
13. Adatok a Bucsecs és Csukás földtani felépítéséhez.

Dr. J e k e l iu s  E r ic h -tői.

(Hat szövegközti ábrával.)

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának megbízásából a Brassói
hegyek földtani felvételével foglalkozván, a feladat kielégítő megoldá
sának alapfeltételét abban láttam, hogy elsősorban ezen területnek kevéssé 
ismert sztratigrafiai viszonyait tisztázzam. Úgy vélem, hogy feladatom
nak ezt a részét az idei (1915-iki) felvételeimmel egyelőre lezárhatom, 
bárha a további felvételek során részletkérdéseket nyomozni és eddigi 
megállapodásaimat esetleg módosítani még szükséges lesz. Előbbi sztra
tigrafiai és paleontológiái vizsgálataimnak eredményeit „ A  Brassói
hegyek mezozóos faunája“1 I — V II. (A  m. kir. Földtani Intézet évkönyve 
X X I II . és X X IV . kötetében) című munkámban már összefoglaltam.

A z idei két hónapi felvételeim alatt részletes felvételeket a Bucsecs 
területén és átnézetes felvételeket a Csukás területén eszközöltem. Sze
rencsém volt ezen idő alatt területemen V a d á s z  E l e m e r  dr. és AVa c h n e r  
H e n r ik  urakkal néhány együttes kirándulást is tenni.

I. Bucsecs*

Mivel a Bucsecsen az ez évben gyűjtött faunák xialeontológiai le
írása a m. kir. Földtani Intézet évkönyvében legközelebb megjelenik, 
e helyen, ismétléseket elkerülendő, faunafelsorolást nem adok, hanem az 
említett paleontológiái leírásokra utalok.

1. Kristályos palák.

A  Bucsecs meredek nyugati fala letörése alatt, a Mte. Strunga, 
Mte. Grohotisul, Pojana Tapului, Gaura, Ciobóta délről észak felé húzódó 
mészkő és konglomerátum falaitól nyugatra kristályos palákból felépített 
nagy területek vannak. Kizárólag csillámpala alkotja a Mte. Bucia, Mte.. 
Barbuletul, Muntele Clabucetul és Mte. Stanisoara területét. Északnyuga-
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ton nagy kiterjedésben Fundata és Felső-Törcsvár (La crucea) között 
titkon mészkő települ reá, északon azonban, kisebb mészkőrögöktől elte
kintve, krétakonglomerátum. Északra a Politzai nyergen át is követhető. 
Csillámpala alkotja a Porta-völgy felső részét is, azonban úgy nyugaton, 
mint keleten a hegyek felső részén krétakonglomerátum települ reá.

2. Dogger.

A  kristályos palákra dogger homokkövek Irans zgredálnak. Felis
merésük óta több ízben tüzetesen vizsgálták azokat (S t u r , H a u e r , S uess , 
H e r b ic h , M e s c h e a d ö r f e r . R e d l ic h , T o u l a , S im io a e sc u , P o p o v ic i-H a t z e g  
stb.). Mivel megfigyeléseim a doggerrétegek települését illetőleg az e 
helyről már régebben közölt szelvényekben feltüntetett viszonyoktól 
több tekintetben eltértek, azért e doggerrétegek rétegtani viszonyainak 
tanulmányozására több időt kellett szentelnem, mint eleve akartam. Fő
ként a Mte. Strunga keltette föl figyelmemet, ahol a doggerrétegek réteg
tani viszonyait oly világosan feltüntető föltárásra bukkantam, hogy az 
többé kétséges nem lehet. Máskülönben a feltárási viszonyok a Mte. Gro- 
hotisul, Pojana Tapului és Mte. Gaura lejtőin az óriási törmeléklejtők 
miatt, amelyek a tithonmészkőfalak fekvőjét rendesen befödik, nagyon 
rosszak. Csak néhány helyen lehet a malmmészkövek fekvőjében még az 
ammoniteses padot is szálban látni. A  törmeléklejtők anyaga azonban az 
idősebb doggerrétegek jelenlétét ezeken a helyeken is bizonyítja.

A  S tru n g a  te r ü le te .

A z alapkonglomerátum és homokkőrétegek, ametyeket H e r b ic ii már 
a doggerrétegek fekvőjébe helyezett, a Mte. Strungán, magyar földön nin
csenek föltárva. A z  itten feltárt legidősebb doggerképződmény számos 
barnavasérc-konkréciót tartalmazó sötét, agyagos homokkő. E  rétegek 
faunáját a Pholadomya Murchisoni Sow. gyakorisága jellemzi. E rétege
ket alsó-hagylóspad-nak nevezem.

A z alsó-kagylóspad felett vastag (30— 50 cm), meszes homokkő
padok következnek, amelyek néha csak brachiopodákat tartalmaznak (kü
lönösen terebratulák a Tér. globata Sow. alakköréből). Úgy e padok köz
vetlen fekvőjében, valamint a padok közé települten és azok felett sötét
szürke és barnásvörös agyagos rétegek vannak, melyek gazdag kagyló- 
és korállfaunát tartalmaznak. Minthogy ezekben az agyagos rétegekben 
a meszes padok brachiopodái is megvannak, sőt ezekkel a padokkal még 
váltakoznak is, faunáikat összefoglalom és az egész rétegcsoportot bra- 
chiopodás pad-nak nevezem. Vastagsága kb. 5 m.
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E rétegcsoport felett barna vagy sötétszürke, csaknem rétegzetlen, 
gumós homokkő következik, mely uralkodólag pholadomyákat és pleu- 
romyákat, alárendelten azonban brachiopodákat és gastropodákat is tar
talmaz. Ezt a képződményt, mely szintén 5 m vastagságot ér el, felső- 
kagylós pad-nak nevezem.

Erre világos homokkő települ 25 m vastagságban. Korálltömzsökön 
kívül ebben kövületeket nem találtam. Kőzettanilag meglehetősen egy
séges. Alsó, kb. 5 m vastagságú részében azonban nagyon vaskos. Az  
erre következő kb. 10 m vastagságú rétegcsoport vékonyréteges és csil
lámdús. A  felső 10 m vastag rész ismét vastagpados és kevéssé réteges.

E homokkő fölött következik az ammoniteses pad, kb. 1 m vastag
ságban. A Mte. Strungán ezt nagyon vasdús homokkő alkotja, mely néha 
majdnem ökölnyi nagyságú csillámpala-darabokat tartalmaz. Barnavasérc 
konkréciók előfordulásán kívül e homokkőben sok kövület is van, melye
ket barnavasérc-kéreg borít. A  Mte. Grohotisul alján ezen képződmény 
jóval meszesebb és vasban szegényebb, sárgásbarna, kissé homokos mészkő. 
Ezen pad faunáját már néhányszor feldolgozták, újabb időben különösen 
S i m i o n e s c ü  és P opovici-H atzeg . A  dolgozatok valamennyié azt a benyo
mást kelti, mintha ezt a faunát csaknem kizárólag ammonitesek alkotnák, 
holott a fauna többi eleme sem marad el az ammonitesek mögött, sem faj, 
sem egyed szám tekintetében.

A z ammoniteses padra kb. 1 m vastagságban szürkezöldes és sötét
vörös homokos rnárgák települnek. A  márgára réteglapjai felé vörösszínü 
sárga tűzkő következik. Ezek a képződmények az alább tárgyalandó felső- 
callovien és oxford rétegcsoportba tartoznak.

A  Mte. Strungán a tithonmészkövet törés választja el a fekvő réte
gektől.

A  Buesecs doggerképződményei partszegélyi lerakódások. Kőzet
tani kifejlődésük nem állandó. Olykor kiékelődnek, tehát a szelvényekből 
itt-ott a dogger-rétegek hiányoznak, máskor fáciesük változik meg, úgy, 
hogy a bucsecsi dogger-rétegeket átszelő különböző szelvények részletek
ben ugyancsak eltérnek egymástól.

A  Mte. Grohotisul alján a dogger-korszaknak mélyebb rétegeit a tör
meléklejtő anyaga fedi, egy helyen sem találhattam meg azokat szálban; 
azonban megleltem törmeléküket. A  törmeléklejtőből kiemelkedve, né
hány helyen a korallokat tartalmazó rétegzetlen homokkövet és fölötte az 
ammoniteses padot is megtaláltam. Itt a Mte. Strungához még nagyon 
közel az ammoniteses pad már kissé eltérő fáciest mutat. A  vastartalom 
többé nem oly feltűnő nagy és a rétegek meszesebbek. A  Mte. Ctrohotisul 
(északi részén már sárgásbarna mészkő alkotja az ammoniteses padot.
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Azon mértékben, amelyben a rétegek vasban szegényebbek és meszeseb
bek lesznek, olyan mértékben kevesbednek az ammonitesek is, bár még 
mindig elég nagy számban találhatók, ellenben a brachiopodák, lamelli- 
branchiaták és gastropodák gyakoribbak lesznek.

A  Mte. Grohotisultól északra következő Pojana Tapului alján a dog> 
gerképződményeket szálban nem találhattam meg, ámbár e területet rész

it ábra. A strungai dogger rétegek szelvénye.

1. Gsillámpala; 2. kvarcos konglomerátum; 3, alsó kagylós pad; 4. brackiopodás pad; 
5. felsó kagylós pad; 6 6'. 6 ". szürke köviiletnélkiili homokkő; 7. ammoniteses pad; 

8. szürke márga; 0. szürke, kovás mészkő; 10. sárga tűzkő; 11. tithonmészkő;
12, törmeléklejtő.

letesen bejártam. A  Pojana Tapului mészkőfala alján a Pojana Grutanu 
fennsíkszerűen kinyúló területét hatalmas törmeléklejtők borítják. Ennek 
következtében a meglevő doggerrétegek nincsenek feltárva. Azonban a 
dogger homokkövek törmeléke a fennsík lejtőjén nagy mennyiségben 
hever. A  törmelékben a rétegsor összes tagját meg lehet találni. A  kép
ződmények itt nagyon sok kövületet tartalmaznak.

A  dogger képződményeket a mészkőfal fekvőjében észak felé követ-
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lietjük, ahol a mészkőtörmelék ellenére sok helyen megtalálhatók. Így  a 
Pojana Tapului és Yerf. Batrina közti völgyben, a Gaura-völgyben, Po- 
litzánál, valamint abban a két völgyben, mely a Mte. Gaura nyugati 
oldalának fennsíkszerű laposáról nyugat felé leereszkedik. A  dogger- 
rétegek még a politzai nyeregtől északra a Porta-völgy felső részében, 
a malm-mészkő fekvőjében is nyomozhatok.

A  dogger rétegek még több kisebb előfordulásban találhatók ezen 
hosszúra nyúlt, Mte. Strunga— Porta-völgyi doggersávtól nyugatra, a 
Felső-Moecsi-völgyben , az ottani malm-tithon mészkő rögök fekvőjében. 
Legjelentősebbik a Cheia nevű helységtől északra azon az úton fekszik, 
mely Törcsvárról Felső-Moecs felé vezet.

2 ábra. A Felsőmoecsi-völgy szelvénye.
1 Kristályos pala; 2. also-dogger konglomerátum; 3. barna doggerhomokkő kováié* 
tekkel. bajocien (?):  4. kövületnélkiili homokkő; 5. calloviéh-oxford tűzköves mészkő; 

6. tithon-mészkő; 7. törmeléklejtő; 8. kavics.

Szintezés.

A  bucsecsi dogger rétegek fekvőjében előforduló kvarcos konglo
merátum és homokkőrétegek annyira hasonlítanak a keresztényfalui félső- 
liászkorú képződmények fedőjéből ismert, nagyon hatalmas kvarcos kon
glomerátum- és homokkőrétegekhez, hogy ezeknek a képződményeknek 
sztratigrafiai megegyezése és összefüggése legalább is nagyon valószínű. 
Ezt a Keresztényfalu mellett előforduló homokkövet első dolgozatom
ban (A  Keresztényhavas mezozoikus képződményei. A  m. kir. Földtani 
Intézet évi jelentése 1913.) az alsódoggerbe helyeztem anélkül, hogy lera
kodási idejének felső határát megállapíthattam volna.
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A  Bucsecs vidékén ezen képződmények fedő rétegeit az alsóbajo- 
cienbe (Steph. Blagdeni Sow. szintje) helyezem, minek következtében 
a homokkövek és konglomerátumok az alsó bajocien bázisába, valószínű
leg még a Ludw. Murchisonae Sow. szintjébe helyezendők.

Nincsen azonban kizárva, hogy ezen rétegek lerakódása a Keresz
tényhavas területén úgy mint itt a Bucsecsen valószínűleg már korábban 
megindult, huzamosabb időn át folytatódott is és az Aalenien (Lioc. opa- 
linum és Ludw. Murchisoni szintje) után is tartott.

A  tenger a liász és dogger határán, valószínűleg a felső aalenien- 
ben nyugat felé transzgredált és a mai Bucsecs területére átnyúlt. Míg 
a Bucsecs területén a doggerig szárazföld volt, addig az alsódoggertól 
kezdve a felsőneokomig tenger borította azt.

Az alsó-kagylóspad a Sowerby-rétegek szintjét (Steph. Blagdeni 
Sow. szintje) képviseli, míg a brachiopodás pad képződményeit a felső- 
bajocienbe (Steph. Humphriesianum d’Opb. szintje) helyezem. A  felső 
kagylóspad úgy faunája, mint helyzete alapján a bathienbe tartozik (Par- 
kinsonia Parkinsoni Sow. szintje), mely szintbe a paleontológiailag nem 
jellemezhető hatalmas vastagságú, világos homokkő lerakódásokat is bele 
kell foglalni, mivel az ammoniteses pad az alsóbradfordiennel (Park. 
ferruginea Opp. szintje) kezdődik. Az ammoniteses padban a Park. ferru- 
ginea Opp. szintjén (Oppelia fusca Opp., Steph. rectelobatum Hauer.) 
kívül még az Opp. aspidoides Oppee és Phyll. subobtusum Kud. által 
jellemzett Opp. aspidoides Opp. szintje (felső bradfordien), valamint a 
Lytoceras Adeloides Kun. és Macroc. macrocephalus Schl. által jellem
zett alsócallovien (Macroc. macrocephalus Schl. szintje) is kimutatható.

A meszes, kovasavban dús képződményeket, melyek résziben már 
az alsócallovienben kezdődnek, túlnyomórészt azonban a felsőcallovient 
képviselik, bár faunájuk alapján az ammoniteses pádhoz nagyon közel 
állanak, -az oxford lerakódásaival együtt tárgyalom, mivel az oxford- 
rétegektől kőzettani kifejlődésük alapján el nem választhatók.

3. Callovien —  Oxford.

A  világos malm-mészkő fekvőjében a Brassói-hegységben minde
nütt vékonyréteges szürke és vörös mészkövek találhatók. Ezek kovasav
ban néhol nagyon dúsak és nagy mennyiségben tartalmaznak radiolária- 
kat. egyes esetekben azonban márgásak, agyagosak, sőt homokosak. E 
képződmények kifejlődése tehát a különböző előfordulási helyek szerint 
módosul, azonban mindig feltűnő, könnyen felismerhető szintet alkot
nak. Előbbi jelentéseimben ezeket a képződményeket callovienkorúaknak
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jeleztem, a Bucsecsen tett megfigyeléseim után azonban korukat már 
pontosabban is megállapíthatom.

A  Mte. Strungán, az ammoniteses pad fedőjében világos, zöldes
szürke és vörös márgák találhatók, melyekben néhány belemnitest gyűj
töttem. Ezen márgaösszlet kb. 1 m vastagságú és szürke meg barna tűzkő- 
rétegeket tartalmazó zöldes-szürke márgás mészkőbe megy át (kb. 1/2 m 
vastag). Erre 1— 2 m vastagságban sárga —  réteglapjaik felé vörös —  
tűzkőrétegek települnek.

A  Mte. Grohotisul N y-i lejtőjén ezek <a rétegek kissé eltérőn fej
lődtek ki. Itt ugyanis az ammoniteses pad és az acanthicumos rétegek 
között szürke mészkőrétegek találhatók, melyek tűzkőrétegekkel válta
koznak. A z egyes -rétegek közé vékony agyagos rétegek települnek.

Hasonlóan fejlődtek ki a Pojana Tapului N y-i lejtőjén ezek a réte
gek. Szürke, vékonyréteges, homokos mészkő ez, mely néha tűzköves, 
fedője felé azonban agyagos. A  homokos, szürke mészkő alsó rétegeiben 
található ammoniteseken kívül az agyagos rétegekből crinoidea-nyéltago- 
kat és kelykeket gyűjtöttem nagy mennyiségben.

Rétegeinket a Yerf. Batrina és Pojana Tapului közti völgyben, a 
Gutzánból a Gaura-völgybe vezető ösvény felett, ismét megtaláljuk. Le
csúszott röggel v-an ugyan dolgunk, a sztratigrafiai viszonyok azonban 
jól tanulmányozhatók. A z alsó rétegek zöldes-szürke, agyagos homok
kövek, melyek rossz megtartású ammoniteseket (oppeliákat, perispkincte- 
seket) tartalmaznak. Ezek fölött kovasavban dús, vékony réteges, vörös 
mészkő következik. A  rétegek közé agyagos anyag települ. A  mészkő 
nagy mennyiségben tartalmaz crinoidea nyéltagokat és kelyheket. Fel
felé ezek a rétegek vörös, gumós mészkőbe mennek át, mely ammonite
seket tartalmaz és az acanthicumos rétegekkel azonosítható.

A  Mte. Gaura N y-i oldalán ezt a rétegsorozatot szürke, vékony
réteges, kovasavban dús. hatalmas mészkő rétegösszlet helyettesíti.

A  Pojana Tapului e rétegsorozatának alsó, szürke, homokos-meszes 
rétegeiből gyűjtött faunája az ammoniteses pad faunájával több közös 
alakot tartalmaz (Pltyll. flabellatmn N eum ., L yt. Acleloides K itd.). Ezek 
a rétegek, melyek ezt az ammonitesfaunát tartalmazzák, részben a Macr. 
macrocephalus szintjét, részben, mivel a fedőrétegek már oxfordkorúak, 
a Bein. anceps Rein, szintjét képviselik. A  rétegsorozatnak felső rétegei
ből gyűjtött, főként crinoideákat tartalmazó fauna, tiszta oxfordfauna.

Ennek a rétegsorozafnak képződményei az egész területen feltűnő 
vezérszintet alkotnak.

A  júrakorú képződmények hosszú sávja rendes települési viszonyok 
mellett meglehetősen zavartalanul csap D K -i düléssel É 15 K  felé, a 
Mte. Gaura N y-i lejtőjén azonban ettől eltérő viszonyokat találunk.
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A  két völgyben, mely Politzától délre a Mte. Graura N y-i lejtőjé
nek platószerü ellaposodásáról N y felé leereszkedik, a barna dogger ho
mokkő fedőjében a vékonyréteges szürke callovien-oxfordkorú mészkövet 
találjuk. Rétegei D K -i düléssel É 20 K  felé csapnak. Ezekre világos 
szürke gumós mészkő (acantliicumos rétegek) települ. A  plató felett a 
Mte. Graura N y-i lejtőjét kb. 1690 m magasságig meredeken É N y felé 
dűlő, vékonyréteges, szürke, callovien-oxfordkorú mészkő alkotja. A  po- 
litzai nyeregben ezekre a rétegekre dogger homokkő települ, míg délen 
a szürke mészkőrétegek alá az acantliicumos rétegek dűlnek. Ebben a rög
ben a rétegek sorrendje tehát fordított. Ezen a kis területen, melyet délről

3. ábra. A Mte. Gaura Ny-i lejtője
1. Kristályos pala; 2 dogger-homokkő; 3. callovien-oxford tűzköves mészkő;

4 acantliicumos rétegek: 5. neokom-márga; 6. kréta-konglomerátum.

és északról É 40 K  felé haladó törések határolnak, a rétegek a máshol 
észlelhető nyugodt települési viszonyokhoz hasonlítva, feltűnően diszlo- 
káltak.

4. Acanthicumos rétegek.

A z Aspidoceras acanthicum-os rétegeknek délkeleti Erdélyben eddi- 
gelé egyedüli előfordulása az volt. amelyet a Nagyhagymás területéről 
elsőnek Hekbich ismertetett s amelynek faunáját Neumayr dolgozta föl 
,.Fauna der Schichten mit Aspidoceras acanthicum G)pp.u című nagysza
bású és módszertanilag is mesteri munkájában.

A z idén ezeket a képződményeket a fehér tithonmészkő fekvőjében
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a Bucsecsen is megtaláltam. Gumós mészkő ez, gazdag ammonites-fauná- 
val. A  zöldesszürke vagy vöröses, márgás mészkőbe beágyazott gumók, 
valamint a kövületek anyaga is világos szürke mészkő. Helyenként nagy 
mennyiségben tűzkőgumók is előfordulnak.

A  gumós mészkő szintezése, ahogyan N e u m a y e  és H e e b ic h  azt a 
nagyhagymási acanthicumos rétegekre nézve keresztülvitték, itten nem 
lehetséges. Az acanthicumos rétegek felső és alsó szintjének, valamint az 
alsótithonnak az alakjai itt keveredve lépnek föl.1) Ezekhez az alakokhoz 
azután még a Iiect. Matheyi L uk. faj járul, melyet ezideig csak az oxford- 
ból ismertünk. A  fauna kevertsége és a gumós mészkő kőzettani kifejlő
dése azon feltevés mellett szól, hogy itt mechanikailag kevert faunával 
van dolgunk, akár csak a czorstyni gumós mészkőnél (N e u m a y k : Der 
penninische Klippenzug. Jahrb. d. k. k. geol. R .-A . 1878).

Ez a gumós mészkő a Mte. Gaura N y-i lejtőjén fordul elő, ahol 
gazdag faunát tartalmaz. A  Pojana Tapului és a Yerf. Batrina közti 
völgyben az oxford rétegek fedő rétegei kissé eltérőn fejlődtek ki. Itten 
a crinoideás vörös, agyagos oxford mészkő ammonites tartalmú, világo
sabb, vörös gumós mészkőbe megy át. A z ammonitesek itt nagyon nehe
zen szabadíthatok ki a kőzetből. Bár a képződményeket eddig még nem 
sikerült szintezni, nem tartom lehetetlennek, hogy ez a jövőben esetleg 
sikerülni fog. Politzától északra ezek a szintek azonos kifejlődésűek. A  
vörös gumós mészkő itt nagy vastagságban fejlődött ki, úgyszintén a 
Gaura-völgyben is.

Ezektől az előfordulásoktól dél felé a Pojana Tapului és a Mte. 
Grohotisul alján az oxford rétegek felett világos szürke, vékonypados, 
gumós mészkövet észlelhetünk, mely alsó részében temérdek tűzkő vés 
gumót tartalmaz, felfelé pedig tömöttebbé válik és a rétegzetlen fehér 
tithonmészkőbe megy át. Kövületeket itt nem találtam.

5. Titkon.

A  fehér, tömött mészkőben rossz megtartású ammoniteseken (L y t . 
quadrisulcatum d ’O e b .) és a Tér. aliena O p p . egy példányán kívül a Bú- 
csecsen említésre méltó faunát nem találtam. A  Bucsecsnek már Romá
nia területére (Jalomitza-völgy) áthúzódó mészkövéből néhány brachio- 
poda {Tér. aliena O p p ., Rhyn. trüobata Z ie t ., Rhyn. lacunosa var. arolica 
O p p ., Terebratulina substriata S c h l .) áll rendelkezésemre, melyet M e - *)

*) Ilyennek láttam én ezt 1885-ben a Gyilkoskő falain is. Lóczy 
Lásd Vadász Elem ér : Földtani megfigyelések a Persányban és a Nagyhagy

másban; M. kir. Földt Int. 1914. évi jelentése 249— 251. old.
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sch en d ö r fer  gyűjtött. Bár ez a néhány alak semmi biztos alapot nem 
nyújt a fehér tömött mészkő pontos szintjének a megállapítására, ezt a 
mészkövet —  eltekintve attól, hogy az alsótithon legalább egy részét való
színűleg már magába foglaló gumós mészkő közvetlen folytatását alkotja 
—  azon gazdag, felsőtithonkorú faunák alapján, melyeket ugyanez a 
mészkő Rozsnyó és Hosszúfalu mellett tartalmaz, teljes biztonsággal 
tithonmészkőnek jelölhetjük. Lerakódása a legalsóbb neokomig (Berria- 
sienig) tartott, minthogy a fedőjében következő neokom-márga leíilepe- 
dése a valanginienben kezdődött és fáciesében a tithonmészkőhöz annyira

4. ábra. A Mte. Gaura Gaura-völgy felé néző lejtője. Laposan települő konglomerátum- 
padok, a képnek csakis az alsó bal részében látható sziklák titlion-mészkőből valók.

(Szerző felv.)

közel áll, hogy e két képződmény között a tengeri üledékek megszakí
tását nem szabad feltételeznünk. Megerősíti ezt a felfogást még az is, 
hogy úgy a rozsnyói itithon fauna, mint az, melyet ugyanennek a mész
kőnek a Dealu Sasului hegyi előfordulásából P o po vic i-H á t z e g  közölt 
(Etude géol. des environs de Campulung et de Sinaia. 1898.), alsókréta- 
kori vonatkozású.

A  tithonmészkőnek Buesees környéki elterjedéséről igen röviden 
számolhatok be. A  tithonmészkő azt az imponáló mészkőfalat alkotja, 
mely délen a Mte. Strungával kezdődik, a Mte. Grohotisulban és a Po~ 
jana Tapuluiban észak felé folytatódik, majd további északi folytatásában
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az óriási konglomerátum töm egek alá elől, melyek a Bucsecs zömét alkot
ják. A  Mte. Gaura déli, a Gaura-völgy felé néző lejtőjén a mészkő csak 
az alsó részt építi fel és északon a Mte. Gaura Ny-i lejtőjén É 40 K  felé 
haladó törésvonalon szűnik meg. A  Mte. Gaura Ny-i oldalának a callo- 
vien-oxford rétegekről szóló fejezetben leírt, nagyon zavart szakaszától 
északra, az előbbivel párhuzamos törésvonalon ismét felbukkanik a tithon- 
mészkő és a Mte. Ciobóta N y-i lejtőjének alsó részét is alkotja. Eltekintve 
néhány kisebb mészkőrögtől, a tithonmészkő nagyobb kiterjedésben nyu
gaton, Fundata és Felsőtörcsvár között található. Itten a mészkő köz
vetlenül a kristályos palákra települ és alsó részében breccsás, konglo- 
merátumos. A  felsőjúrában tehát szintén transzgresszióval állunk szem
ben. amennyiben az itteni nagy területen, amelyen doggerképződmények 
nincsenek, a tithonmészkő a kristályos palákra transzgredál. Délkeleten 
már kisebb pásztákban van meg a mészkő és a csillámpala lapos gerincei
ből kis, meredek csúcsokkal emelkedik ki. Ezen előfordulásoktól északra 
a Felső-Moecsi-völgyben, Cheia nevű helységnél hasonlóképpen vannak 
tithonrögök. Ezek fekvőjében azonban a dogger rétegek még megvannak, 
úgyszintén Gheiától délre, a Felső-Moecsi-völgy jobb és bal lejtőjén elő
forduló kisebb tithonrögök fekvőjében is.

6. Neokommárga.

Meschendörfer ,,Die Gebirgsarten im Burzenland“ (1860.) című 
munkájában egy neokomelőfordulást említ, melyet Politzánál talált. 
Hauer és Stäche (Geologie Siebenbürgens. 1863. p. 157. és 276.) emlí
tik, hogy Stur szintén megtalálta ezt. Herbich (Geologische Ausflüge 
auf den Bucsecs. 1865. p. 9.) azonban, mivel a neokóm-márgát nem találta 
meg, ama gyanújának ad kifejezést, hogy Meschendörfer és Stur téve
désből a szürke tűzköves mészkövet nézte neokóm-márgának.

A  szóban lévő előfordulás Politzától délre van, a Mte. Gaura N y-i 
oldalán. Tipusos, félre nem ismerhető neokóm-márga ez, mely a nagy 
É 40 K  felé haladó törésvonal mentén lép fel. Kb. 1580 m magasságban 
kezdődik, É K  felé csap és D K  felé —  látszólag a DK-en szálban álló 
tithonmészkő alá —  dűl. 1620— 1640 m magasságban úgy látszik, hogy 
a márga a törés mentén a DK-en elterjedő konglomerátum és az É N y  
felé dűlő acanfhicumos mészkőrög közé ékelődött, mely utóbbin É N y  
felé oxford-callovien mészkő és dogger homokkő fekszik fordított telepü
lési sorrendben. A  neokóm-márga itt erősen összenyomódott és préselő- 
d.ött, mi által kissé palássá vált. Rétegei csaknem függőlegesen állanak.

Ezen nagyobb előforduláson kívül még egy másodikat találtam ab
ban a völgyben, mely a Mte. Gauráról az 1712 m mag. ponttól keletre
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É N y-i irányban a Porta-völgybe ereszkedik le. A  neokom márga itt a 
tithonmészkőre települ és rétegei keletre, a diszkordánsan krétakorú kon
glomerátum alá dűlnek. A  konglomerátum É K  felé csap és DK-re dűl, 
alsó rétegei nagy mennyiségben tartalmaznak neokom-márgatörmeléket. 
Ebben a márgában gyakoriak a kövületek, azonban a rövid idő alatt, 
melyet itten tölthettem, nem sikerült jobb példányokat találnom. Nem 
tartottam azonban szükségesnek, hogy itt gyűjtés miatt huzamosabban 
időzzek, mivel kétségtelen ennek a márgának a brassói neokom-márgával 
való azonossága. A  gyűjtött fauna a következő:

Phylloceras in fundi bläu m d ’Oku.
Haploceras Grasi d’Onn.
Lytoceras subfimbriatum d’OiiB.
Aptychus Didayi Coqu.
Aptychus rectecostatus Jek.
Belemnites dilatatus P l a in v.
Belemnites sp.
Bhynchonella sp.
Cidaris sp.

7. Gault-cenoman konglomerátum.

A  Bucsecsen óriási vastagságban lerakodott középső krétakorú kon
glomerátumokkal egyelőre nem óhajtok tüzetesen foglalkozni. Ezek rész
letes tárgyalását arra az időpontra halasztóm, amikor már az egész terü
leten megvizsgáltam azokat.

A  Bucsecsen a konglomerátumok 800— 900 m vastagságban vannak. 
Majdnem vízszintes fekvésűek, illetve 10— 15 fokkal D K  felé dűlnek. 
Azok az óriási mészkőtömbök, melyeket a konglomerátumban ezen a terü
leten mindenütt találhatunk, csakis nagyságuk által különböznek a kon
glomerátum többi alkatrészeitől. Különösen szembetűnők a gerinceken, 
ahol a lazább konglomerátumból kimállva csúcsokat alkotnak és azt a 
látszatot keltik, mintha a konglomerátumra rátelepülnének. Más helyen 
azonban világosan felismerhető, hogy ugyanolyan természetűek, mint a 
konglomerátum többi alkatrészei.

8. Pleisztocén.

A  Bucsecs egyes völgvreit (Malajesti völgy, Jalomitza völgy) egye
sek glecservájta völgyeknek tartják. Részletesen azonban ezeket a völ
gyeket eddig még nem tanulmányozták. Részletes tanulmányozásukba
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ebben az évben én sem mélyedhettem és azért csak néhány szóval óhajtok 
beszámolni a Gaura-völgyről, melyet az idén részleiesebben bejártam.

A  Bucsecs legmagasabb csúcsától nyugatra az Omu alatt a Gaura

5. ábra. Gaura-völgy, a negyedik hegy padkáról nézve. A  kép közepén a kis bemélyedt 
harmadik terrasz (Szerző felv.)

cirkusz völgye mélyül.1) Felső részében szépen amfiteatrálisan leke
rekítve a völgy lapos, szélesen kinyúlt fenekével, éles hegypadkáival

3) Ez a Pireneusok hírneves Cirque de Gavarnie-völgy katlanjára emlékeztet.
Lóczy
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(Riedel) tűnik szembe. A  Gaur a-völgy felső padkája 2180 m magasság
ban fekszik. A  körülkaroló völgycirkusz meredeken emelkedik a Bucsecs 
gerince felé (Omu 2508 m). A  második padka 2080 m magasságban fek
szik, feneke széles és lapos. A  harmadik kisebb padka felé a völgy mere
deken ereszkedik le (1990 m). A  negyedik padka ismét széles, alsó részé
ben lapos (kb. 1780 m ).1) A  völgyben a mészkő és a konglomerátum közti 
határ a negyedik padka peremén, kb. 1740 magasságban húzódik tova. 
A z ellenállóbb mészkő alacsony kiemelkedést mutat, mely a völgyet le
zárja. A  patak a völgy jobb oldalán előforduló mészkőbe mélyen bevájó- 
dott és magas vízeséseket alkotva, az utolsó padka felé esik. Ez jóval 
mélyebben fekszik. Felső részében ugyan 1620 m magasságig emelkedik, 
itten azonban nagyon lejtős (nagy törmelékkúp) s csak az alsó részében 
terjed ki terrasszerűen. Alsó végén hatalmas végmoréna veszi körül. A  
végmoréna kb. 1500 m-ig felér, törmeléklejtője pedig a völgybe kb. 1360 
m-ig húzódik le. A z óriási törmeléklejtőn a kőzettömbök több köbméter 
nagyságig finom, sőt egész finom törmelékbe vannak beágyazva, melybe 
a patak mélyen bevágódott. Innét lefelé a völgy a patakvölgynek típusos 
.szűk V-alakját mutatja, míg fenn a Gaura-völgy terraszaival a glecser- 
völgyek széles U-alakját láthatjuk.

Lent a síkság szélén alacsony, széles kavicsterraszok terülnek el.

II. Csukás.

A  régebbi irodalomban a Csukás felépítésére vonatkozólag néhány 
olyan adatot találhatunk, mely a figyelmemet nagy mértékben felkel
tette. H a u e r  F. (Yerli. d. k. k. geol. R .-A . X . 1859.) megemlíti, hogy 
Hosszúfalu és Kovászna között a hegységet alsó-krétakorú kárpáti ho
mokkő alkotja, melyre az Osánc- és Bodza-szoros között a Csukás hegy
csoportja települ, mely utóbbi ,,eocénkorú“ konglomerátumokból és való
színűleg jurakorú mészkövekből áll. M e sc iie a d ö r f e e  (Die Gebirgsarten 
im Burzenland 1860.) a Tészla mészkő fekvőjéből tűzkőrétegeket említ 
és a mészkövet a jurába helyezi. 1892-ben (Der geol. Bau der Stadt Kron
stadt p. 17.) a tűzköves rétegek fekvőjéből még doggerkőzeteket említ.

Ezen adatok alapján én a Csukásban a kárpáti homokkőre települő *)

*) Vájjon e sziklás kegypadkák, padmalyok a különböző keménységű és vas
tagságú szintes mészkő és konglomerátum rétegek ellenállása körülményeiből kelet
keztek-e, avagy a glaciális tényezőkhöz vannak inkább hozzákötve, azt ezutáni spe
ciális vizsgálatoknak kell eldönteniök. Ugyanez áll a völgyben a síkság szélén fekvő 
.alacsony, széles kavicstömzs kétséges fluvioglaciális eredetének kinyomozására nézve is.

Lóczy.
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szirtszerű jurarögöt sejtettem; ami annyival inkább érdekelt, mivel 
az elmúlt nyáron úgy találtam, hogy a Csukástól nyugatra fekvő Nagykő- 
havas I)K -i lejtője mentén a kárpáti homokkő D N y felé a Nagykőhavas 
alá dűl. Ezt pedig szintén juramészkő és konglomerátum (kréta) alkotja1)

A  Csukás bázisa és az előtérben elterülő alacsony gerincek neokom 
kárpáti homokkőből állanak, mely vékonyréteges és a réteglapokon oly
kor nagyon csillámdús. Egyes padok vastagabbak és meszesebbek. Ré
tegei nagyon is összegyűrtek és törtek, csak a Csukás közelében válik a 
dűlés állandóbbá. A  kárpáti homokkő itt állandóan a Csukás alá dűl, 
a Tészlától nyugatra tehát kelet felé, a Kiságpatak-völgyben pedig, mely 
DNy-ról a Csukást határolja, a dűlési irány 25— 30°-kal ÉK-nek fordul.

A  Tészla N y-i lejtője alsó részén a kárpáti homokkő szállban áll 
30° Iv-i dőléssel. 1360 m-en felül sok kvarcos konglomerátum-görgeteg 
található, mely a konglomerátumos alsó-dogger homokkőre emlékeztet, 
azonban neokomkorú képződmények közé települ és minden valószínűség 
szerint szintén neokom. A  Tészláról D K  felé levezető Babarunka-völgy 
elején a kvarcos konglomerátum görgetegei szintén nagy mennyiségben 
találhatók. Erre világosszürke mészkő települ, mely a Tészla csúcsát 
alkotja. Sok finom kvarcitér járja át. A  pürkeretzi és zajzoni mészkőhöz 
hasonlít. A  mészkőben nagy mennyiségben fordulnak elő kövületek, túl
nyomóan csigák, de vannak kagylók is. A  kövületek rossz megtartásúak, 
csak kimállott keresztmetszetekben találhatók. A  mészkőben gyakoriak 
olyan rétegek, metyek kvarckavicsot és csillámpala-görgetegeket tartal
maznak. A  mészkő gyakran teljesen oolitos, gömbölyű és lapos, kerek, 
apró képződményekkel körkörös mészhéjakból. Olykor összetörött golyócs
kák töredékeit övezik a koncentrikus mészhéjak. A  mészkő sok helyen 
karsztos.

Innen dél felé, a Babarunka-völgyben, 1080 m magasságban a völ
gyet mészkővonulat keresztezi, mely a Tészla-mészkő csapásába esik. 
Mészkő áll még szálban a Kiságpatak-völgyben, a felső útkaparóház 
(1080 m) felett, úgyszintén a Döblen-völgyben is 1100 m magasságban.

Ezen mészkő alatt sehol sem találtam meg a jáspisos rétegeket, me
lyeket M esc h e n d ö b f e r  annak fekvőjéből említ. Minden valamivel mélyebb 
vízárok a kárpáti homokkövet tárja fel. A  neokom mészkő fedőjében azon
ban, a Tészláról a Donghavas felé vezető úton, a Tészla északi lejtőjén, 
tűzköves rétegek állanak szálban. Ezek a kovasavban dús rétegek szoros 
összeköttetésben állanak a kárpáti homokkőrétegekkel, tehát minden való
színűség szerint szintén neokomkorúak és nem szabad ezeket a callovien

Ö Lásd Je k e l iu s  E r ic h : A Nagykőhavas és a Keresztényhavas földtani alko
tása; A  m kir. Földt. Intézet 1914. évi jelentése 278. old.
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tűzköves rétegeivel azonosítani. V adász E lemér  dr. úrnak, ki szíves volt 
ezen tűzkövet vékony csiszolatokban közelebbről megvizsgálni, köszönöm  
azt a megállapítást, hogy a benne nagy számban előforduló radiolariák 
neokom típusúak.

A  Döblen-völgy jobboldali lejtőjén az 1100 m magasságban szálban 
álló mészkő felett szintén vörös és szürke tűzköves rétegek fekszenek 
nagy vastagságban. ÉD felé csapnak és K  felé dűlnek. Ezen rétegek a 
neokom-mészkőre települnek és a kárpáti homokkő sorozatába tartoznak.

A  kárpáti homokkő és a középső krétakorú konglomerátum között 
laza világosbarna homokkő lép föl nagy vastagságban. Jó feltárásban ta
lálható ez a homokkő a Donghavas keleti lejtőjén, a konglomerátum fek
vőjében, úgyszintén a Donghavastól nyugatra haladó gerincen, mely a 
Pojana Hotului felé vezet. Fekvője felé a kárpáti homokkőbe megy át.

Ezen laza homokkőre a Csukáson is nagy vastagságú gault-ceno- 
man konglomerátum települ. Ügy a Donghavas, mint a Magúra, Fekete
hegy, Agárka és Lármafahegy csúcsait ez a konglomerátum alkotja. 
Ugyancsak ez alkotja több száz méter vastagságban a Csukás felső részeit 
is. A  konglomerátum azonos a brassói hegységben nagyon elterjedt gault- 
cenoman konglomerátummal.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 19


