
JELENTÉS AZ 1941-42. ÉVI BALÁNBÁNYAI
b á n y a g e o l ó g ia i  felv ételr ő l

Dr. P a n t ó  G á b o r .
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1941 nyarán egy hónapig Földvári Aladár osztálygeológus mellett 
résztvettem a balánbányai rézbánya környékének bányageológiai fel
vételében. Ez idő alatt bevezetett az Intézet felvételi munkamódszereibe 
és megismertetett a környék földtani képződményeivel és általános fel
építésével. Ezek alapján kezdtem el az önálló felvételt. 1941 aug. 24 —  
okt. 15-ig és 1942 szept. 2— okt. i-ig az együtt felvett területhez kapcso
lódva É, Ny és D felé terjesztettem ki a térképezést. 1942 szept. 15 — 25 
között Földvári újra kiszállt a területre és a megoldatlan kérdésekben 
helyszíni bejárás útján tanácsával látott el.

Az 1941. évi felvétel során térképezett terület a következőkép 
határolódik : Olt-völgy Oltrezétől DK eső ÉK irányú szakasza (Császár 
hídjá-nál), Háti és Háti-tető közötti nyereg, Keresztlelet— Lejtő—Tálos- 
bükk-gerinc az <[>1120 pontig, innen a Kurta Sarok gerinc és ennek irá
nyában a Virgó p. DK-i ága és a Virgó Sarok ÉK  orrát átszelve a Kisolt p. 
Ennek eredetétőlÉ-felé fordulva aHosszúSarok -ф-1440-en átSzánduj p., 
Olt-völgy Szánduj p. és Nagyág p. közötti része, Nagyág p. és ennek 
iránya -<(>1719-ig. Innen a tithon sziklafal szegélye DK felé Curmătură—  
öcsém-tetőn át a Térkő D-i lejtőjéig. Innen DNY irányban а -ф-1203 —  
-ф-976 gerinc, ennek orrától MisinaSarka<j>ioi8-on át Borvíz p. torkolata-

1942-ben csak É felé növekedett a térképezett terület, mégpedig 
a Szánduj-forrás— Sóvető-forrás, Sóvető p. ennek irányában <^1309, 
-ф-1166, Medgyes p. (Csofránka Kő p. betoipolásáig) Csofránka Teteje- 
gerinc orrát átszelve -ф-1073, Csofránka p. -cj>xi2i-ig, -ф-1390, Vereskö, 
majd a Nagyhagymás sziklafala határolta résszel.

Az említett területen az együtt felvett terület képződményei for
dulnak elő, nagyjából egyező felépítésben. A megállapított vonulatok 
szinte változatlanul nyúlnak át az utóbb felvett területre és annak álta
lános jellegét az előbbivel azonosan szabják meg. A terület túlnyomó 
részét kristályos kőzetek alkotják, az É K  szegélyen húzódik erre rá a 
mezozoikus üledéksor.
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AJ K r i s t á l y o s  k ő z e t e k .

I. A mezozóna kőzetei.

Ennek a csoportnak négy élesen elkülönülő tagját térképeztem. 
A csoport ÉN y— DK irányban húzódó vonulatának kifejlődésében és 
felépítésében a Nagyág p. éles választóvonalat jelent. Ettől DK-re az 
injekciós gneisz képezi a vonulat főtömegét és benne kisebb telérek, 
injekciók alakjában jelenik meg az amfibolit és a »diorit gneisz«. A Nagyág 
p.-tól ÉNy-ra az injekciós gneisz egészen háttérbe szorul a »dioritgneisz« 
mellett és az amfibolit-telérek telj esen eltűnnek A csillámpala vonulata az 
egész területen végighúzódik, a Nagyág p.-tól ÉNy-ra azonban a »diorit
gneisz« térhódításával lépést tartva, egészen összeszűkül. Szoros gene
tikai összefüggés a két kőzettípus között a vonulat DK részén is meg
figyelhető, a »dioritgneisz« lencséi pontosan követik ugyanis a csillám- 
pala-injekciós gneisz határt.

1. Injekciós gneisz. Lépésről-lépésre változó összetételű és típusú 
kőzettani képződmény, melynek általános jellemzése alig lehetséges. 
Az eredeti, szediment alapanyagba benyomult eruptív-típusok közül az 
amfibolgránitos összetételű a legelterjedtebb. A rózsaszínű aplitos és az 
ortoamfibolitekhez átmenetet képező bázikus injekciók ennek lehasadá- 
sával elkülönült kőzetrokonai.

Az injekciós gneisz elterjedési területe ékalakú, amelynek csúcsa a 
Nagyhagymás lábánál, alapja pedig a Térkő vonalában van. Növekvő 
felszíni elterjedésével párhuzamosan DK felé az injekciós gneisz orto 
tagjai fokozatosan előtérbe lépnek. Nőnek DK felé a közel egyező össze
tételű injekciók méretei is.

2. Amfibotitok. Tömegükben egészen alárendelt összetevői az injek
ciós gneisz zónának, melyek azonban olyan élesen elkülönülnek, hogy 
lencséik, teléreik a térképen is kijelölhetők. Nem egységes típusúak és az 
injekciós gneisz sötétebb tagjaival átmenetek kötik össze őket. A Szék p. 
ujjas eredőágai között két párhuzamos paraamfibolittelér követhető 
I km-nél hosszabban, a Bálint sarka É-i végén a dolomit alatt ioo m 
széles és 300 m hosszú ortoamfibolitlencse lép felszínre.

Az amfibolitok teléreisem a csillámpalába, sem a »dioritgneisz«-be 
át nem nyúlnak.

3. »Dioritgneisz«. A kárpátkrisztallin régóta ismert és sok helyről 
leírt jellegzetes kőzetképződménye, melyet máig nem sikerült egységesen 
jellemezni és kiértékelni. Lépésről-lépésre változó kifejlődés jellemzi ezt a 
képződményt is, amelyet nem lehet egy-egy lelőhely kőzettani vizsgálata 
vagy kémiai elemzése alapján elbírálni. Injekciós gneisznek tekinthető 
ez a kőzettani egység is, amelynek összetételében helyenként változó 
arányban veszi ki részét a szediment és eruptív összetevő. Az egész kép
ződmény nagy változatossága mellett is sokkal egységesebb az injekciós
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gneisznél. A felépítésében résztvevő kőzettípusok nem éles határral érint
keznek és sok egységes kőzettani jellemvonásuk van. Migmatitszerű a 
»dioritgneisze-komplexum, amelyben részleges egybeolvadás révén az 
összetevők határai elmosódtak, azonban az egész homogénné nem vál
hatott.

B ă n c i i  a1 a krisztallin tömeges intruzivjai között sorolja fel a 
»dioritgneisz«-t, de ő az első, aki a régebbi szerzőkkel szemben (T г a u t h, 
H e r b i c h ,  I. A t a n a s i u )  hangsúlyozza szedimentanyag szerepét az 
összetételben. Kontaktjelenségek hiánya miatt a dioritintruziót a meta
morfózissal egyidősnek veszi.

A »dioritgneisz « minden változatossága mellett is a terület egyik leg
élesebben elkülöníthető kőzet-képződménye. Sötétebb-világosabb szürke 
szín, alig megállapítható palásság, tömött, tömeges kifejlődés és jelentős 
biotittartalom élesen szembeállítják elsősorban az injekciós gneisszel. 
A palásság csak néhol, többnyire gyűrten és palimpszeszt szövetként 
figyelhető meg. Mindezekkel a külső jellemvonásokkal szemben meg
lepően hat az ásványos és kémiai összetételben megnyilvánuló határo
zott para jelleg.

A »dioritgneisz« képződésének módját és a mezozonális csoport többi 
tagjához való viszonyát az eddigi adatok alapján pontosan eldönteni 
nem tudjuk. A harmonikusan egymásbakapcsolódó fillit-csillámpala- 
injekciós gneisz-rendszerrel szemben idegen, különálló tagnak tűnik, 
amely az előbbiek között, azok kárára szorított helyet magának. Éppen 
karélyos alaprajzú kibúvásai keltették a régebbi kutatókban az intruzív 
eredet gondolatát.

4. Csilldmpala. Vékonysága mellett is élesen kijelölhető, határozott 
vonulatban húzódik az injekciós, ill. dioritgneisz-fillithatáron. Változó 
kőzettípusai legtöbbször magukon viselik a mezozóna jellegét. Több 
helyen jelentős gránáttartalmával tűnik ki. (Borvíz p. völgy bejárata.)
A »dioritgneisz« para alapanyaga lehetett ugyanaz az üledék is, amelyből 
a csillámpala keletkezett. Megerősíti a két kőzetfajta összefüggését az is, 
hogy a »dioritgneisz« legnagyobb kiöblösödésénél, amelynek a Jáhoros 
teteje a középpontja, a 4— 600 m átlagos vastagságú csillámpala vonulat 
40 m-esre szűkül (1. 1. ábra).

II. Az epizóna kőzetei.

Az epizóna területünkön szereplő kőzeteit két csoportra oszthatjuk. 
A terület zömét kitevő fillit-csoport metamorf szedimentjeire és metamorf 
eruptiv kőzettelérekre, amelyek ezt átjárják. A kőzettelérek többnyire a 
palásság síkjában helyezkednek el és csoportosan, rajokban lépnek fel.

1 Jón Băncilă: Étude géologique dans les Monts Haghimas— Ciuc. Ann. 
Inst. Gépi. Roum . X X I . 1941.
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A kőzettelérek környezetüket hidrotermális hatások révén gyakran 
átalakították. Ezek a hatások az ércesedéssel is kapcsolatban állottak, 
így a kőzettelérek felkutatása teleptani hangsúlyt is nyert.

i . A f i l l i t c s o p o r t  s z e d i m e n t k ó z e t e i .

a) Agyagos fillit. Az egész kőzetcsoport legelterjedtebb alaptípusa. 
Kiváló palásságú, vékonylemezes, kevéssé ellenálló kőzet, mely a terü
leten hatalmas vonulatokban egyező kifejlődésű.

b) Grafitos fillit. Lényegesen szűkebbelterjedésű típus, mely az előb
binél is könnyebben mállik, így felszíni térképezésben ritkán állapítható 
meg. Elszórt észlelések alapján két vonulatát feltételezem. Az egyik a 
bányamüveletektől ÉNy irányban a Kurta p. szétágazásához vág át, a 
másik — kvarcitokkal kapcsolatban —  a Fenyítő p. felsőfolyásának 
balpartjáról a Kisolt p. jobbpartjára vág át, ugyancsak ÉNy irány
ban.

c) Kvarcitok. A fillitcsoport legváltozatosabb kifejlődésű kőzetei. 
Tiszta, világos színű pszammitoktól tarka sokféleségű átmeneti tagok ve
zetnek a grafitos, kioritos kvarcitokhoz, kvarcosodott porfiroidokhoz és 
zöldpalákhoz. A kvarcitok két É N y— DK irányú vonulatát sikerült kimu
tatnom, átmeneti típusok-és rossz feltárási viszonyok miatt azonban a 
térképen külön nem tudtam kijelölni. A nagyobb, melynek szélessége 
néhol I km-t is meghalad, az Oltreze D-ilejtőjéről a Várbükke déli nyúlvá
nyain át a Magasabükk-patak É K  oldalára húzódik. Tovább a Kurta 
sarok gerincet és a Fenyítő p -ot magába foglalva Virgó p. eredőágain, a 
Kisolt p. völgyén át a Siposkőhöz tér. A másikat az Irottkő É-i lejtőjéről, 
Kurta, Zsendős p. fején át Hosszú Sarok -ф-1365 és -ф-1382-höz és Szán- 
duj p. felsőfolyásához sikerült követnem. Az elsőben a tisztán kvarcos, 
vagy grafittal színezett, szilánkos törésű típusok a leggyakoribbak. Ezek 
több helyen magas sziklafalakban állnak (Kisolt p. Virgó p.). A második 
vonulatban kvarcosodott porfiroid és zöldpalát elérek vannak, azonban 
nagy a klontt art alom a szedimentkőzetekben is különösen a Sipos p. völ
gyében. Mindkét vonulat különös kőzettípusa egy milonit, mely a fillit- 
széria kőzeteinek törmelékét tartalmazza kvarcos kötőanyaggal megszi
lárdítva. A Fenyítő p. forrásánál és a Szánduj-völgy ÉNy oldalán -ф-1274 
alatt hatalmas sziklák állnak ebből a kőzetből.

2. К  ő z e t t e 1 é r ek.

a) Porfiroid. A fillit-csoport elterjedt kőzete, melynek kibúvásban 
200— 250 m szélességet, 2 km hosszúságot is elérő telérei gyakran cso
portosan, a fillit párhuzamos réteglapjai közé illeszkedve jelennek meg. 
(L. térkép.) A fillit-csoportot a porfirtelérek benyomulása óta jelentős
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törések érték, amelyek a porfiroidtelérek feldarabolásán pontosan
követhetők.

A terület különböző részem a telérek lényegesen különböznek szem
nagyságukat, összetételüket és átalakulásukat tekintve. A durva, i  cm-t 
meghaladó beágyazásokat tartalmazóktól a finomszeműekig, melyekben 
szabad szemmel elegyrész alig ismerhető fel, minden átmenet megvan. 
A kőzetek színes elegyrész-, ill. kovasavtartalma is tág határok között 
változik. Hidrotermális hatások elkovásítottáK vagy elkloritosították a 
telérek némelyikét. Ezek a hatások leginkább a Sipos p. és Szánduj p. 
völgyében futó porfiroidteléreken igyelhetők meg.

A hidrotermális hatások azonban nemcsak magukat a kőzettelére- 
ket,hanem afillit csoport szomszédos kőzeteit is átalaktották. A porfiroid
telérek gyakori kísérője egy vékonyabb-vastagabb zöldpalacsík, amely 
legtöbbször a fedü, néha fekü és fedü fillitjéből keletkezett anyagátadás 
révén (1. 1. ábra). Ezek a hatások a legfeltűnőbbek a Szánduj sarok •% 
Kovács Péter sarka hatalmas porfiroidteléreinél.

b) Zöldkőfialatelérek. Az előbbiek pontosan megmagyarázzák, hogy 
miért olyan nehezen áttekinthető és osztályozható a kárpátkrisztallin 
zöldkőpaláinak csoportja. Az említett, hidrotermálisán keletkezett 
parazöldkőpalák a porfiroidteléreket kísérő diabáztelérek átalakulása 
űtján keletkezett ortozöldkőpalákkal annyira összeszövődtek, hogy el
különítésük alig lehetséges. A diabázteléreket is hidrotermák kísérték, 
ezek is parazöldkőpala-köpenyt alakítottak ki maguk körül. A későbbi 
regionális metamorfózis az eredeti különbségeket még inkább elmosta.

A zöldkőpalák a területen többnyire porfiroidteléreket szegélyezve 
fordulnak elő és túlnyomórészt szediment eredetűek. Alárendelt mennyi
ségben, legtöbbször a zöldkőpalatelérek bizonyos részén, feküben, mag
jában sikerült azonban kétségtelenül eruptív eredetű típusokat i= kimu
tatni. (Benkőreze p., Olt-völgy -ф-1022 felett.)

c) Gabbró. Porfiroiddal é= ortozöldkőpalával kapcsolatos a fel«ő 
Oltvölgy-i (-ф-1022-től 200 m-rel ÉNy-ra) gabbróelőfordulás —  mely 
méretei alapján szintén csak teléresnek mondható. Porfiroidtelér feküjé- 
ben zöldkőpalacsík alján tárta fel az Olt a gabbrót néhány méter csapás
hosszban és ismeretlen vastagságban. Ezt a kevéssé kloritosodott, igen 
tömött kőzetet a környéken még a csíkszentdomokosi N agy Völgy Feje 
domb kőfejtőjében sikerült megtalálni. Azt az előfordulást В ă n c i 1 ă 
tévesen diabáznak írja le. (1. c.) Egyelőre nem áll rendelkezésre elég adat, 
hogy a gabbró szerepét a környék eruptív jelenségei között megállapít
hassuk. Az, hogy Szomolnokról teljesen egyező kőzetet ismerünk, külön 
hangsúlyt ad az előfordulásnak.

d) Gneiszinjekció. A mezozóna kőzeteivel határos részen, az Olt 
K-i partján gneiszinjekciók váltják fel a porfiroidteléreket a fillitben. 
Többnyire igen durva vagy durvaszemű fehér szemesgneiszből állnak
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ezek a nagyjából dőlésirányban elhelyezkedő injekciók, melyek acsillám- 
pala-fillithatárral leggyakrabban párhuzamosak, néhol átmennek a 
csillámpalába. Természetes, hogy a íillitcsoportnak csak az injekciós 
gneiszhez közel eső részein jelennek meg a gneiszinjekciók, ahol a »diorit- 
gneisz« szélesebb éket képez a kettő közt, elmaradnak.

e) Diabázok. Vékony diabáztelérek a terület fillitcsoportjában igen 
sokfelé fordulhatnak elő mert heverő diabáztcmbök találhatók a 
terület legkülönbözőbb részein. Szálban mindössze két helyen sikerült 
У2 m vastag diabáztelért találni. A Kisnyir p. torkolatában az Olt K-i 

partján, gneiszinjekcióba ágyazva, kalcit kitöltésű hólyagokat tartal
mazó ép diabáz látható egy kis kőbányában feltárva. Sipos p. -ф- 970-tól 
É-ra a Hosszú Sarok oldalában 1150 m magasan zöldkőpalatelér feküjé- 
ben mállottabb diabáztelért találtam. A vele érintkező ortozöldkőpalától 
éles határ választja el, tehát lényegesen fiatalabb annál a diabáznál, 
amelyből a metamorfózis zöldkőpalát alakított. A két előfordulás min
denesetre amellett bizonyít, hogy a metamorfózis utáni injekciók is a 
metamorfózis előtti telérek útjain törtek fel.

B) Ü l e d é k e s  k ő z e t e k .

A krisztallinra települő mezozóikus üledékek a felvett területet 
ÉK oldalán szegélyezik. Ezek részletesebb vizsgálata felvételi program- 
munkon kívül esett. Mezozóikus üledékek tanulmányozásában jártasság 
és összehasonlító ismeretek nélkül ezekre vonatkozóan csak mások 
adatainak átvételére és alkalmazására szorítkozhatom.

Az üledékek legtöbbje a F ö l d v á r  ival együtt felvett területével 
közösek.

I. Triász.

1. Alsó triász dolomit. Injekciós gneiszre enyhe diszkordanciával 
települő, kristályos szövetű, világos sárgás színű dolomit. Rétegzés, 
padosság nyoma csak néhol, kevéssé kifejezetten ismerhető fel benne.
A dőlésmérések általában É-i, ÉK-i enyhe dőlést adtak. A 60— 80 m 
magasan kiemelkedő sziklafalak lábát kőfolyás legtöbb helyen eltakarja, 
így a leírt (Atanasiu, Băncilâ) konglomerátot nem sikerült alatta sehol 
megtalálnom.

Az autochton dolomittól élesen el kell választanunk valamennyi 
többi mezozóikus üledéket, melyek egy áttolt takaró részei.

2. Werfe ni rétegek. Vékonylemezes márgák, agyagok képezik a 
mezozóikus takaró legalsó üledékeit, egyben csúszófelületét. A dolomittal 
körülbelül egyidős heteróp kifejlődésű üledék foszlányosan, a dolomit- 
szirtek közötti völgyiőkben jelenik meg.

A máigák, agyagok között megtalálhatók a diabáz-spilit injekciók 
szerpentinesedett tömbjei.
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3- Az alsótriász —  felsői и* a közötti üledékek az egész hegység 
területén szórványos előfordulásokban hézagosán ismeretesek. A tárgyalt 
területen térképezhető előfordulásban egyedül a rhátit sikerült való
színűsítenem.

A Nagyhagymás Nyi végénél, az É — D irányú sziklafal alatt, -<J> 
1371-es dolomitszirttől DK irányban 500 m hosszú 100— 200 m széles 
fehér mészkővonulat húzódik. Alatta werfeni palák helyezkednek el. 
Sztratigrafiai helyzete és B ă n c  i l  ă adata alapján (1. c.), aki hasonló 
helyzetű fehér mészkövet a Gálkúttól Jávárdira vezető út mentén, 
görgetegben talált brachiopodák alapján rhätinek vett, ezt is oda 
sorolom.

II. Jura.
I. Maim.
a) Kimmeridgien. A Gyilkoskőről leírt klasszikus Aspidoceras acaníhi- 

cumos rétegek a terület É-i részén, a Vereskő hatalmas sziklafalában 
(1. I. ábra) jelennek meg. A sziklafal 50— 100 m átmérőjű leszakadt 
szirtjei a környező kőfolyásból szigetek módjára emelkednek ki.

b) Titkon. A Hagymáshegység legnagyobb szabású tájképformáló, 
többszáz méter vastagságú képződménye. Az óriási méretű szedimentáció 
a íithonból észrevétlenül megy át az alsókrétába, a requienids mész
kövekbe. A Nagyhagymás, Egyeskő, Öcsém, Térkő 100— 200 m magas 
sziklafalait a tithon-takaró rétígfejei alkotják- A rétegek enyhe DNy-i 
dőlésűek. A Nagyhagymás Ny-i végén jelennek meg az üledéksor alsó 
tagjai, míg a Térkő már a kréta felé átmenetet képvisel.

A meredek sziklafalakban végződő mezozóikus üledékek törmelékei 
messze elnyúló kőfolyásokban terülnek el a sziklafalak lábánál. A foko
zatosan hátráló erózió a régebbi sziklafalak tövében keletkezett fosszilis 
kőfolyásokat nem hordta el teljesen, hanem a krisztallin felszínét borító 
szigetek alakjában néhol meghagyta azokat. Ezekből a szedimenttakaró 
hatalmas kiterjedésére és pleisztocénkori lepusztulására lehet követ
keztetni. A kőfolyások szigetei ugyanis nemcsak a sziklafalak közelében, 
hanem attól 8 km-nyire, az Olt Ny-i oldalán is feltalálhatok. (1., 2. 
ábra.) A szedimenttakaró tehát még az Olt-bevágódás idején is messze 
azon túlnyúlt és lepusztulását éppen a bevágódás gyorsította.

Összefoglalás.

A túlnyomórészt kristályos kőzetterület nagyobbrészt epi-, kisebb
részt mezometamorf kőzetekből áll. A mezozóna termékei az injekciós 
gneisz, amfibolit, »dioritgneisz« és csillámpala. A »dioritgneisz « a többiek
től elütő, önálló tagja a sorozatnak, amelyet régebbi szerzők vélemé
nyével szemben nagyobbrészt szedimenteredetűnek kell tartanunk.
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Az epizónatagjai afillitcsoport kőzetei és az ezeket átjáró, porfiroid-, 
zöldkőpala-, gneisz-, gabbró- és diabáztelérek. A porfiroid- és zöldkő- 
palatelérekkel kapcsolatban erős hidrotermál tevékenység zajlott le, 
amely nemcsak a teléreket és mellékkőzetüket alakította át, hanem 
réztartalmú ércesedést is hozott létre a telérek egyrészével kapcsolatban.

Porfiroid- és zöldkőpalatelérek a balánbányai rézércelőfordulást 
kísérőkhöz mindenben hasonló kifejlődésben, sőt nagyobb méretekben 
ismeretesek a terület más részein is (Benkőreze p., Szánduj p., Felső 
Oltvölgy). A felszínen ezek közelében ércesedésnek semmi nyomát nem 
lehetett találni. Ércesedés ezeken a részeken teljesen ki nem zárható, 
azonban a felvételek eddig még esetleges geofizikai kutatásokhoz sem 
szolgáltattak konkrét támpontot.

A terület ÉK peremén autochton alsótriász dolomit települ a 
krisztallinra. Efölött áttolt takaróban werfeni márgát, rháti (?) fehér
mészkövet, Aspidoceras acanthicumos rétegeket és tithon mészkövet 
sikerült térképezni.

Felvételi területen és benn az Intézetben állandó sokoldalú és jó
indulatú támogatásban részesített F ö l d v á r i  A l a d á r .  Az ő 
irányítása, bármilyen kérdésben egyaránt készséges tanácsadása és 
segítsége nélkül munkámat el nem végezhettem volna. Mindezért őszinte 
hálámat ezúton is kifejezésre juttatom.
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SECTION THROUGH OLT-VALLEY-JÁHOROS SARKA-VERESKŐ
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I .  ábra. Fig. I. I .  F illit. Phyllite. 2. Profiroid. Porphyroid. 3. Zöldkőpala. Greenstone schist. 4. Gabbró. Gabbvo. 4a. H ullám vonal: csillám pala. Wave-lines : micaschist. 5. Dioritgneisz 
Dioritegneiss. 6. Injekciós gneisz. Injectiongneiss. 7. Dolom it. Dolomité. 8. W erfeni rétegek. Werfenian beds. 9. Aspidoceras acanthicumos rétegek. Beds with Aspidoceras acamhicum..

10. K őfolyás. Talus. 11. Alluvium . Alluvium.

MAGASBÜKK-BÁLINT SARKA-TERKŐ SZELVÉNYE
SECTION THROUGH MAGASBÜKK-B
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SW NO

X. ábra. Fig. I. I .  F illit. Phyllite. 2. D iorit gneisz. Diorite gneiss. 3. Injekciós gneisz. Injectiongneiss. 4 .W erfeni rétegek. Werfenian beds. 4a. H ullám vonal: csillámpala.
W ave-line s : micaschist. 5. T ithon mészkő. Tithonian limestone. 6. Fosszil is kőfolyás. Fossile talus. 7. Kőfolyás. Talus. 8. Lejtőtörm elék. Detritus. .9 A lluvium . Alluvium.
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