek viszonya a kománai völgyben levő, köröskörül márgával kör
nyezett tithonszirtekhez. A  márga itt szinklinálist alkot és úgy látszik, 
hogy a teknő közepén levő tithonmész alá dől. De azt valószínűbbnek 
tartom, hogy a tithonszirtek kis, északkelet felőli áttolódás által kerültek 
a márgára és okozták annak lokális teknőszerű települését (8. ábra).
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A  Yalea Yaliceleiben a kománai márga felső szintjében fejnagy
ságot túlhaladó kavics-zárványt találtam. Itt átmegy a márga a durva 
konglomerátumba. Eszerint a kománai márga lerakódása a felső-kréta 
nagy transzgressziót közvetlen megelőző időszakában történt. E márga 
talán csak külön fáciese a hatalmas cenomankonglomerátum bázisán el
terjedt agyagpalának, mely homokkő és konglomerátumpadok közbetele
pülése által a hatalmas egyhangú bucsecskonglomerátumba megy át. Az 
1915. évben e képződményt a Bogátpatak forrásvidékén észleltem és a 
térképen mint neokom kárpáti homokkövet jelöltem meg. Idetartozik talán

7. ábra. 1. csillámpala; 2. liász mészkő; 3. dolomit; 4. tithon mész; 5. dogger ho
mokkő; 6. vörös csomós mész (maim); 7. kománai márga.

8. ábra.

azon homokkő-közbetelepüléses agyagpala is, mely a Datki Nagy patak 
felső folyásában van feltárva és melyet a Poklos-patakban talált nehány 
rosszul megtartott Inoceramus nyomán a múlt évben szenonnak vettem. 
Petrografiailag e rétegösszlet lényegesen különbözik az ürmösi szenon- 
márgától, mely sokkal mészdúsabb és nem tartalmaz homokkő-közbetele- 
pülést. Az inoceramusok fajmeghatározása nem volt lehetséges.

A  felső bogátpataki palás agyagot az idén a Harhamtömzs északi 
és déli oldalán találtam meg. A  mélyen bevágott árkokban, melyek a 
Trestia-völgy felé haladnak, ezen agyagpala átmenetét a konglomerá
tumba is jól láthatjuk.
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3. Cenománkonglomerátum takaró.

A Persányi-hegység többi részében oly elterjedt ,,Bucsecsu konglo
merátum a Harham— Dealul Cerbului— Mutea Curtului mészkővonulattól 
nyugatra fekvő területen csak egyes mélyebben fekvő helyeken van meg 
a Pleasa Lupseitől keletre levő mélyedésben csekély vastagságban és 
többnyire fedve harmadkori képződményekkel. Fel van tárva a Kománai- 
patak jobboldali mellékágainak felső szakaszában. A  konglomerátum itt 
főleg a szürke pados mészkőnek, mely a Raciela és Yalicelei patakban 
a konglomerátum íektije. fejnagyságot túlhaladó darabjaiból áll. A  Ko- 
mánai-patak legkeletibb bazaltelőfordulása keleti szélén a 626 m-től dél 
felé irányult erdei vízmosás feltárásában az 5— 10 m vastag durva kon
glomerátum feküje kománai márga. reája a balparton dacittufa, a jobb
oldalon bazaltláva települ (9. ábra). Uralkodó triász- és jura-mészkőzár-

9. ábra. 1. kománai márga: 2. cenomán konglomerátum; 3. dácittufa; 4. bazalt.

vány mellett a konglomerátum itt meszes-homokos kötőanyagban csillám- 
pala és diabázkavicsot is tartalmaz. A Raciela-patak 629 m-nél eredő 
ágában a durva mészkavicsból álló konglomerátumban kb. 15 m hosszú 
barlang van. melyben a patak eltűnik és csak több 100 m hosszú föld
alatti folyás után kerül megint napfényre mint hűvös forrás. A konglo
merátumban tehát itt karszttünemények vannak.

Csillámpalán és juramészkövön fekvő konglomerátum-foszlány a 
Girbovától északra a Kománai-völgy felé húzódó gerincen is van, továbbá 
a Pleasatömeg nyugati szélén a Felsőkománán alul levő malmoknál ömlő 
mellékárokban. Igen kis előfordulást a lupsai völgyben találtam az 513 m 
és 542 m pontok között a balparton. Dacittufa fekiijében látjuk a hideg
kúti tithonrög sziklás nyugati oldalának egyes mélyedéseiben. Oltbogát 
község déli végén apró konglomerátumszirt a mediterrán agyagpalából 
emelkedik.

A Veniczei-pataktól délre a konglomerátum nagyobb összefüggő te-
A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916. 16
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rtiletet borít. A  Veniczei-patak déli mellékágaiban csillámpalára települ és 
a Sclipa mica és Crucea Popii kis mészkőszirtjeit is körülzárja, délre kes
keny edő vonulatban a hegység vízválasztóját alkotja. Ahol a konglome
rátum az alaphegységre települ, dőlése a csillámpalától kifelé, tehát dél 
felé irányult; a Poarta Tartarilortól a vledény—persányi országúiig 
északnyugati, az erdélyi medence felé irányult dőlést találunk.

A  Grridi és Persányi patakok forrásvidékén hatalmas babérces 
agyaggal fedett, rosszul feltárt területen a konglomerátum felfelé átmegy 
a gridi palás agyagba. Vöröses és barnás homokos-esillámos palás agyag 
porhanyó homokkő-közbetelepüléssel és konglomerátumpadokkal. E szint 
feltárását a Gridi-patak 497 m elágazásnál észak felől jövő kis vízmosás
ban találjuk, A  dőlés laposan (8° szöggel) nyugatészaknyugat felé 
irányult (10. ábra). 4

10. ábra. 1. cenomán konglomerátum; 2. szenon (?) márga palás agyag; 3. dácittufa; 
4. mediterrán sóagyag: 5. pleisztocén.

4 Harmadkori képződmények.

Dacittufa. Az Alsórákoson a Persányi-hegység nyugati szélét kisérő 
dacittufa-vonulat a Bogát- és Trestia-völgyön keresztül dél felé folytató
dik, a kucsulátai mészkőrögöktől keletre levő mélyedésen átcsap, elvá
lasztván a mésztömzsöt a Persányi-hegység főtömegétől. A  lupsai ménes
telep és a Veniczei-patak között ugyan egyes foszlányokká szakadozott 
a dacittufa-öv. A  Veniczei-pataktól délre megint összefüggő vonulatként 
kíséri a hegység szélét Ósinkáig. A  kucsulátai mészkőrög sziget lehetett 
a mediterrán tengerben, mert csak a peremén találjuk a dacittufának apró 
foszlányait a Hidegkút feletti lejtőn, a triász mész nyugati oldalán Alsó- 
komána— Felsőkomána közt és a Raciela-patak forrásterületén. A  Ivomá- 
nai pataktól délre levő csillámpala-terület azonban a dacittufa-lerakódás
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előtti időben szárazulat volt, mert a 776 m magas Mlaeile-kúpon dacit- 
tufát találunk közvetlenül a csillámpalán (1. 5. ábrát). A daeittufa alján 
azonban itt is, mint Alsórákoson, 10— 20 m vastag mediterrán palás agyag 
van. A  dacittufa-vonulat egész hosszában a dőlés mindenütt északnyugati, 
az erdélyi medence felé irányult.

Felső-mediterránkori palás agyag. Hévíztől keletre és északra a 
diluviális terrasz szélén van feltárva a mediterrán palás agyag, a Töl- 
gyesd-kúptól keletre az Olt völgyében elhanyagolt sóskút is van. A  Bogát- 
patak északkelet felé eső szakaszában a bazaltlepel alatt látjuk a palás 
agyagot. A  Barabás-patakban bazalttufa alól előbukkanó mediterrán 
agyagban számos 1— 2 cm vastag rostélyos gipsz közbetelepülés van. A

kucsulátai rögöktől nyugatra csak Alsókomána vidékén találtam e réte
gek jelentéktelen feltárását. Hévíztől délre az Olt-völgy peremén hatal
mas kavics- és babérces agyagterraszok takarják a palás agyagot. Hogy 
az altalajban a sósagyag is meg van, bizonyítja a hegység peremén fekvő 
alsóveniczei és gridi sóskút (11. ábra). Különösen erős a gridi kútak só
tartalma, több methángáz-fortyogó is van azok szomszédságában. Az alsó
veniczei sósforrással sok édesvíz vegyül a mészliegység szélén fakadó 
erős édesvízi forrásból. A veniczei sóskút tiszta, betonból készült fürdő- 
medencébe van foglalva, a környéken dicsérik reuma elleni gyógyerejét.

A  fürdőmedencében folyton elég erős gázbugyborékolás észlelhető. 
Ottlétemkor kedvezőtlen időjárás gátolta a gáz megvizsgálását.

A  kucsulátai rögöktől keletre levő sülyedésben is meg van a medi
terrán palás agyag vékony homokközbetelepüléssel a daeittufa fedőjében;

1 6 :
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a mésztömzs délkeleti, a Kománai-völgy felé tekintő oldalán nagyrészt 
pleisztocénkor! babérces agyaggal van fedve; csak nehány mélyebb árok
ban találjuk feltárva.

A  Magúra- és Lupsai-patak közti öbölben összefüggő vonulatban 
találjuk a neogén lerakódásokat. A  Lupsai-patak jobboldali mellékágai 
Lupsán felül alsó szakaszukban kékesszürke északkelet felé dűlő felső- 
mediterrán palás agyagot homokkő- és dacittufa-közbetelepüléssel tár
nak fel.

Szarmata rétegek. A  palás agyagon kb. 50 m vastag kavics és laza 
homokos, agyagos kötőszerű konglomerátum fekszik, tarkán hever ebben 
egymás mellett kicsiny és nagy görgeteg; sok benne a dacittufa is; köz
ben homok és agyag lencseszerű betelepülései vannak. Kövületet nem 
találtam. De a képződmény teljesen egyezik a Datk közelében gazdag

12. ábra. 1. felső-triász mész; 2. dacittufa; 3. mediterrán sőagyag; 4. szarmata 
durva konglomerátum: 5. pontusi finom kavics; 6. dreissensiás réteg; 7. babérces

agyag..

Cerithium pictum Bast. tartalom által szarmatakorinak bizonyult ka
viccsal.

Pontusi vagy levantei rétegek. Felfelé a görgetegek nagyságának 
csökkenésével átmegy a kavics átlag mogyorónyi kvarcdarabkákból álló 
finom kavicsba, melyre csekély vastagságú világosszürke, rétegzetten, kép
lékeny agyag települ Dreissensia Münsteri Bnus.-val. Különösen nagy 
mennyiségben találtam e kagyló héjjait a Lupsa falu felső végén észak 
felől beömlő árok fején. Hasonló képlékeny, feheresszürke meszes agyagot 
mely a Persányi-hegység keleti részében is igen jellemző pontusi szint, 
kis előfordulásban Oltbogát községtől délre egy vízmosás eredésen talál
tam feltárva a Berek lapos hátság szélén. A pontusi édesvízi tó öble Máté- 
falva felől benyomult a Kucsuláta— hidegkúti mészkőrögtől keletre levő 
területbe is. de ezen a oazalterupciók anyaga és hatalmas löszlerakódások 
a pontusi rétegeket nagyobbrészben eltakarják (12. ábra).
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Kucsuláta község keleti végén a görög-kat. templom felé vezető 
mélyútban lágy szürke és barna palás agyag van szálban, mely 5° szöggel 
északészakkelet ( l h) felé dől. Ezen kicsiny, kövületmentes előfordulást 
egyelőre szintén pontusi korinak tartom.

A  kucsulátai mészkőrögöktől északkeletre levő mélyedésben a fiatal 
harmadkor rétegei szinklinális teknőt alkotnak. A mészkőtömzs szélén 
kelet és északkelet, a Bogát-patak déli mellékágaiban azonban északnyu
gat felé dőlnek. A Kománai-patak északi mellékágaiban szintén szinkli
nális településben látjuk a felső-mediterrán rétegeket. A  mészkőtömzs 
nyugati peremén Alsókománától keletre fekvő kis dacittufa-előfordulás 
nyugat felé dől. A törésekkel átjárt kucsulátai mezozoikum rögök úgy
szólván egy antiklinális boltozat magját képviselik, evvel párhuzamosan 
haladó antiklinális részlet a veniczei jurával szegélyezett alaphegység 
domszerű boltozata. Itt mindenesetre a felső-mediterránkori rétegek lerako
dása után is történtek jelentékeny geotektonikai mozgások. Mivel azonban 
a szarmata-pontusi képződmények itt nincsenek rétegez ve, e hegy képző
dési mozgások pontos kora nem állapítható meg egészen biztosan.

Bazaltkitörések.

A  kucsulátai rögöktől északra levő síilyedésben és a komáim völgyi 
törésvonal mentén a harmadkor végén .jelentékeny bazaltkitörések történ
tek. Tudjuk, hogy az erdélyi részek legjelentékenyebb bazaltterülete ez; 
az erdélyi medence geológiájának mestere, K och A n t a l  professzor rész
letesen leírta munkájában.1) A Hévíz— Bogát közti szeles asztalsíma 
terraszon áldott dús termésű búzaföldek közepette emelkednek a Tölgyesd 
és Bükkösd szép szabályos kúpjai, mint a terület legjelentékenyebb ki
törési pontjai. Tovább keletre a Bogát-patak területén Cserebérc, Gruiul 
rosul és Vörösdombó szintén önálló kis eruptív centrumok. A  lapos terü
let felett meredekebben emelkedő kúpok lapilli-. bomba- és salakdarabok
ból állanak, melyek néha 50 om átmérőjűek; a folyékony lávaár kifolyása 
után hányta ezeket ki a vulkán. A  Tölgyes-terraszon kb. 100 m átmérőjű, 
ovális iszapos mélyedés jelzi nézetem szerint a kráter helyét; az ezt körül
vevő három kúpocskában, melyek legnagyobbja a Tölgyesd nevet viseli, 
a tölcsérhegy maradékait nézem. A  Bükkösdön nem látjuk a kráter helyét. 
Amint már K och A n t a l  említi, valamennyi Olt-menti bazaltvulkánnak 
csak egy lávakitörése volt.

A  Tölgyesd lávaleplének széle jól van feltárva az Oltbogát község

i) K o c h  A n t a l : A z erdély részi medencze harmadkori képződményei. II. Neogen 
csoport. Budapest. 1900.
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alsó végén lehaladó árokban (13. ábra). Dacittuía-darabot tartalmazó, 
valószínűleg szarmata-kavics 12° szöggel délnyugat felé dűlő palás agya 
felett közbetelepüléssel körülbelül 72 in vastag bazalttufaréteg van, átla 
mogyorónyi lapillivel. melyre az itt kb. 5 m vastag lávalepel települ; a 
kemény, tömött, fekete bazalt széles ereszként nyúlik előre feküjében levő 
porhanyó, kipergett rétegek felett. A lávatakarón kavicsos babérces agyag 
fekszik, mely a plató felszinén több méter vastagságban fedi a láva- 
folyást. Kelet felé a Tölgyesdről kiinduló lávaleplet a plató széléig követ
hetjük. Tovább északra fektije megint mediterránkori palás agyag. A  ba
zalt és palás agyag érintkezésén források sora fakad. Észak felé a Töl
gy esd lávaárja nem borítja az egész terraszt; körülbelül 5 m magas lép
csős lejtő jelzi a babérces agyaggal fedett lávaáram homlokát (14. ábra).

13. ábra. 1. tömör bazalt lávalepel; 2. lapilli és tufa; 3. szarmatakori kavicsos palás 
agyag; 4. kavicsos babérces agyag.

A Bükkösd láváját a Szárazpatak bevágásában Hévízig és a Bara- 
bás-patakban a Bogát-patakig követhetjük. A  lávalepel homloka jól van 
feltárva a Hévíz község felső végén levő malomnál (15. ábra). Alul lapo
san települő mediterrán palás agyag fekszik. Erre homoklencsés kavics 
települ. A  kavics felső szintje bazaltlapillit tartalmaz. Legfelül van az 
itt kb. 10 m vastag lávalepel és pedig alul pados, tömbös, rajta oszlopos, 
tömött, feketés bazalt, felfelé átmenve szabálytalan tömbös elválású kékes
szürke vörös pettyes, könnyen darabokra széteső kokkolitos bazaltba, leg
felül salakos hólyagos bazalt. A  lávaleplen borsó-ökölnyi lapilli- és salak
darab van, mely majd hatalmas babérces agyagtakaró alatt eltűnik.

A Barabás-patakban gipszdús mediterránkori palás agyagon több 
méter vastag vékonypados, finomszemcsés szürke hamutufa fekszik, erre 
települ az 5 m vastag lávaáram, 3 m oszlopos, a felső kettő kokkolitos (ku

bD 60
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koricaköves) elválású. A  lávaár fedője palás bazalttufa lapillizárvánnyal. 
A  vulkán tehát a folyékony magma kitörése előtt és után is hányt, 
hamut, lapillit, bombát és salakdarabot. De a lávakitörés előtt hányt 
laza anyag mennyisége aránylag csekély volt, mert a lávaáram feküjében 
levő tufarétegek csak vékonyak, a fedőben a kitörési pontok felé nagyobb 
tufatömeget találunk. A  Bükkösd és Tölgy esd felől kiinduló lávaáram 
érintkezését a Bogát-völgyben erdőség fedi, úgy látszik mindkettő egy 
szintben fekszik.

Apró bazaltkitörések egész sorát találjuk a Kománai-völgyben. 
Mindjárt Felsőkománán felül a patak balpartján jól fel van tárva a bazalt 
a Raciela-patak ömlésével szemben fekvő kőbányában. A  10 m magas- 
feltárás alsó kétharmada mogyorónyi bazaltlapillit és apró szegletes mész- 
darabkákat tartalmazó tömeges bazalttufából áll, hasadékok nagy töm-

14. ábra. 1. mediterránkor! palás agyag; 2. kavics; 3. kavics bazalt lapillival; 4. ba
zaltláva takaró; 5. babérces agyag.

bőkké osztják, felette kokkolitos, legfelül hólyagos-salakos bazalt van.. 
Az apró, fehér, szegletes mészkőzárványtól eltérőleg az aránylag kemény,, 
tartós és másrészt könnyen megmunkálható tufa, melyet Komána község
ben épületkőnek használnak, sajátszerűen tarka külsejű. A  tithonszirtek 
táján a bazalttufa a jobb partoldalra is átcsap.

A  Vurzilor-szirttől keletre a jobb lejtőt 20— 50 cm vastag bazalt
oszloptörmelék halmaza fedi, kissé feljebb szálban is megvan a lávafolyás- 
kőzete. Ez a Komána-völgy legkeletibb bazaltelőfordulása. Nagyobb 
erupciók történtek a Komána-völgy főtörésvonalára merőlegesen észak-dél 
irányban haladó mellékhasadék mentén: azon útban, mely a Valicelei- 
patak Ömlésével szemben a Pestera magaslatra vezet, előbb rosszul feltárt 
tömött, szürke, gömbös elválású bazaltot látunk, rajta elég meredeken két 
kúpocska emelkedik, mely lapilli-, salakdarabokból és bombákból épült. 
A  néha szépen csavarodott bombák átmérője eléri a 60 cm-t. A második 
kúptól dél felé haladó erdei útban számos 1— 2 cm hosszú, bazalttufából:



2 4 8 W ACHNER HENRIK (1 9 )

kimállott augitkristályt gyűjtöttem mállásnak indult élekkel. Tovább 
délre, miután áthaladtunk a Muntele Pestere mészkővonulatán, megint 
van kitörési pont: a Mlacile-kúp északi részében laza lapilli, salak van, 
alatta, az észak felé folyó patak mély bevágásában tömött, fekete, pados 
elválású bazalt áll szálban.

Bazalthamutufa nagyobb mennyiségben csak a Bükkösd-kúp terü
letén fordul elő; a salakkúp alatti lejtőn ott látjuk, hol a reá települt lösz, 
illetve babérces agyagtakaró le van mosva vagy erodálva. Feltárásait a 
Hidegkút feletti lejtőn, a lupsai ménestelepnél észak felől ömlő Lapada- 
tilor árokban, a térképen Y. Gaini-val jelzett Trestia-völgyágban, a Bara- 
bás-patakban, a Cserebérc és Mészkemence lejtőin látjuk. A  finomabb,

15. ábra. 1. mediterránkori palás agyag; 2. kavics bazalt nélkül: 3. kavics bazalt- 
anyaggal; 4. bazalt lávaáram; 5. bazalt lapilli; 6. babérces agyag.

könnyű hamurészecskéket a légáramlatok tovább szállíthatták, mint a 
durvább kihányt anyagot, mely a kürtő közvetlen szomszédságában hul
lott le. Aránylag apró erupciókkal lévén dolgunk, a magmába zárt gázok 
feszültsége és energiája is aránylag csekély volt és a kihányt anyag nem 
esett nagyon messze le a kitörési pontoktól. Hamutufát sehol sem találtam 
több mint 5 km távolságban az erupciócentrumtól. Igen jól észlelhetjük, 
miként növekedik a kihányt anyag szemnagysága, ha a kitörési pontok 
felé közeledünk, a lapillibomba és áttört kőzetből való zárvány szaporodik 
a tufában és a tufa átmegy abba a durva laza törmelékhalmazba, melyből 
a meredek kúphegy áll. Különös érdeklődést keltenek a néha 2 cm hosszú 
augitkristályok megömlesztett, legömbölyödött élekkel és a néha fejnagy
ságú augit-olivin kristályhalmaz-bombák, melyek K och A. leírásából is
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meretesek. Az olivin kristályhalmaz-bombák a Tölgyesek Bükkösei és a 
Kománapataktól délre levő kúpokon igen gyakoriak és a vízmosásokban 
tömegesen gyűjthetjük.

Az erupciók korára világot vető feltárást a Lupsa falu felső végén 
észak felől jövő árok eredeténél találtam (16. ábra).

Kelet felé elülő mediterránkori palás agyagon kb. 1/2 m vastag kavics 
fekszik, melyben bazaltlapilli is van. Erre világosszürke, képlékeny palás 
agyag következik sok Dreissensia Münsteri Bpvirs.-val. Ezen palás agyag 
lencseszerű bazaltlapilli közbetelepülést tartalmaz. Fedője hatalmas, vas
tagpados, elég kemény bazalttufa. A  feltárás bizonyítja, hogy már a 
dreissensiás palás agyag lerakódása előtt és vele egyidejűleg történtek 
kitörések. A  főkitörés, melytől a fedő nagy tufatömeg és a lávaáram ered. 
azonban csak később következett be.

16. ábra. 1. titlionmészkö; 2. mediterrán palás agyag; 3. kavics bazaltlapillival; 
4. dreissensiás agyag bazaltlapillival; 5. bazalttufa.

A  Tölgy esd és Bükkösd lávaárja Hévízen asztalsíma lapos terraszon 
terül el, mely a jelenlegi völgy talpa felett 15 m-nyire van. Az Olt-völgy
ben e terraszt az ország határáig és azontúl követhetjük. A Maros völgyé
ben és Nagyszeben vidékén az Olt mentén is, e 15 m, úgynevezett „ városi 
terrasz“ -ra jellemző, hogy lejtőjén régibb, szálban álló, rendesen harmad
kori kőzet van feltárva, melyen a pleisztocén (diluviális) kavics csak mint 
1— 3 m vastag takaró fekszik. Ugyanazt észleltem az Olt vízrendszeréhez 
tartozó Ujsinka— Ósinka terraszon. Hévíztől keletre ugyan a kavicslepel 
alatt előkerül a szálban álló mediterránkori palás agyag, Hévíztől délre 
azonban, amint a Komána— Venicze közti mély vízmosásokban látjuk, a 
ierrasz, a babérces agyagtakarótól eltekintve, egész vastagságában átlag

Terraszkavics  és babérces  agyag.
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mogyorónagyságú kavicsból áll, közbetelepült liomoklencsékkel. A  kavics 
felső szintjében Hévíznél bazaltkavics van. Lupsa vidékén a Dreissensia 
Miinsteri-1 tartalmazó agyag alatt is van bazalttörmelékes agyag. Ebből 
azonban még nem következik, hogy az Olt-melléki kavicsot is pontusinak 
tekintsük.

Nemcsak ezen terraszkavicsot, hanem még inkább pleisztocénünk 
tekinthetjük a löszből keletkezett babérces agyagtakarót, mely a terraszt 
és laposabb lejtőket több méter vastagságban fedi és oka annak, hogy 
a Tölgy esd és Biikkösd lávaárama csak a mélyebb patakbevágásokban és 
a terrasz szélén van feltárva. A  vízátliatlan. kevés tápanyagú posványos 
helyek keletkezésének kedvező babérces agyagot a kucsulátai rögöktől 
keletre levő lapos hátságokon csak legelőnek használják. A  széles hévízi 
terrasz babérces agyagja azonban igen termékeny búzaföldeket ad; nagy 
termőerejét annak köszönheti, hogy a két Vulkánhegy kúpjáról lefolyó 
esővíz finom vulkánikus anyagrészecskéket mos le, melyek fokozzák a 
talaj tápanyagtartalmát. Hévíz község határának legtermékenyebb része 
a falutól délkeletre a Szárazpatak-völgyben van, ott denudálódott a bab
érces agyagtakaró és a termőtalaj közvetlen a bazaltlepel felső szintjét 
alkotó kokkolitos bazalt málladékából áll. Ott terülnek el a trágyázás 
nélkül is dús termést adó hagyma-, kender- és veteménykertek. Az árok- 
bevágásban a málladási fokozatok, a kokkolitos bazalt átalakulása és 
átmenete a termőföldbe igen jól tanulmányozható.

II. Ótohán környékének földtani alkotása.

A Persányi-hegység délkeleti részében fekvő Ótohán vidéke neve
zetes a már H erbich  FEKENC-től1) említett szenon inoceramus-márga 
előfordulásról. Az ótoháni inoceramusmárga teljesen hasonlít az ürmösi 
szenonhoz; uralkodóan világosszürke, meszes palás márga. mely itt 
még nagyobb területet fed, mint Ürmösnél. Feltárásokat találunk belőle 
a falu felső végén, az almásmezei út hídján túl levő Brebina-patak- 
ban. A  kemény, szürke mészmárgák, közbetelepült vékony, finomszemcsés 
mészhomokkő-padokkal ott 20° szöggel dél felé dőlnek. Csekély vastag
ságban vannak itt feltárva, mert a V. Costii lejtőjén már a íekü poligén. 
homokos, cenomankonglomerátum áll szálban. Dél felé a szenonmárga a. 
zernesti cellulozegyárral szemben levő lejtőig tart. Ótohántól északra szé
lesedik a szenon területe. A  Pareu lui Márton és Dumbrava árkokban az 
inoceramusmárgát a Volkányi hátság magaslatáig és innen még tovább

i) T. m. 212. oldal.
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nyugatra követhetjük, a Weissbach és Ujárok mentén lapos, hullámos, 
enyhén emelkedő dombsorokat alkot, melyek közt széles, nedves, néha 
elposványosodott völgyek vannak. Rajta végig terülnek a szép, zöld, buja 
kaszálók, legelők festői nyirfacsoportokkal és gyönyörűen fejlődött sza
badon álló tölgyfával. Nyugaton és északon meredekebb térszin, keske
nyebb, sokszor szurdokszerű völgyek jelzik a puha márga és a keményebb 
konglomerátum, homokkő határát.

17. ábra. A Persányi-kegység délkeleti része.
1. csillámpala; 2. Kozia-gneisz; 3. felső-triász mészkő; titkon mészkő: 5. kréta
konglomerátum és homok; 6. Inoceramus-márga; 7. pleisztocén: 8. kolocén. A  Bre- 
bina patakmenti titkon jelzés téves, szenon márga van ott. Kis tithonszirt csak a 

Dumbrava-ömléstől keletre van.

A  barcasági lapály szélén a Copony-cég elektromos művének duz
zasztójánál kis tithonmészkőszirt emelkedik. E mészkő törmelékéből álló 
finomszemű konglomerátumot, mely a szirtet környezi, a szenonmárgával 
egyenlőkorú. csak más fáciessel bíró képződménynek tartom. A  Dumb- 
rava-patak feltárásaiban és a lapály peremén több helyt látunk az inoce-
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ramusmárgák közé települt meszes homokkő- és finomszemű konglomerá- 
tumpadokat. felső Brebina-patakban a szenonmárga között szépen van 
feltárva 10 m vastag világossárga, pados homokkő, mely megegyezik az 
ürmösi kőbánya homokkövével. Itt jól látható a homokkő közvetlen, kon- 
kordáns települése a márgán. H erbich F. közvetlenül az Ótohán falu mel
letti patakbevágásban gyűjtött inoceramusokat; ez a község északkeleti 
szélén lehetett, ahol az átjárónál az alámosott balparton jó feltárás van. Én 
is találtam inoceramusokat a Pareu lui Márton felső részében, a volkányi 
Ujárok mellett és a Weissbachban (Brebina felső folyása). Általában 
azonban itt sokkal keAmsebb kövület van a márgában, mint Ürmösnél. 
A  nagyjában mindenütt egyező dél vagy délkelet felé irányult dőlés sze
rint az inoceramusmárga rétegcsoport vastagsága 1000 méternél több

18. ábra. 1. csillámpala: 2. felső-triász pados bitumenes mész; 3. titlionmészkő; 
4. cenomán konglomerátum, homok: 5. inoceramus márffa.

volna. Ez igen sok és valószínűbb, hogy váltós törések haladnak párhuza
mosan a bárcasági sülyedés peremével és ezek izoklinális pikkelyezése 
adja a márgának látszólagos nagy vastagságát. E feltevés mellett szól az 
a merőlegesen álló hurcolt márgapala előfordulás, amely a Costa cenoman- 
konglomerátum-tömeg nyugati oldalán a patak bevágásában látható. Az 
éles derékszögekben beszögellő határvonal a márga és konglomerátum 
között e hegy déli oldalán apró leveles eltolódásokra (Blattverschie- 
bung) vall.

A szenonmárga fektije, a felső-krétakori poligén Bucsecs-konglome- 
rátum, vastag, rétegzetlen homoktelepülésekkel váltakozik, melyek durva 
konglomerátum és agyagleneséket tartalmaznak. Jelentéktelen szénfol
tocskák Ótohán— Almásmező között és Zernesten felül, már kezdettől 
fogva reménytelen szénkutatásokra adtak alkalmat. Ezen 100 m-nél 
vastagabb rétegösszlet legjobban van feltárva a Zernest feletti Beáiul
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Branisceről a Burca-völgvbe vezető út mentén. Kövület nincs belőle. A 
képződményt a bucsecskonglomerátum felső szintjének tekintem. A ho
mokos anyag uralkodása a képződmény alaphegységbeli szélétől távolabb 
történt lerakódásra vall.

Nyugaton a kréta konglomerátum alól felszinre kerül az alaphegy
ség, a déli szakaszban csillámpala, tovább északra közönséges gneisz és 
koziagneisz.

Almásmező község felső, keleti végén csillámpalával környezett, 
törésvonal mentén fennakadt, két kis felső-triász mészkőrögöt találtam. 
Az erős bitumenszagú vékonypalás, sötétszínű, fehér kalciteres mész tel
jesen hasonló a Yolkány— Feketehalom vidéki terjedelmesebb előfordu
láshoz. Utkavicsolásra bányásszák.


