
12. Szelindek környékének földtani alkotása.

(Jelentés az 1910. évi részletes földtani fölvételről.)

HALAVÁTS GrYULÁ-tÓl.

Az 1910. év nyarán a földtani fölvételre szánt időnek első heteit a 
Krassószörényi Középhegység Resica-Karánsebes közé eső részének ream- 
bulálására fordítottam, úgy, hogy immár ez a lap is kiadásra kész. Azon- 
kivül, tekintettel arra, hogy a dognácska-gattajai lap sokszorosítás végett 
már a műintézetben van s a közel jövőben meg fog jelenni, a hozzátartozó 
magyarázat megirhatása érdekében jónak láttam Vaskőn is néhány napot 
tölteni, hogy az ottani vasbányák újabb föltárásait lássam.

Végezve ezzel, áttértem a 22. öv, X X X . rovat jelű lapnak részletes 
földtani fölvételére, megkezdvén a munkát ott, ahol azt 1908. évben abba
hagytam, úgy, hogy ez K felől közvetlenül csatlakozik ahhoz. Az 1910. 
évben bejártam terület a 22. öv, X X X . rovat ÉK és DK jelű (1:25,000) 
lapokra esik és Szelindek, Nagycsür, Kakasfalva, Riisz szebenmegyei és 
Szászvesződ nagyküküllőmegyei községek környéke. Határai: Ky-on az 
1908-ban fölvettem terület K-i határa: a M. Á. V. kiscsür-vessződi sza
kasza; É-on a megjelölt térképlap É-i széle; K-en a Ny felé folyó pa
takok vízválasztó gerince; D-en ennek a gerincnek kakasfalva-nagycsüri 
szakasza.

Alacsony, szeliden hullámos dombság ez a rész is, lankás, néhol 
azonban meredek ereszü széles hátú dombokkal, melyeknek legmagasabb 
csúcsa: a Kicserer 678 m-nyire emelkedik a tenger szine fölé és annak 
a nagy erdélyrészi medencének a DNy-i része, melynek É-i fele a Mező
ség neve alatt ismeretes.

Földtani alkotásában 
mediterrán-, 
pontusi-,
levantei- (?) korú; 
pleisztocén és 
jelenkori képződmények

vesznek részt, melyeket az alábbiakban ismertetek meg.
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1, A  mediterrán-korú üledék,

1908. évi fölvételi jelentésemben1) a Vizapatak balpartjáról, a Has- 
ság községtől ÉK-re lévő dombságból is leírok mediterrán-korú üledéket, 
mely egyik, ÉNy— DK-i hasadék mentén föltolatva került a fölszinre. Az 
idén ezt az üledéket a Vizapatak jobb partján, Szászvessződ Ny-i környé
kén is nyomozhattam egy darabig, csakhamar azonban eltűnik a fölszinről 
s a fiatalabb képződmények alá merül, de —  amint az alább látni fogjak — 
tektonikai hatását erősen érezteti. Elterjedésének e jobbparti részében ha
sonló petrografiai kifejlődésben van meg, mint a balparton. Sajnos, itt 
sem sikerült belőle kövületeket gyűjteni; de rétegei között itt is meg van 
az erdélyrészi nagy medence mediterrán-korú üledékét jellegző dacifctufa, 
s így rétegeinek is ennek a kor üledékének kell venni.

2, A  pontusí-korú képződmények.

A szóbanforgó dombság túlnyomó részét a pontusi korban leülepe
dett rétegek alkotják. Itt is az alsó rész agyag-, a felső rész homok-réte
gekből áll.

Az alsó, agyagos rész Szá.szveszöd és Rüsz környékén észlelhető a 
felszínen, olyan térszini magasságban, ahova csakis a mediterrán-korú 
üledéknek a fentebb emlitett repedés mentében való föltolódása következ
tében juthatott; sőt ez a hatás a Rüsz ÉNy-i szélén torkolló árokban lát
ható föltárásban erősen össze is gyűrte az alsó-pontusi agyagos rétegeket, 
amiből kitetszik, hogy ez a tektonikai jelenség a pontusi kort követő idő
ben történt meg.

A  rüszi összegyűrt agyagból
Congeria banatica, R. H oern .
Limnocardium Cekusi, Ivramb.-Gorj.

,, aff. Stoosi, B rus.
,, sp. Ostrakodák

kerültek elő, s így alsó-pontusi korúsága kétségtelen.
Agyagunk meg van a felszinen a Rüsz-tól délkeletre húzódó völgy

ben is, hol rétegei 3 hóra felé 40 fokkal dőlnek. Legjobban azonban a 
Veszödtől keletre lévő mélyen bevágódó árokban van föltárva, nagy vas
tagságban, s itt rétegei 4 hóra felé 8 fokkal dőlnek. Vagyis a dőlés már 
ellaposodik, de a településben beállott zavart még érezteti.

Az agyag felső része már homokos, s aztán nagy vastagságban 
szürke, csillámos, durvább homok következik, melyet közbetelepedett vé- i)

i) A m. kir. Földt. Int. évi jelent. 1908-ról, 76. 1.
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kony agyagrétegecskék tesznek rétegessé. A  homokban rozsdás gömbök 
s rétegesen helyezkedett nagy homokkő-konkréciók vannak. A  homoküle
dék felső részében szaporodnak az agyagos közfekvetek, s a homokkő-kon
kréciók kisebbek lesznek. Helyenként alárendelten vékonyabb apró kavics- 
rétegek is vannak közte. Ez aztán az arculata a felső-pontusi korú üledék
nek azon a nagy területen, melyet ez évben bejártam.

A  homokos üledék átalában kövületekben majdnem meddőnek mond
ható. Hagy ritkán találkozik benne egy-egy közelebbi meghatározásra 
alkalmatlan congeria, melanopsis. Szelindeknél azonban figyelemre méltó 
fossziliás réteg is van. A  községtől nyugatra, a falu völgye jobb ereszén 
a Lause Büheln nevű csúcs alatt egy, már messziről föltűnő omlás van, 
melyben alul finomabb, fölül durvább homok van feltárva, melybe véko- 
nyabb-vastagabb agyag, agyagmárga-rétegek vannak betelepedve. Egyik 
felsőbb sárgás agyagmárg rétegből

Congeria Markoviéi, B r u s .
Limnocardium Majeri, M . H o r n .

,, undatűm, R e u s s .

„ cfr. arcaceum, B r u s .

Pisidium sp.
Limnaeus nobilis, R e u s s .

került elő, s ezzel másodízben sikerült bizonyítékot találni arra nézve, 
hogy az erdélyrészi nagy medence déli részét a pontusi kor második felé
ben is még elegyes viz borította. Az első adat erre az innét nyugatra lévő 
Szerdahelyről származik,1) hol a fossziliás agyag a szelindekinél jóval 
vastagabban van kifejlődve.

R e u s s  A .  E. a Szelindektől északra körülbelül 15 km.-nyire fekvő 
Szászegerbegyen (Arbegen) talált fossziliákból Írja le2) a Limnocardium 
undatum-ot és Limnaeus nobilis-1. Ott e fossziliák homokkőben fordulnak 
elő. Már maga az anyag a felső-pontusi korúságot igazolja, mert az alsó- 
pontusi korú agyagban homokkő nem fordul elő; még inkább pedig a sze- 
lindeki lelőhely, hol kétségtelen, hogy az a sárgás agyagmárga, mely a 
kövületeket tartalmazza,’ a pontusi korú üledéknek felső része.

3. A  levantei-korú (?) kavics.

Szelindektől délkeletre, Kakasfalvától pedig északkeletre, a domb
háton, a Kischener csúcs környékén, 610 m tengerszin feletti magasság:

1) H a l a v á t s  G y . : Szászsebes környéke. (Magyaráz, a magy. kor. orsz. részi, 
földt. térképéhez, 22. z. X X IX . r. j. lap. 23. 1.)

2) R e u ss  A. E. Über ein neues Vollkommen von Congerienschichten in Sieben- 
bürgen (Sitzbrte d. math.-naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wiss. Bd. LVII. Abth. 
1, pag. 85.)

A m. kir. Földtani Intézet Évi jejentése. 1910. 11
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bán terjedelmes kavicsüledékkel találkoztam. A  kavics javarészben egé
szen ökölnagy fehér kvarckavicsból áll; felette sárga, finom, iszapos 
homok terül el. A  kavicsot nem rég az országút burkolatához nagyobb 
mennyiségben aknázták, de ez alkalommal sem találtak benne fossziliákat, 
s így lerakodásának kora biztosan meg nem állapítható. Ha mindennek 
dacára kérdőjellel levantei korúnak mondom, ezzel csak azt akarom je
lezni, hogy ez a tekintélyes magasságban előfordúló kavics nem lehet 
azonos a nyomban tárgyalandó s jóval alacsonyabb térszínen jelentkező 
kavicscsal. Annyi csak a bizonyos, hogy a szóban forgó kavics a felső- 
pontusi homokos üledék felett terül el, ennél tehát fiatalabb.

4 . Díluviálís- (pleisztocén) korú kavicsterraszok.

1908. évi fölvételi jelentésemben1) Vízakna környékéről említek 
kavics-terraszt, melynek alja a körülbelül 410 m-nyire a tenger színe

drüszi sző//ök

fölött lenyesett (abradált) neogén-korú üledékek felett terül el, s mely 
Kistorony környékéről követhető északi irányban a vízválasztón át a 
Vizapatak balpartjára. Az idén észak felé folytatását e terrasznak követ
hettem a Vizapatak völgyének jobb partján lévő dombok tetején, hol is 
terjedelmes sík területeket alkot, melyeknek szélei meredek parttal vannak 
határolva. E terraszok alsóbb részét fluviatilis szövetű kavicsos, rozsdás, 
élénk sárga színű durvább homok, felső részét pedig iszapos, finomabb 
sárga homok, közbetelepedett apróbb kavicslencsékkel, alkotja. A  kavics 
javarészben kvarc, de találkozik közte gneisz is. Nagysága egészen ököl 
nagyságú. A  terraszok aljából számos helyen bővizű forrás fakad. *)

*) Vízakna környékének földtani alkotása. (A m. kir. Földt. Int. évi jelentése 
1908-ról, 78. 1.)
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5. Ártéri üledékek (Alluvium).

A  szóbanforgó terület nyugati határát a Yizapatak képezi, melyen 
át folynak le a tőle keletre elterülő dombság vizei. Ezek között jelenté
kenyebb a rüszi és szelindeki patak. Mind e patakok széles ártéren foly
nak le s az év minden szakában elég bővizüek, mert a dombságban úgy a 
pontusi-, valamint a pleisztocén korú üledékből források fakadnak, melyek 
a patakokat állandóan táplálják. Laza, javarészben homokos üledékből 
állván a dombság, a vizek árterén lerakodott hordalék ehhez képest homo
kos iszap, s az árterek jó kaszálók. Azokban a völgyületekben pedig, me
lyek a pleisztocén terraszt is mossák, kavics is találkozik, melyet a még 
gyenge sodrú áram nem vitt el, hanem a völgy fenekén raktározott. A 
pleisztocénből származó kavics itt másodlagos helyen található meg.

6. A  rüszi iszapkúpok.

A  jelenkor pataklerakta ártéri üledékeinél sokkal érdekesebbek 
azok az önálló iszapkúpok, melyek a Yiza árterén, Rüsz községe határá
nak DlSTy-i csücskében fordúlnak elő.

A  Yiza völgye különben egyéb irányban is figyelemre méltó. A 
Yizaknánál még K — Ny-i irányú völgy a községen túl, a vasúti hidnál 
hirtelen éö^akiictk h á n ya iuuik, ,s ití, tthul u szarmata üuru úieUüKUC, ille
tőleg az alsó-pontusi agyagba vájta medrét, völgye mérsékelten széles. 
Amint azonban a felső-pontusi homokos üledékbe ér, iránya északkeletivé* 
válik s ártere is lényegesen kiszélesedik, s a 13. sz. vasúti őrházon túl 
árterét keleten hosszan elnyúló, a patakkal párhuzamosan haladó föld
hullámok kisérik, jeléül az e szakaszon a régibb időben létrejött nagy 
földcsuszamlásoknak. E földhullámok között egyes helyeken összegyűl 
a freatikus viz (földárja) s nagyobb, mély tavakat alkot. Tavak vannak 
azonban a Yiza árterén is, és pedig a M. Á. V. kiskapus-nagyszebeni vo
nala mentén a 12. és 13. sz. őrházaknál, melyeket ugyancsak freatikus 
viz táplál. A kisebb-nagyobb tavakat nád és sás verte föl, de találkoznak 
köztük olyanok is, melyeknek közepük nyilt viz, ami már nagyobb mély
ségre vall. S e tavak között, az ártér síkjából kiemelkedve 6— 7 darab,
3— 4 m. magas szabályos alakú kúp emelkedik ki, melyek ugyancsak 
freatikus viznek köszönik létüket. E helyen ugyanis nagyobb mélységből 
viz tör fel, sok homokos iszapot hoz föl magával, mely iszapot kráterje 
szélein lerak s építi lassan a kúpot mindaddig, mig magassága a viz hidro
sztatikai nyomásának 0 pontját el nem éri, amikor aztán megszűnik a viz 
kiömlése. A síkon álló kúpok legtöbbje már olyan, melyből nem ömlik 
már viz s füvei van benőve. Az 1910. évben, ottjártamkor, már csak egy,

11
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a 13. sz. őrháztól ÉKÉ-ra lévő 4 m magas kúpnak a tetején szivárgott 
ki némi viz. Ez is nemsokára megszűnik működni. Az ettől DK-re lévő, 
fűvel benőtt 3 m. magas kúp lábánál azonban körülbelül 5 cm. átmérőjű 
tyúkból erősen tódul föl a hamvasszürke szinti erősen iszapos viz, mely
nek hőmérséke 10 R° (12'5 C°). Ez azonban már nem fog kúpot építeni, 
mert vize árkon át a legközelebbi tóba folyik.

Akik eddig a rüszi iszapkúpokról Írtak,1) a víznek ezt a föltódu- 
lását természetes artézi jelenségnek mondják.

Magam részéről annál inkább szívesebben csatlakozom e nézethez, 
mert okát is tudom adni.

Vidékünk földtani alkotásában résztvevő rétegek egyrészt a víz
aknai sótömzs fölpuffadása, másrészt a vesződi vasúti megállónál konsta
tált repedés következtében vízszintes eredeti településükben háborgatva 
lettek és Vízakna s a vesződi megálló között egy lapos szinklinális ráncot 
formálnak. A  felső-pontusi korú homokos üledékben a csapadék víz be
szivárog az altalajba, s az alsó-pontusi agyagon a szinklinális legmélyebb 
részében (mely a 13. sz. vasúti őrház táján van) összegyűl. Itt aztán olyan 
hidrosztatikai nyomás alá kerül, hogy —  a közlekedő csövek elméletéhez 
képest —  talált hasadékon át a térszín mély fekvésű pontján a felszínre 
tolul, magával ragadván iszapot, melyet krátere körül lerak, kúpot épít 
mindaddig, mig magassága a hidrosztatikai nyomás 0 pontját el nem éri; 
amikor itt építő működése megszűnik s máshol tör magának útat. A îzünk 
azonban nem jön nagyobb mélységből, illetőleg az alsó-pontusi agyag nem 
fekszik nagyobb mélységben a völgy talpa alatt, amit bizonyít hőmérséke, 
mely ennek a vidéknek az évi középhőmérsékének felel meg. *)

*) J. C. A n d k a e : Bericht über eine im Jahre 1851 unternommene geognostische 
Reise durch die südwestliclien Punkte des Banats, dér Banater Militairgrenze und 
Siebenbürgen. (Abh. d. naturw. Gesellsch. in Halle. Bd. I. (1854) Pag. 55) Kivonato
san ismertetve: Jahrb. d. k. k. geol. R. Anst. Bd. IV. Pag. 169. Verh. u. Mitth. d. 
siebenb. Ver. f. Naturw. Jg. IX  (1858), Pag. 99.

P o s e p n y  F. Studien aus dem Salinargebiete Siebenbürgens V. Saline Vizakna 
und dérén weitere Umgebung. (Jahrb. d. k. k. g. R. A. Bd. X X I (1871), Pag. 143.)

S c h u s t e r  M .: Die Schlamquellen und Hügel bei dem Reussner-Teichen. (Verh. 
u. Mitth. d. siebenb. Ver. f. Naturw. Jg. X X X II (1882), Pag. 158.


