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Nagyfeketepatak község a Rézhegység (Muntii-Rez) K-i záróperemén, 
a báródbeznyei határban a Királyhágó (581 m) D-i, a Királybérc (615 m) 
Ny-i, a Párkányos-hegy (506 m) É-i lejtője által körülvett völgykatlan
ban (447 m) fekszik. A völgykatlan Beznye felé nyitott.

Nagyfeketepatak földtani felépítésében már hiányzik a paleozoikum, 
azaz a Rézhegység fővonulatát, gerincét alkotó csillámpala és az azt kísérő 
permi homokkő.

A mezozoikum tagjai közül a legrégibb a triász mészkő és dolomit s 
néhol vöröses homokkő, amely a Nagybáródi-medence K-i szélétől csekély 
megszakításokkal a Sebeskőröst követve D-nek ta rt a permi homokkő 
határán.

A Királybérc (Dealu Cranului) D-i lejtőjén lévő csillámos, sötétszürke 
márga liász korát még Ma t y a s o v s z k y  állapította meg, az ott előforduló 
kövületek alapján.

A kréta képződményt hatalmas rudistazátony képviseli, amelynek 
biosztratigrafiájával a továbbiakban foglalkozom. Ezt a képződményt 
Ny-felé vetődés választja el a hidrobiás meszektől, amelyekre Beznyétől 
ÉNy-ra alsó-pannóniai rétegek települnek.

A Nagybáródi-medencéből ismeretes szarmata képződmények, száraz-, 
földi, továbbá a rissoás fácies figyelhető meg. A pannóniai pontusi emelet 
congériás agyag-, homok- és barnakőszén-előfordulása a Nagybáródi-medence 
azonos rétegösszletével azonosíthatók. (Földt. Int. Évi Jel. 1943.-Í és 1944,-i 
függeléke.)

Krétaképződmény. A községet ÉNy-ra félpatkószerűen veszi körül a 
felső-kréta fennsík, amely É-on a Királyhágó kavicsleplével, К -en a liász 
márgával érintkezik, Ny-on és D-en a szarmatikummal határos.

A fennsíkot a Feketepatak (Negru) mellékágai szabdalják ; ezek ter
mészetes feltárásai bőséges alkalmat adnak a kövületgyüjtésre. A kimállott 
kövületek a meredek falról a patakba jutnak, amelynek vize teljesen 
kipreparálja őket. A Feketepatak a Bubustető É-i völgyéből eredő, Sárga
rigó-csermely (Valea granului), a Csonkafa-csermely és a bubusalji cserme
lyek vizeiből tevődik össze és ta rt K-nek, a volt Prometheus-bánya keskeny- 
vágányú töltése mellett, a mészégető telepén áthaladva torkollik a Sebes
kőrösbe.
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A paleozoikumra települő felső-kréta fennsík tetején táblás elválású, 
finomszemű riolittufa foszlányok is találhatók, amelyekről T e l e g d i— R óth 
is megemlékezik. Ez a tufa a Nagybáród környékén működött és a kréta
képződményeken áthatoló riolit kitörés-sorozatból származik. A riolittufa 
Báródbeznye környékén a pannóniai és szarmata képződményeiben is jelen
van. Vastagsága többnyire csak néhány cm, helyenként 1—2 nr. A tufa
réteg alatt mogyorónyi kavics- és finomszemű, az atmoszferiliáknak 
kevésbbé ellenálló, homokkő-közbetelepülések láthatók.

Ez alatt lép fel a 10—14 
m vastag rudistapad, ame
lyet márgás kötőanyag ce
mentez össze. A rudistaszint 
fekvőjében adeonellás és alá
rendelten glauconiás márga 
következik, ez alatt laza 
homokkő szénpalazsinórral, 
a patakvölgy talpán vörös 
agyagcsíkokkal tarkázott, 
márgás mészkő mutatkozik.

A felsorolt rétegösszlet 
egyes tagjai a Nagybáródi- 
medence szintjeivel egyeztet
hetők. Eltérés annyiban van, 
hogy a rndistás szint alatti, 
nagybáródi szürkésfekete, 
csillámos, homokos agyag 
Nagyfeketepatakon az acteo- 
nellás és glauconiás márga- 
szintbe olvad, bár néhol mint 
alárendelt közbetelepülés itt- 
ott előbukkan. Különbség 
van még abban is, hogy a 
VII-tel jelzett nagybáródi 
márgás mészkő friss törési 
felülete nagyfeketepataki elő
fordulásában már nem bitu- 
menszagú, a mélyebb — VIII 
—XII-vel jelzett — rétegek 
pedig nincsenek a felszínen 
feltárva. A prometheus ehe
lyütt mélyesztett mélyfúrá
sainak hivatalos adatai nem 

állottak rendelkezésemre, de helyszíni bemondás alapján a fúró kövületes 
márgákat, breccsiás mészkövet és homokkövet harántolt.

A zátony begyűjtött rudistafaunája a Földtani Intézet gyűjteményé
ben van elhelyezve. A következő fajokat határozhattam  meg.
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A felső-gosau (felső-campaniai Belemnitella mucronata) zónájára jel
lemzők :

Hippurites (Batolites) organisans Mo n t f .
« oppeli Douw.
« (Hippuritella) variábilis Mu n . Chalm .
« Galloprovincidlis Ma t h .
« cornu-vaccinum B r o n n .
« (Orbigna) sulcatoides Douw.
« (Vaccinites) sulcatus D efra n c e  
« (Arnaudia) arnaudi Co qu .

Biradiolites giscardianus T oucas
Durania apula P arona =  Sauvagesia apula T oucas

A felső-gosan (maestrichti emeletre) zónájára jellemzők :
Praeradiolites (=  Agria vidalli) pulchellus T oucas 

« bucheroni T oucas
Hippurites (Orbigna) radiosus D es Mo u l in s .
Radiolites angeoideus Lám.
Pironea polyslila Me n e g h in i

A rudistafauna kiértékelése. A felső-kréta szintezésének revíziójakor 
a nagybáródi krétaképződményekről írt dolgozataimban kifejtettem és 
táblázatban is szemléltettem a gosau rétegek helyzetét és értelmezését. 
E szerint az alsó-gosau magában foglalja az alsó- és felső-emscheri emelete
ket, a középső-gosau a santoni emelet felső ú. n. granulatus- és az alsó- 
campani emelet quadratus-zónáját, a felső-gosau a campaniai emelet felső 
tagját és a maestrichti emelet mucronata-zónáját. A krétára szorítkozó 
rudistafaunák nagy horizontális elterjedése, faji és származástani össze
függései olyannyira jellemzők, hogy bizonytalan krétarétegekből kikerült 
rudistafauna elemek is érdemlegesen hasznosíthatók rétegtanilag.

Összevetve a felsorolást a hazai és külföldi szakirodalom rudistafauna 
adatokkal, a nagyfeketepataki rudistazátony a gosaui kietersfeldi kövületes 
márgákkal párhuzamosítható. A fauna összetétele alapján a nagyfekete
pataki rudistazátony a maestrichti emelet bázisára tehető.

Lényeges különbség mutatkozik azonban a báródsomosi krétaöböl 
és a nagyfeketepataki faunák között, mivel az előbbi csigákban szegény, 
kezdődő kiédesedési folyamat eredménye, míg a tömeges rudfsfö-előfordulás 
még határozottan tengeri jellegű.

LE RÉCIF À RUDISTES DE NAGYFEKETEPATAK 
( VALEA-MEAG R A-DE-C RI§)

Par R. H ojnos

L’auteur a examiné en détail l’immense récif à rudistes de la formation 
de calcaire crétacée supérieure de la bordure orientale de la Montagne 
Réz-hegység. Parmi les matériaux du récif, on a réussi à déterminer une 
faune de rudistes, énumerée dans le texte hongrois, où il y a des espèces 
campaniennes mêlées à celles maestrichtiennes. Si nous comparons cette 
faune aux espèces de la marne fossilifère «de Kietersfeld» de Gosau, nous 
pouvons fixer l’âge du récif à rudistes de Nagyfeketepatak, à la base du 
Maestrichtien.


