
16. A zalatnai Dimbu-hegy környéke Alsófehér vármegyében.

(Jelentés az 1915. évi geológiai felvételről.)

Dr. P a p i* K a r o l Y-tól.

Zalastnától északnak 6 km-nyire emelkedik a Dimbu 1371 m magas, 
juramészkő szirtje, az aranyosbánya— mogosi Pojenica 1437 méteres da- 
citkúpja után az Erdélyi Érces-hegység legmagasabb hegye.

A  Dimbu-hegyhát úgy geografiailag, mint geológiailag a Zalatna, 
Aranyosbánya és Torockó közé eső hegyvidék egyik legfontosabb csomója, 
minthogy a csekély juramész szirtet kivéve, konglomerátumokból és ho
mokkövekből alkotott környezetét az erózió aránylag kevéssé tagolta, vul
káni erupciók egyáltalán nem zavarták és így a Dimbu környéke a kár
páti homokkő-területnek az Erdélyi Érchegységben ä legösszefüggőbb és 
legtömegesebb hegysége.

A  Dimbu hátát keletről és nyugatról két hosszú völgy karolja körül. 
A z egyik, nyugaton a. vulkoji Korábia (1351) andezit kúpja felől húzódó 
Yultori-patak: a másik, keleten a Negrilasia (1368 m) konglomerátumai
ból eredő Fenesi-paiak, amely a Dimbu juraszirtjét keleti csücskén át
vágva, szintén déli irányban siet az Ompoly völgyébe.

A  21. öv X X V II I . rovatú lap keleti szélére eső vidék legnagyobb 
helysége Zalatna, amely község az Ompoly völgyének É N y— D K -i irányú 
mélyedésében fekszik. A z Ompoly-völgy É N y — D K -i irányát a botesi 
aranyzúzó-teleptől (553 m) kezdve Zalatnán át (423 m) Ompolykövesdig 
(Petroseni 383 m) megtartja, itt azonban keletnek fordul és egészen a Ma
rosba való torkolatáig kelet felé folyik. Az Ompoly-paták Botes-zúzdától 
Ompolykövesdig, tehát a Dimbu körzetébe eső részén, 15 kilométeres útján 
mintegy 170 métert esik, ami kilométerenként átlag 11 m esésnek felel 
meg. Az Ompolynak ez a 15 kilométeres szakasza nemcsak hidrografiailag, 
hanem geológiailag is lényeges szerepet játszik, mert a völgy jobb part
ján, délnyugati oldalán kezdődnek a harmadkori vulkános hegyek; viszont 
bal partján, tehát az Ompoly-völgytől északkeletre csak idősebb eruptiv 
kőzetek: diabáz és augitporfirit-tufák találhatók, a vidék alkotó kőzetei 
pedig főkép a kréta-homokkő, pala és konglomerátum s azonkívül a jurá
mé szék kisebb szír tjei.
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Az a hatalmas szírt mész-vonul at, amely Torockótól Havasgyógyon 
és Intregáldon keresztül dél felé húzódik, a négerfalvi Lacusti 1316 m 
szírijében délnyugat felé fordul, itt megszakad és mintegy 2 km hézag 
után a fenesi Kapri-tető 1312 m szírtjében felbukkanva, a zalatnai Dimbu 
tetőn (1371 m) éri el kulmináló pontját. A z intve gálái szirtes mész-vonu- 
lot déli oldalát telegdi R oth L ajos felvételei szerint kövületekkel kimu
tatott alsó-krétakorú homokkövek és palák környékezik, míg a szirt-vonu- 
lattól északra felső-krétakorú homokkövek és konglomerátumok találha
tók. A  Dimbu vidékén nem ilyen egyszerű a település, amiként ezt alább 
megismerjük.

A  Dimbu tömege mintegy összekötő kapocs egyrészt a Gálcl felől, 
másrészt a Vulkán felöl sorakozó szirtek között. Ha a Dimburól kiindulva 
É K  felé haladunk, úgy az alsó-kréta homokkő-területet szelve, csakhamar 
a Lacusti 1316 m-es jura mészkövére jutunk, amely innét megszakítás 
nélkül húzódik az intregáldi 1220 méteres tetőn árt a havasgyógyi szír
iekbe.

Ha viszont a Dimbu juramész szintjétől É N y felé haladunk, úgy 
tulajdonképpen kárpáti homokköveket találunk, amelyek között csak itt- 
ott bukkanunk egy-egy kicsiny mészrögre és csak a Dimbutól 20 km-nyire, 
a Bradisor 1035 méteres mészkövében találjuk az első nagyobb szirtet, 
amely azután innét sűrűbb rögökben a Vulkán juramész szirtjéhez vezet.

Az előbb említett, É K  felől DNy-nak húzódó intregáldi szintvonalat 
jellege az, hogy a mészkővonulat közvetetlenül augitporfiron nyugszik. 
Ha az intregáldi vonulatot délről észak felé szeljük, a következő képződ
ményeket találjuk: alsó-kréta homokkő, augitporfirit, juramész, felső-kréta 
homokkő.

A  zalatnai Dimbun az augitporfirtufa már távol esik a juramésztől, 
mert a Dimbu szirtmészköve közvetetlenül az alsó-kréta homokkőből buk
kan elő. Déltől észak felé haladva, a Dimbu sorozata a következő: az alsó- 
kréta homokkőbe gyűrődött augitporfirtufa, alsó-kréta homokkő, juramész, 
felső- kré ta kong lomévá tűm.

Északnyugaton a Vulkán (1264 m) települése a legegyszerűbb, 
minthogy ez a juramészszirt egészében a kárpáti homokkőből tornyosul 
fel. A  Vulkántól dél felé 2 km-nyire találjuk az augiporfirtufát, mint a 
blesenyi hatalmas tufa-takaró felbukkanását. A  Vulkán képződmény 
sorozata délről észak felé: augitporfirit, kréta homokkő, juramész, kréta 
homokkő.

Ezen bevezető után tekintsük a Dimbu körzetének képződményeit, 
vagyis a zalatnai Ompoly-völgyétől északra eső hegyvidék sztratigrafiai 
alkotását.
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L Felsőjúra korú mészkő.

Zalaina vidékón, az Ompoly-völgytől északra a felső-jurakorú mész
követ apró szirtek alakjában találjuk. Ezen szirteket délről észak felé 
haladva, következőkép csoportosíthatjuk:

a) A  Bulbuci (597 m) szirtje Fenes határában. A  galac— fenesi 
állomás fölött, az Ompoly-völgy 370 méteres szintjéből tekintve, mint 
egy óriási korona tűnik föl a Bulbuci 597 méteres szirtje. Ha a galaci 
templomtól indulunk a szirt irányában észak felé, úgy a krétakorú laza 
homokköveken át jutunk oda. Mindjárt az országút felett, alig 30 méter 
magasságban találunk két kis mészrögöt, amelyben brachiopoda és crino- 
idea zárványok bőven vannak, majd ismét palás homokkövekre jutunk, 
amelyek 40° D N y-i dűlésben települnek, ezidő szerint eldöntetlenül, hogy 
alsó- vagy felső-krétakorúak-e? A  szirtet délről laza. csillámos homokkő 
övezi.

Ha pedig a fenesi templomtól (379 m), amely a Fe-nesi-pataknak az 
Ompolyba való torkolatán, pleisztocén-terraszon fekszik, vissza nyugat 
felé haladunk a Bulbuci szirtjéhez, úgy itt a mélyebb szinten laza csillá
mos homokkövek, majd 524 m fölött vékony, leveles márgapalák követ
keznek, amelyek 30 fokkal É N y felé dűlnek. Koruk szintén bizonytalan, 
hogy alsó- vagy felső-kréta-e?

Ilymódon, úgy délen, mint keleten, valamint északon is krétakorú 
homokkövek övezik a szirtet, míg nyugati oldalán alig 200 méternyire 
már a harmadkori helyi üledékek konglomerátumai borítják a felületet.

Maga a Bulbuci az 530 m t. sz. f. magasságú krétahomokkő tér
színéből legmagasabb falával is csak 67 méternyire emelkedik fel. Az  
egész szirt nem nagyobb, mint pl. a budapesti Országház palotája. Hossz- 
tengelye keletről nyugatra húzódik, hófehér padjai 30°-kal É N yÉ  felé 
dűlnek. Letöredezett és mállott darabjaiból L óczy L ajos dr. intézeti igaz
gató, T imkó I mre m. k. főgeológus és B allenegger R óbert dr. m. kir. 
agrogeológus urak társaságában szép faunát gyűjtöttem, amely előzetes 
meghatározásom szerint a következő jellemzőbb fajokat tartalmazza: 

Ellipsactinia ellipsoidea Steinm.
Thecosmilia trichotoma G oldf.
Thamnastraea microconos G oldf.
Bhynchonella inconstans Sow.

„ lacunosa Q u e n st .

Terebratula bisuffarcinat a Schloth.
„ moravica G locker 

Nerinea moreana d ’Orb.
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Ez a fauna a Bulbuci szirtjének helyzetét a felső-jura kimmeridge 
és titon emeleteinek határa körül szabja meg.

b) Fenes— Preszáka vidékének juramész szírtjei. Hasonló jellegű és 
településű, de még kisebb szirtek et találunk Preszáka és Fenes között a 
homokkő területen. A  21. öv X X V I I I . rovatbeli lap keleti szélén, Om- 
polygyepű állomástól észak felé, a Valea Dibat vagy Válea Pestyeri árok
ban felfelé alsó-krétakorú, gyűrődött. fényes palákat találunk, amelyek 
helyenként meszes homokkövekkel váltakoznak. Ezen meszes homokkö
vektől élesen elütő, tiszta mészkőrögöket találunk a gyűrődött palák kö
zött, augitporfirtufa zárványokkal együtt. Ezen apró, néhány köbméteres 
mészkőzárványokban diceras-maradványokát több helyütt találtam, felső- 
jurakoruk tehát kétségtelen. A  diceras-tartalmú mészkőtömbök helyenként 
nagyobbak lesznek, s mint a sötét palás homokkövekből kiálló szirtecskék 
háznagyságú sziklákban jelentkeznek; így a fenesi két templom között, 
a Eenes-patak északi részén a 469 m ponttól délre, azután a Pietra Brodu- 
luj 487 m-es és 460 méteres szirtjeiben.

c) Vultori— Mariscuta vidékének szírijei. A  zalatnai katolikus tem
plomnál torkolló Vultori-patak mentén visszafelé, északnak haladva, a 
patak csakhamar 2 főágra oszlik; az egyik ág egyenesen észak felé tart a 
vulkoji Korábiáig, ia másik északkelet felé ágazik, s rajta a mariscutai 
tanyákhoz jutunk. A  Mariscuta-legelő keleti és nyugati oldalán részben 
a völgyek, árkok fenekén, részben a tetőkön, nem kevesebb, mint 
20 kisebb-nagyobb mészrögöt találunk. Ezen apró szirtek főkép 2 cso
portban rendezkednek, ú. m. az ároktól keletre és nyugatra.

1. A  Maris cut a-ár ok tói keletre, ezen árok és a Válea lui Paul felső 
folyása között, a 801 és 964 m pontok között találjuk a szirtek egyik cso
portját. Délről észak felé alsó-krétakorú palás homokköveken járunk, ame
lyek közé a 713 és 801 m pontok között diabáztufák, vagy augitporfirit- 
tufák gyűrődtek be. Ezen tufasáv kelet-nyugati irányban csap, de csak 
mérsékelt terjedelemben, fölötte észak felé a palák még erősebben gyű- 
rődvék, s közöttük a 830 m pont fölött csakhamar háznagyságú mészkő
tömbök mutatkoznak. A  mészkő sötétebb fajtáiban gumós algákat, vilá
gosabb fajtáiban dicer as-maradvány okát találunk. U gyanazok a meszek 
ezek, amiket az Erdélyi Érchegység számos más pontján, kövületekkel, 
a felső-jura különböző emeleteibe soroztunk. A  mészkőszirtek mintegy 
fél kilométer szélességű sávban kelet-nyugati csapásban sorakoznak; felet
tük északon ismét portirittufákkal váltakozó palákat látunk.

2. A  Mariscuta-ároktól nyugatnak, a Vultori-templom felé az apró 
szirtek sorozata inkább É N y— D K -i csapást követ, a Dimbu fordulójának 
megfelelően. A  Gyalu Figmani (886 m) déli lejtőjétől az 556 m pont 
tájáig a gyűrődött palás homokkövek közül háznagyságú szürke mész
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kövek bukkannak elő, bennük számos alga- és koráll-maradvánnyal; míg 
a fehér színű mészrögök inkább dicer ások at tartalmaznak.

cl) A  Dimbu (1371 m) szirtes mészköve. A  mariscutai gyűrődött 
homokkő-zónára, amely alsó-krétakorú, észak felé felső-krétakorú konglo
merátum települ, melynek padjai 35° É K -i dőlésben látszanak. Észak
keleti pereme falszerűen esik le a Podiel táján, s a fal mélyén melafirtufá- 
val vegyes kárpáti homokkő tűnik elő, amely gyűrődött palákban, s zöl
des palás homokkövekben egész a Dimbu lábáig húzódik. A  Dimbu teteje 
juramészköből áll, amely északi részén 2 ágra oszlik. A  nyugati ág 1326 
m-es tetőből, s a keleti az 1307 m-es Grohota-tetőből indul ki, majd egye
sülve dél felé húzódik és a Dimbu 1371 méteres ormán éri el kulmináló 
pontját. Innét keletnek fordul és az 1330 m tetőn, majd a Dimbuluj 1319 
m északi szirtje között keleti irányban húzódik. A  juramész itt hirtelen 
eséssel meredek lejtőre jut, mert a nyugat-keleti irányú mészvonulatot az 
északkeleti irányú Fenesi-patak áttöri és eróziós völgyében festői mészkő- 
oszlopot mutat: a Pietra Capri vagy Kecskekö 50 m magas szirtjét. A  Fe- 
nesi völgyön túl (817 m t. f. m.) kelet felé a juramészvonulat folytatódik 
és a Vrf. Capri 1315 m magas ormában végződik.

A  Dimbu juramészből álló vonulata nyugat-keleti irányban 5 km 
hosszú és északdéli irányban fél km széles, itt-ott 1 km-nyire is kiszéle
sedik. Forduló pontján, ott, ahol az északi ág a keletivel találkozik, 30° 
ÉN y-i dűlévsű bitumenes mészpadokat mutat. Egyéb helyein azonban, s 
magán a Dimbu-tető 1371 m táján is 30— 40°-os DN y-i dőlésű fehér mész
kőpadok vannak. Kövületnyomokat bőven találunk benne, amiből a 
mészkő felső-jura kora már az első pillantásra szembeötlik. Pontosabb 
szintezését majd a kövületek meghatározása után adhatjuk, egyelőre csm 
pán a mészkő felső-jura kora látszik biztosnak. A  Dimbu gerincét tehát 
juramész alkotja, amely kezdetben északról dél felé tart, majd kelet felé 
görbül; íélkörszerűen domború oldala az Ompoly felé, míg homorú oldala 
a Bucsony— Gáldi-hegytömeg felé tekint.

Ha a Dimbu mészkőszirtjét körülsétáljuk, azt látjuk, hogy legma
gasabb tömegét délen és nyugaton alsó-krétakorú zöldes palák és homok
kövek határolják, míg északon felső-krétakorú konglomerátumok burkol
ják. Az alsó-krétakorú zöldes palák látszólag az 1326 m és 1371 m jura- 
mészszirtek alá húzódnak. A  tetőn viszont azt látjuk, hogy a mészpadokat 
vörös csillámos homokkő foglalja össze. A  Dimbu szirtje a tetőn a legszé
lesebb; csaknem 1 km széles sávban látszik a mészkő az 1330 m térszínen, 
míg keleten a kecskekői szurdokban 817 m térszínen, tehát 513 méterrel 
mélyebb szinten csaknem tizedére keskenyedik, minthogy a tetőn 1 km 
széles mészkő a mélyben alig 100 m széles sávot mutat; viszont végső 
keleti ormán a Vrf. Capri 1342 m szírijében ismét kitágul.
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A  Dimbu meséének a kecskeköi szurdokban 100 méterre való elkes- 
kenyedése arra utal, hogy a Dimbu gyökere <a mélység felé ékalakúan vé
konyodik, amely tény a gyökérnélküli szírt jellegét támogatja. A  kivéko
nyodó kecskekői részletet szintén a kárpáti homokkő zöldes palái veszik 
körül, ugyanolyan településben, mint a tetőn.

Hogy ez az alsó-krétakorú zöld homokkő csak burkolja-e a Dimbu 
szintjét, vagy pedig a mészkő alá hatol; azaz más szavakkal: hogy a 
Dimbu jura szirtje a mélységben folytatódik-e a régebbi feküig, vagy pe
dig csak lebeg, miként az Északnyugati Kárpátok sziléziai részében és 
a Pienninekben a strambergi csorsztyni mészkőszirtek, a kőszenet tartal
mazó karbonrögök, gránittömbök, amelyek a gyökerektől elváltán ülnek 
és csak lebegnek a homokkövön; vagyis hogy a Dimbu mint gyökértelen, 
jövevénytömeg az egykori hatalmasabb mészkőtakarónak a roncsa-e, ez 
ma még olyan nyílt kérdés, amelyre a végleges választ csak az Erdélyi 
Érchegység szírijeinek összefoglaló tanulmányozása adhatja meg.

II. Alsókrétakorú kárpáti homokkő.

Ha Zalatnától a Yultori-patakon fölfelé, északnak haladunk, úgy a 
harmadkori meddő üledék alól csakhamar a kárpáti homokkőcsoportot 
látjuk kibukkanni. A  homokkőcsoport 70° északi dűlésű kalciteres homok
kövekkel kezdődik, amikre jegyzeteim szerint az ú. n. „másodlagos me- 
lafiriufák“ települnek. Akár a Yultori-patak mentén megyünk fel, akár a 
Yalea lui Paul-völgyön haladunk észak felé, egyaránt megtaláljuk a ho
mokkövek csoportjába belegyűrt augitporfirit-tufákat.

Ezek a tufák ép oly erősen gyűrődvék, különösen a fedőjükben, mint 
a palák. A  porti rit4u fák észak felé észrevétlenül homokköves palákba 
mennek át, amelyek számos redővetés után általában 70° északi dűlésű 
rétegzést mutatnak. Észak felé a tufák palákkal váltakoznak, s ezekkel 
együtt gyűrődtek. A  824 m házcsoport alatt, szálban álló augit-porfirit 
gerinc bukkan elő, mely szirtszerűen áll ki a legömbölyödött tufás rétegek 
közül. Ez a szálban álló „ melafir-szirt“ lényegében szintén nem egyéb, 
mint begyűrödött hatalmas kőzetrög, amely a laza tufa és palarétegek 
között kipréselődve maradt meg. A  ,,melafir-szirt“ fölött a Mariscuta felé 
haladva a. prihogyesti palákon pados homokköveket, tufás palákat jura
mész rögökkel, majd ismét sötét palákat találunk, amelyek 50° északi dű- 
lést mutatnak. A juramész-szirtek között az erősen gyűrődött jtalák, sely
mes fényű, zöldszínű, fillitszerű agyagpalákká alakultak át. Ez a fillit- 
szerű palacsoport mint dinamómét amorf, vagy diszlokációs metamorf 
képződmény tekinthető, amennyiben az agyagos pala szálai szericitté és

A m. kir. Földtani Intézet 1915. Évi jelentése. 31
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csillámmá alakultak át. mely átalakulás különösen a redős vetődésekre 
vagy áttolódásokra jellemző. Ezért a mariscutai fillitszerű palák az átto- 
lódási elmélet szempontjából esetleg bizonyítékul is szolgálhatnának.

A  fillites palák és jurarögök csoportját észak felé az 1261 m tetőn 
a felső-kréta meszes konglomerátumpadjai födik, meglehetős nyugodt tele
pülésben. Ez a felső-kréta konglomerátum az 1261 m tetőn mintegy 100 m 
függőleges falban szakad meg. A  vetődés északkeleti oldalán a mélyben 
ismét feltűnik az augit-porfirit tufákkal kevert kárpáti homokkő, mely 
erősen gyűrődött boltozatot alkot. A  boltozat északi szárnyán 40° É K -i 
dőlésű, zöldszínű finomszemű csillámos homokkő települ, amely látszólag 
a Dimbu mészkőszirtje alá húzódik.

A  szóban levő krétahomokkő csoportot a meszes padokban gyakori 
kicsiny orbitolinák alapján szinteztem alsó-krétának.

A z Orbitolina lenticularis B l u m e n b a c h  ( =  Orbitolites lenticulata 
L a m a r c k  1816 =  Orbitolina conoidea és discoidea G r a a s  1852) kicsiny 
lencseszerű, kúpos vagy korongalakú foraminifera, amelynek átmérője a 
3 mm-t nem igen haladja meg. Ez az Orbitolina, vagy régebben közönsé
gesen Patelliná-n&k nevezett foraminifera, különösen Délfranciaország 
felső neokom és urgo-aptien emeleteiből ismeretes.1)

Szintezésemet nem merem ugyan végérvényesnek tekinteni, különö
sen azért, mert újabban a cenománból is többen leírtak kicsiny orbitoliná- 
kat; minthogy azonban Zám-Godinesden (M. kir. Földt. Int. 1902. évi Je
lentés 76. old.) a szóban levő Orbitolinát gazdag alsó gault (urgo-aptien) - 
korú faunában találtam, ez is arra utal, hogy az Orbitolina lenticularis az 
Erdélyi Érchegységben az alsó-krétát jellemzi.

III. Felsőkréta korú homokkő és konglomerátum.

A z a hatalmas konglomerátum-vonulait, amelyet 1913. évi jelenté
semben a mogosi Nyegrileasia 1366 m és a Geamena 1823 m tetőiről le
írtam, dél felé Botesen át húzódik, majd a Bigla maré 1214 m és a Gyalu 
Parasinatu 1293 m és 1271 méteres tetőin át a júramészig követhető. A  
Dimbu északi magas lejtőit, az 1233 m és 1294 méteres tetőket ez a 
meszes konglomerátum és kvarcitos homokkő alkotja.

*■) Ezen alsó- s közép-krétabeli fajtól élesen elüt az O rb ito lin a  co n ca v a  Lam k . 
(1816) faj. amely jóval nagyobb. 10— 15 mm átmérju s a Bajor-Alpokban a c en o m a n  

egyik jellemző foraminiferája. Van ugyan a ce n o m á n b a n  is egy k ic s in y  a la k : az O rb i

to lin a  co n ica  d’ARCH, amelynek azonban igen finom és koncentrikusan rendezkedő 
sejtjei különböznek az O rb itó lin a  len tic u la ris  töszúrásszerű és kissé rendetlenül he
lyezkedő kamarasejt pontocskáitól.
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A  Dimbu lejtőjén, ettől 2 km-nyi távolságban ez a konglomerátum 
hatalmas kanyarulattal 5 km hosszan és 1 km szélességben a Naibi 1119 
m tetőtől a Pociiéi 1200 m szakadékéig húzódik.

A  Vultori-patakból kiágazó Válea Naibi árok felső folyásán van ez 
a meszes konglomerátum legszebben kifejlődve a 704 és 1007 m közé eső 
tetőkön, ahol a 704 m ponton, meszes rétegeiben kor áll-maradvány okát 
találtam. Szépen kifejlődött a Podiel-tető 1200 és 1261 m pontja között 
csaknem 1 km széles sávban, ahol felületén kar-mezőket látunk. A  meszes 
homokkőben Exogyra cokimba D esh. cenománbeli jellemző kagylót lát
tam. A  konglomerátum padjai 35°-val É K  felé dűlnek és az 1261 m pon
ton mintegy 100 méter mély függélyes falban esnek le. A  fal iránya 
észak-déli irányú hasadéknak felel meg, amely legszebben a Pociiéi 
1200 m és 1261 m pontjai között levő élen látszik.

Folytatását D K  felé a Fenesi völgyön túl a Padure Lazului, a 
Diává 1016 és a Dósul 912 méter magas oldalain találjuk.

A  Dimbu-hegvtÖmeg déli domborulatát tehát a felső-kréta meszes 
homokkő és konglomerátumvonulat gyűrűszerűén félkörben övezi. A  mé
lyebb részleteken, a Zalatnához közelebb eső területen a t e l e g d i  K o t h  

L ajos értelmében vett, valamint az én felfogásom szerint is alsó-kréta 
homokkövek és palák vonulnak, rendkívül gyűrődött településben, helyen
ként fillites külsővel —  közbegyűrve augit-porfirit és juramész szirtecs- 
kék —  míg a magasabb részleteken a telegdi R otií L ajos felfogásával 
egyezően felső-krétakorúnak vett konglomerátumok vonulata húzódik 
nyugodtabb településben.

*

Ezekben iparkodtam a zalatnai Dimbu vidékének kárpáti homokkő- 
területét szintezni, úgy, amiként ezt L óczy L ajos dr. m. kir. földtani 
intézeti igazgató úr a m. kir. Földtani. Intézet 1912. Évi Jelentésében 
(19— 26. oldal) as Erdélyi Érchegységben dolgozó geológusok számára 
kijelölte.

A  Zalatna vidékén elterjedt harmadkori meddő üledékről múlt évi 
jelentésemben kimerítően szóltam, úgy hogy ez alkalommal a harmad- 
kori s negyedkori lerakódások ismertetését mellőzöm.
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