
9. Néhány jegyzet a Krassószörényi Hegységből és részletes 
geológiai felvétel a Nagyküküllő völgye mentén.

(Jelentés az 1910. évi nyári működésről.)

T elegdi R oth LAJOS-tÓl.

Az 1909. év nyarán a krassószörényi hegységben végzett ream- 
láló munkámmal kapcsolatosan és annak kiegészítéseként 1910. év nyarán 
a szászkabányai lap DK-i peremén fekvő Weitzenried községből s majd a 
D felé szomszédos újmoldovai lapon lévő Szt. Helénáról folytattam be
járásaimat dr. S c h r é t e r  Z o l t á n  kir. geológus társaságában. E mun
kámmal végezvén, augusztus közepe táján az erdélyrészi medencébe in
dultam, hol az 1908-ban befejezett balázsfalvai laphoz K-re csatlakozó 
erzsébetvárosi 21. öv, X X X I. rov. jelzésű osztálylapon kezdtem a rész
letes geológiai térképezést. E lap területén Medgyes, Szász-Kisalmás és 
Ecel felől végeztem bejárásaimat, úgy hogy a 21. öv, X X X I. rov. ÉNy- 
jelzésű lap Ny-i 3/4 részét térképeztem.

Weitzenried községe (Krassó-Szörény vm.) egészen a felső neokom- 
korú (ugro-aptien) márgás mészkövön terűi el. E márgás mészkő —  már 
Böckh János térképezése szerint —  egyes kisebb és nagyobb foltok 
alakjában települ itt ráncosodottan az alsó-neokomkorú és a tithonba 
leérő mészkőre (Tietze ,,weitzenriedi mészköve44) rá. A  márgás mészkő 
telve van orbitolinákkal és requieniával. Weitzenrieden több Ízben ku
tattak szénre, sőt a község egész területe jelenleg is 100 szabadkutat- 
mánynyal van fedve. E kutatások okát azon széndarabok szolgáltatták, 
melyeket a Kamenica-patak eredeténél a viz kimos és magával hord. E 
széndarabok azonban csak elszenesedett úszottfától erednek s így semmi 
jelentőségük nincs.

A  községtől délre fekvő s a Kamenica-patakba torkoló Izvoru 
Inderet-ben a márgás mészkőbe vagy 20 m vastagságban betelepedett 
szürke márgás orbitolinás palásagyagba 37 m-nyire táró volt —  a csapás
irányban —  hajtva, de a szénnek nyoma sem mutatkozott. A  szürke
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palásagyag orbitolina mellett trigoniát, icanotiát és egyéb kagylót tar
talmaz, a márgás mészkőben korall és natica fordúlt elő.

Az alsó-neokomkorú mészkő közt Weitzenried környékén helyenként 
vékony dolomitos betelepedések is mutatkoznak, a község északi végétől 
nyugatra pedig, a 618 m-es pont táján lévő egyik dolina oldalán, e mészkő 
között —  mint repedéskitöltés —  vörös és fehér, egész finoman rétegzett 
mészmentes agyag található, mely valószínűen igen jó minőségű tűzálló 
anyagot szolgáltatna.

Ha Weitzenried északi végéről nyugati irányban a Padina-Matyei 
községbe vezető úton haladunk, az alsó neokom és tithon korallos mészkő 
harántolása után az utóbbi község közepe tájáról keletre az erdő felé fel
húzódó vízmosásba érünk, amelyben az alsó dogger gryphaea-márga rétegeit 
feltárva látjuk. E rétegek itt 50— 60° a. 19h felé dőlnek. Folytatásukat 
a csapás irányában észak felé abban a völgyecskében találjuk, mely a

1 ábra. Szelvény Padina Matyei község mellett. 
c =  callovien, g == gryphaeás márga, 1 =  liász.

padina matyei-i templomtól északkelet felé *vonúl, de itt csak 25°-nyi 
dőlést mutatnak. Fedőjükben a callovien-rétegek ugyancsak 19h felé 
konkordánsan dőlnek. A  völgynek legfelső utolsó házánál akna volt a 
gryphaea-márgába mélyítve. Az aknával a liaszpalán át és a liaszhomok- 
kőbe is behatoltak, mert a gorcon mindkét kőzet széndarabkákkal együtt 
ott hever. A  község két utcája közt a délkeleti irányban félhúzódó völ- 
gyecskében vagy árokban fölfelé menve, a forrásnál, a gryphaea-márga 
fekvőjében, kis darabra a liaszpala látható széndarabkákkal. Följebb, 
mindjárt a forrás mögött, újra a callovien-rétegek és alattuk, NyÉNy-i 
(19h) dőléssel, a gryphaea-márga-rétegek települnek, följebb pedig való
színűleg a liasz is megvan, mely a szűk árokban szálban ugyan nem lát
ható, heverő homokkő-darabjai azonban ottlétét elárulják. Itt tehát az 
azonos rétegsort törési vonal mentén látjuk megegyező dőléssel egymás 
fölé tolva, mint azt a mellékelt kis vázlat mutatja.

Szt.-IIeléna nyugati végén a gumós márgás urgo-aptien-mészkőben 
nalicák elég gyakran fordulnak elő, a Koroninira vezető úton nagy ostrea
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is találkozott. A  községtől északra, a Sirovica felé vezető úton, a pleisztocén 
babérces agyag alatt kis részben kibukkan az urgo-aptien-mészkő, mely 
azután az úton tovább északra 35° alatt NyDNy-ra dől.

A  községtől K-re fekvő Goli vrh 349 m-es kúpjától ÉNy-ra mu- 
takozó nyeregszerű horpadástól DDNy-i irányban az árokba lemenve, 
feltárásra akadunk. Itt a legutóbbi időben egy berzászkai lakos tárót haj
tatott ÉÉNy-i irányban s innen az árkon fölfelé még két táró volt né
hány méterre az árok jobb és bal oldalán hajtva. Az elsőben említett táró 
az urgo-aptienben indíttatott meg, amelynek sötétszürke, agyagos betele
pedései itt is apró szénnyomokat mutatnak. Az urgo-aptien-rétegeken e 
helyt rajta fekszik a callovien, mely utóbbi tehát az ugro-aptienre rá 
van tolva.

A  Szt.-Helénáról az 0 g. Alibeg mentén a Széchényi-útra levezető 
kocsiúton a malmmészkő rétegei átlag 17— 16h felé 30° alatt, helyenként 
50° alatt dőlnek, de megfordítva ÉK felé is, tehát, mint rendesen, ránco- 
sodottak.

Az Og. Yranovac és mellékárkainak lejtőit és alját az árok felső 
részében felső neocom, alsó részében malmmészkő képezi. A  malm
mészkő 70° alatt NyDNy-ra dől. Ahol aztán a 254 m-es pontnál a Podlevin- 
árok a Yranovaccal egyesül, a malmmészkő^rétegek vagy 80° alatt föl
egyenesedve NyÉNy-i (19h) dőlést észleltetnek. Az igen nehezen jár
ható Podlevin-árok bal oldalán kis mésztufarész látható, úgyszintén vala
mivel följebb, az árok jobboldali mellékárkában, hol a tufát a .szt.-belénai 
református templom építésére fejtették. Tovább északra, a bal felől torkoló 
árokkal szemben, volt vagy 20 évvel ezelőtt egymás mellett két táró a 
főárok jobb oldalán nyugat felé hajtva. A  tárók nyílása mesterségesen 
össze van hányva és betömve. Az ott heverő anyagból látszik, hogy a 
gryphaea-mészmárgába és szénnyomokat tartalmazó liaszpalába értek. A  
szenet állítólag 1 m vastagon kapták meg. A  viszonyok a következők: A 
főárok baloldalán (mederben) a tárókkal szemben kristályos pala búvik 
elő. Ha az árok jobboldalán a tárók mellett a hegyre felmegyünk, vékony 
sávban liászhomokkövet látunk, melyet följebb csillámpala és gneisz, s 
majd a callovien követ. Itt tehát a gryphaea-márga, liaszpala és liasz- 
homokkő a callovientől elszakított kis részben van a kristályos palákba 
begyűrve, mint azt a mellékelt vázlat (2. ábra) mutatja.

A  Szt.-Helénától északra fekvő fensíkon, mely dolináktól átbaráz
dált területen részben a szt.-helénaiak szántóföldjei vannak, sárga vagy 
vörhenyes, babércet is magába záró agyag borítja a mészkőtömeget, mely 
mészkő csak a terület emelkedésein vagy a dolinák szélén bukkan ki az 
agyag alól. A  sárga agyaghoz helyenként apró vagy nagyobbszemű, jó
részt kvarcból álló kavics is társul, mint a pleisztocén mélyebb tagja, jeléül
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annak, hogy a fennsíkon vízfolyások is voltak. Ugyanez észlelhető 
Weitzenried táján is. A  Szt.-Helénától délre, a Redut-hegy felé elterülő 
pleisztocén lepel fedte fennsík szintén sárga agyagból áll, mely a föld- 
mivelés talaját szolgáltatja. Az agyag alatt települő kavics, amelylyel 
egészen alárendelten édesvízi mészkő is társul, aprószemű, de vannak ismé
telten az emberfej nagyságát is meghaladó darabok közte. Ezek kvarc
darabok, szarukőgörélyek, liaszhomokkő és krétamészkő gördült darabjai, 
túlnyomó azonban a kvarc barnás felülettel, mint azt a kontaktkvarc vagy 
diaszkvarcit mutatja.

A  Kraljevac-patak medrében, mely Koronini délkeleti végén mé-

2. ábra. A podlevini árok szelvénye.
g =  grypheás márga, p =  liászpala, h =  liaszhomokkő, cs =  csillámpala és gneisz,

c =  callovien.

lyen bevágódott, alul kékesszürke vagy sárga rétegzett agyag és homokos 
agyag van feltárva, mely lankásan K ÉK  felé, tehát a mezozoikum felé 
diszkordánsan dől. Ebben helix mellett szarmátiai-korú cerithiumokat és 
neritát találtam. A  lerakodás magasabb része kavicsos homokból áll.

A  Széchényi-út fölött, Livadicától DK-re, homokos löszt is észlel
tem a szokott csigákkal egy helyen.

A  Nagy-Küküllő baloldalán épült Medgyes városánál NyDNy-ra, 
az alacsony dombok északi, alluvium felé ereszkedő lejtőjén, a vasút
vonal közelében s a 350 m-es ponttól északnyugatra van a G-ráser- 
féle mészhomok-gőztéglagyár. Itt a pleisztocén agyag képezte kis 
fennsík lejtőjén az agyag alatt pleisztocén homok van feltárva. A 
homok igen finoman rétegzett és apró kavicsok (kvarcszemek) is. van
nak helyenként a felső és mélyebb rétegek közt behintve, egy helyt
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(a feltárás alján) zárványként rozsdaszínű durvább kavicsrészlet is lát
ható. Az agyagban és homokban Succinea oblonga, a homokban Helix 
mbustorum, Hel. hispida és apró mészkonkréciók mutatkoznak. Legalul 
durvább szürke pleisztocén homok települ, melyet a téglák készítésére leg
inkább használnak. Pleisztocén sárga homok képezi Medgyes-város centrá
lis részének is pleisztocén agyag alkotta kis fennsíkjának mélyebb részét, 
és e homok a fennsík perifériáján csaknem mindenütt kibúvik. Apró mész- 
konkréciókat, itt-ott közbeszórt apró kavicsot és apró csillámpikkelykéket, 
de —  mint mindig —  jóval kevesebbet, mint a pannoniai homok, tartal
maz. A  várostól nyugatra fekvő „ Varjú rétekénél lent ó-alluvium is volt 
kis részben kiválasztható. Ez legfelül agyagból áll, mely alatt vékony 
kavicsréteg s ez alatt keményen összeálló csillámos, homokos agyag tele
pül. Az emelkedő területen pleisztocén agyag és fölebb a pannoniai réte
gek következnek.

A  ,,Burgweingarten“ -hegy déli lejtőjén leszakadt nagyobb föld- 
darab látható, mely a pannoniai homok és vékony, rétegzett márgás agyag 
váltakozásából áll. E rétegekben növény foszlány okon kivül egyebet nem 
láttam. A  Huta Blazsului 540 m.-es pontig fel homok van feltárva, mely
ben itt-ott homokkő-konkréciók és nagyobb táblás darabok alakjában a 
rétegzett agyagmárga vékony betelepedésekben, a régi országúton fenn 
pedig vastagpados vízszintes homoklerakodás látható.

Medgyestől északra, a Nagy-Küküllő jobb oldalán, az út mellett 
délre, a 303 m-es pont (G-ráveln-völgy) torkolatával szemben, volt a tér
képen feltüntetett dombocska. Ezt már, a közeli malomgát átszakadása 
után, a szakadás kitöltésére csaknem egészen elhordták, úgy, hogy most 
csak a kerületének nyoma látszik. E domb alighanem mesterségesen volt 
felhordva, mert 2 m-nyire a teteje alatt cserepeket, hamut és elszenese
dett fát találtak. Sajnálom, hogy a cserepeket már nem láthattam. Az úton 
(303 m-es pont közelében keletre) van a Haltrich és Kessler-féle gőztégla
gyár és téglavető, hol lent pleisztocén meszes agyag helixekkel és mész- 
gumócskákkal fészekszerüen bezárt kavicscsal és alatta kiékelődő pleiszto
cén homokkal fel van tárva. Fölebb a lejtőn a pannoniai rétegek bújnak 
ki. A  Graveln-völgybe befordulva, annak torkolata közelében, a jobb par
ton vezető úton a pannoniai homok a betelepedett agyagmárgával 3— 4° a. 
16h felé dől; a rétegek nagy homokkőkonkréciókat zárnak magukba. A  
homok közé telepedett vékony agyagmárgában elszenesedett növényfosz
lányok mellett cardium töredéke mutatkozott.

A  Papi-forrás (Pfaffen-Quelle) Medgyestől északkeletre, a Nagy- 
Küküllő jobb oldalán, a téglagyár közelében, attól keletre, a pleisztocén 
alatt települő pannoniai homokból (homokkőtábla alatt) bugyog ki; alját 
a pannoniai agyagmárga képezi. Ez szép, erősebb forrás. A Nagy-Kü-
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küllő alluviális síkjának „Gebrachnisu és „Neue Wiesen“ -nevű részén 
Medgyes városa ivóvíz nyerésére (vízvezetékre) 10— 13 m-nyire próba
fúrásokat végeztetett, a megfúrt viz minősége azonban nem volt megfelelő.

A  Medgyestől délnyugatra, a Nagy-Küküllő baloldalán az alluviális 
síkból kiemelkedő elszigetelt kis, 295 m-rel jelölt dombocskán humózus 
agyag alatt kavics és homok van feltárva. A  homok sárga és finomabb, 
mélyebben szürke durvább homok települ, kavicsdarabok az egész fel
tárásban vannak elhintve. A  mélyebb durvább homokban Succinea oblonga, 
Helix hispida, Helix arbustorum, Clausilia pumila fordulnak elő és 8 m 
mélyen a kavicsos homokban szarvasagancsra akadtuk. A  homok bázisán 
sok kemény homokkő, nagyobb konkréciók és táblák alakjában, vízzel 
együtt jelenik meg és közvetlenül e homok alatt a pannoniai kék agyag 
települ. E dombról viszik a homokot és kavicsot, valamint a homokkövet 
építési célokra a városba; 2— 3 évtized alatt majd eltűnik ez a domb 
is a felszínről.

A  muzsnai patak baloldalán levő medgyesi fürdőnél, mely az oláh 
templom közelében van, szép erős forrás, az u. n. „Kühler Brunnen“ bu- 
gyog ki.

Medgyestől K-re a „Kalte Keulen“ ÉNy-i nyúlványán, hol az erdő 
szélén, a Baráthelyre vezető úton felül az erdőbe vezető út elágazik, van 
egy legalább 20 m magas leásás. Itt fenn pleisztocén agyag s alatta igen 
finoman rétegezett laza és agyagosán összeálló sárga homok van feltárva, 
mely homok a mélyebb részekben helyenként durvább lesz és melyben 
Succinea oblonga, Helix hispida, H. arbustorum és mészkonkréciók for
dulnak elő. Á  É felé elterülő szántóföldeken a térképen több apró dom
bocska van feltüntetve. E dombocskák jóformán már eltűntek (felszántot
ták és a feszint kiegyenesítették). Ezekből, valamint a vasútvonalon túl 
következő „Podé“ -nevű dombon a kavicsot kiszedték. A  kavics és homok 
sárga és rozsdásbarna. A  vasúti bevágásban a kavics, mely kb. 0*5 m vas
tag, fenn látható, alatta van a homok.

A  „Hasengarten“ É-i lejtőjén Medgyestől K-re, az út mellett, szin
tén leásás látható. Itt barnássárgás és sárga kemény agyag 6— 7 m vas
tagon van feltárva. Helixek, Cionella lubrica, Pupa, Succ. oblonga stb.- 
csigák héjait tartalmazza és az oszlopszerű darabokban leváló agyag 
tömegén belül helyenként réteges elválás észlelhető. Mélyebben világos 
kékesszürke réteges agyag sok mészkonkrécióval települ. Ez kiékelődik 
s alatta sárga és barnasávos homok, valamint kis fészkekben vagy sávok
ban kavics (H . arbustorum-mal) jelenik meg. A  kavics közt pannoniai 
homokkő-darabok is vannak.

Pocstelkétől D-re, a völgy baloldalán, hol a forrás és keresztnél a 
Grumba-nevezetű oldalvölgyecske torkol, a pannoniai homok közé telepe
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dett agyagmárgában ostracodák mutatkoztak, egy vékony homokos réteg 
telve van elszenesedett növényfoszlányokkal, a limonitos gumók mellett 
pedig glaubersó-kiyiréigzéisok mutatkoznak a réteg közt.

A  rétegek itt, valamint az egész pocstelkei völgy baloldalán 5— 10° 
alatt KÉK-nek dőlnek. Pocstelkétől ÉÉNy-ra, a Magyarsárosra vezető 
úton, az ellenkező NyDNy-i dőlést, de itt 15— 20°-kal, észleltem, a rétegek 
tehát Pocstelke és Magyarsáros közt antiklinálist formálnak, mely anti- 
klinális D-re Medgyesig és tovább D-re nyomozható, amennyiben Med- 
gyesnél, mint említve volt, a Graveln-völgy torkolatánál a rétegek NyDNy-i 
s innen DK-re, a fukeschdorfi völgy felső végén 5° alatt az ellenkező dőlést 
észleltetik, az antiklinális tehát itt Medgyes és Fukeschdorf között vonul 
DDK-re.

Ahol a Bogácsra vezető úttól K-re, a ,,Magyar mező“ déli oldalán 
a vastag pannoniai homokot feltáró nagy árkok kezdődnek, ez árkoktól 
É-ra (a bogácsi út mellett) leszakadt, lecsúszott és azután a víztől szét
darabolt (átszelt) dombok láthatók.

Darlactól ÉÉNy-ra, a Kőrös-patak völgye jobb oldalán, hol a Valea 
Paucii torkol, homokleásás van. A  homok, mint rendesen, a növényfosz
lányokat tartalmazó vékony agyagmárga-betelepedéseket észlelteik A  ho
mok helyenként élénksárga laza homokkővé áll össze, finom fehér mész- 
erecskék itt-ott sűrűn járják át és kis mészkonkréciókat tartalmaz. réte
gek 17h felé 10— 15° alatt dőlnek, a pocstelkeiekkel szemben tehát szinkli- 
nálist és a körösi-völgy túlsó, bal oldalán, a rodontai oldalvölgyecske tor
kolata közelében, 5° alatt nyomban ismét KÉK-nek dőlvén, az előbbiekkel 
tehát megint antiklinálist formálnak, mely a körösi völgyön végigvonúl 
és D felé Baráthelynél folytatódik. Tovább K-re, Somogyom felé pedig, 
újra szélesebb szinklinális és keskeny antiklinális figyelhető meg, a pan
noniai rétegek e területen is ismételt hullámszerű ráncosodást mutatnak.

Kőrös község D-i végén NyÉNy-i dőlést 25° alatt és mellette ÉNy-i 
dőlést 50° alatt észleltem, ez azonban valószínűleg régibb csuszamlásnak 
az eredménye.

Baráthely-község ÉNy-i végén, hol a ,,Langer Grund“ -patak torkol, 
lápföld van, melynek a vasút építése előtt nagyobb kiterjedése volt.

Szász-Kisalmás DNy-i végén, a gör. kath. templomnál a Gaura 
Chindii és Coasta furcilor közt Ny-ra felhúzódó árokban mélyebb pleisz
tocén kékes homokos, clausiliál tartalmazó agyag alatt pleisztocén kavics 
települ, melyben sok a le nem gördült homokkő darab; e kavics alatt az
után finom sárga csillámos pannoniai homok a betelepedett vékony kék 
márgás agyaggal következik. A  pannoniai rétegek itt 5° a. NyDNy, csak
nem Ny-nak dőlnek s így a somogyi rétegekkel megint szinklinálist alkot
nak. A  pleisztocén homok rétegzést mutat, sőt néha az agyag is. A
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Coasta furcilor déli lejtőjén a pannoniai kék homokos agyagban Pinus sp. 
tobozát gyűjtöttem, itt-ott lignitté vált fadarabkák is mutatkoznak benne. 
Sok itt is a esuszamlás.

Somogyomtól É-ra, a Branistye-völgy torkolata közelében, a völgy 
baloldalán sok a fehér glaabersó-kÍYÍrkgzá,s, éppen úgy Szász-Kisalmástól 
ÉÉK-re a Valea Nucelor jobboldalán, valamint ez utóbbi községtől K-re, 
a Capu dealului K-i oldalán. A  glaubersó e helyeken a pannoniai homokból 
virágzik ki.

A  Szász-Kisalmástól ÉK-re levő gyakosi patak jobboldalú torkola
tánál az úton a pleisztocén agyag alatt, mely a rétegezés nyomait is mu
tatja, pleisztocén homok és kavics települ. A  homok finomabb vagy dur
vább és finoman rétegezett. A  Hel. arbustorum, H. pulchella, Succ. oblonga, 
Buliminus tridens, Cionella lubrica-nevű csigák fordulnak benne elő, 
leggyakoribb a Succinea oblonga. A  kékes és sárgás homokos pleisztocén 
mésztartalmú agyag a gyakosi árokban felhúzódik a téglavetőig, mely 
a Coasta lui Cantor-ral szemben van. Ez utóbbira vezető út elején egészen 
lösznemű az anyag s ebben kavicsfészkek is vannak. E pleisztocén lerako
dások a Nagy-Küküllő baloldalán itt is folytatódnak, hol alacsony dombok 
alakjában a magasabban kiemelkedő, pannoniaikorú lerakodások felépítette 
területhez annak északi szélén csatlakoznak. Itt a 188. sz. vasúti őrház
nál a dombot fenn sárga pleisztocén agyag borítja, alatta a vasúti bevágás
ban és az állami úton homok és kavics van feltárva. A  homok itt is az 
imént említett csigákat és Hel. hispidát tartalmazza és a domb É-i lejtőjén 
a folyó közelében a homokos agyag alatt finom sárga homok s ez alatt 
durvább szürke homok és kavics települ.

Ecelen, az evang. templomtól északra, az itt Ny felé nyíló utca 
végén levő ú. n. „Grrund“ -ban, ahol 3 forrás is van, a völgyület jobb lej
tőjén leásás van. Itt vastag pannoniai homok betelepedett agyagos spháro- 
siderit-gumókkal van feltárva, de találkoznak olyan gumók is, amelyeknek 
belseje kemény világosszürke agyag, külső héja agyagvaskő. E feltárás
sal szemben az úton, a völgy baloldalán, a homok egészen vékony agyag- 
márga-betelepedéseket észleltet. A  rétegek a völgyület jobb oldalán Dív
nék, baloldalán ÉNy-nak 5° alatt dőlnek, tehát antiklinálist alkotnak, mely 
a fennebb említett csapásirány ohhal szemben her észtben áll. Valamivel 
feljebb az úton az agyagmárga betelepedések vastagabbak s itt planorbist, 
ostracodáhat és piciny cardiumot gyűjthettem. A  homok azután folyta
tódik fel a kúpokig, amelyeken a homokot apró kavics fedi.

Eceltől K-re és Táblástól É-ra, az Édesz- (gyík) völgy bal lejtőjén, 
valamint a Hondol 486 m-es kúpján a pannoniai rétegek 5° alatt DK-nek, 
Szász-Kisalmástól K-re pedig, a Capu Dealului K-i lejtőjén 5° alatt ÉNy- 
nak dőlnek. Az így itt létrejött antiklinális az imént említett ecelinek a
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folytatása, csakhogy az ecelinél már jóval szélesebb; Ecelről kiindulva 
tehát, É K  felé legyezőszerűen szélesedik.

Míg Medgyestől kezdve az egész vidéken a pannoniai homok vékony 
agyagmárga-betelepedésekkel uralkodik, sőt Ecel környékén (Ameishegy, 
Bárental) a tiszta homok észlelhető, addig a Bárental DNy-i folytatásába 
eső Lucksel-patak baloldali árkában, mely a Hillenhegy 490 m-es kúpja 
felé felhúzódik, vagy 15— 20 m vastag rétegezett agyagmárga van a 
homokkomplexum között kifejlődve. Ebben az agyagmárgában a Congeria 
banaticát és a Cardium syrmiensét gyűjthettem.

A  mélyebb természetes feltárások ezen a kultivált vidéken igen 
ritkák, mert az árkok rendszerint akácfával vannak beültetve s be
nőve és feltárás akkor persze nem látható.

A  pannoniai rétegek homokja esillámos, finom és durva, sokszor ősz- 
szeálló, a betelepedett agyagmárga sok helyen csak nehány cm vastag; a 
homokban a homokkő-konkréciók és táblás darabok eléggé gyakoriak.
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