
3. A Tisza vidéke Usterikétól Ohmeleig. 
(Rahó és Trebusa községek között,)

Jelentés az 1890. évi földtani részletes fölvételről. 

Dl’. POSEWITZ TlVABAR-tÓl.

Az 1890-ik évi nyári földtani felvételek részemről Mármarosmegyében 
folytattattak részben déli irányban kapcsolatosan a dr. H offmann Karolt 
főgeologus úr régebben végezte felvételeihez; részben nyugat felé, a két 
Tisza egyesülése táján, a Tisza folyó jobb partján, csatlakozván a múlt évi 
munkálatokhoz.

A) O r o -h id r o g r á fia i  v is z o n y o k .

A Tisza folyót a két Tisza-ág egyesülésétől a Vissó folyó beömlési 
helyéig, nyugat felé -— jobb oldalt —  egy vele párhuzamosan délfelé 
húzódó keskeny hegygerincz határolja, a Tisza folyó és Koszova-patak víz
választéka.

Ezen hegyláncz az 1883™/ magas Bliznicza-havastól elágazva, Rahó 
község közelében keskenyedik; és délfelé ismét szélesbedvén, legnagyobb 
elterjedését Lonka falú és Ghmieli-telep között eléri.

Ezen hegygerincz magassága délnek haladván, fokozatosan csökken. 
Leginkább felemelkedik a Bliznicza-havas közelében, hol még 1400 mé
ternél nagyobb magasságra akadunk az 1475*/ magas Stare nevű csúcs
ban. A többi következő csúcs alacsonyabb, úgymint: a Dumen-havas 
1391 ”/ ,  a Magurice 1266*/, a Kamen-Klivka 1155*/, a Djel-rahovski 
1106*/, és a két végcsúcs a Tempa 1091™/ és a Polonski 1094*/. Csak 
Berlabász község vidékén emelkedik ki ezen sorozatból a valamivel nagyobb 
Lisina-csúcs (1413*/) s Trebusa község mellett az 1241*/ magas Men- 
czil-havas.

A  Tisza folyó baloldalán —  kelet felé —- azonban az ország határáig
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terjed egy hatalmas alpesi vidék, legnagyobb emelkedését az 1940"/ magas 
Pop-Iván csúcsban nyervén el. Ezen havastól ágazik el a főbb hegy- 
gerincz mind.

Leginkább kitűnik két köralakban a Pop-Ivántól elágazó hegylán- 
czolat, mely nyugatnak, a Tisza folyó felé húzódva, a Fehér-patak vízvá- 
lasztékait képezi.

A délnek fekvő hegyláncz főbb csúcsai — nyugatnak, a Tisza folyó felé 
haladva —  a következők: Zserban 1795*/, Poloninka 1625*/, Preluka 
1416™/, Menczil 1368™/, Zolty 893'"/. Több éjszak- és délfelé húzódó 
mellékága körülfogja a számos kis vizet, melyek a Fehér-patakba, vagy a 
Bistra vizébe ötnlenek.

Az északnak fekvő hegyláncz főbb csúcsai: a Berlebaszka 1736™/, 
Scevora™j, 1467 Mundasz 1100"/. A  Berlebaszka havastól egy hatalmas 
hegygerincz elágazik északnak s továbbá észak-nyugatnak tartva; folyta
tólag pedig nyugatnak húzódva a Tisza folyó felé. Ezen hegygerincz főbb 
csúcsai: az 1400’'/  magas Preluka, honnét a Radomir-gron nevű hegy- 
tömzs, a nagy és kis Rádomir-patak vízválasztéka elágazik; továbbá a két 
Berlebasz-patak közötti Menczil nevű hegygerincz.

A Scevora havastól egy észak-nyugatnak húzódó mellék hegygerincz 
ágazik el Berlabasz község mellett a Tisza folyóhoz érve; a Lasczynki-gron 
Butin nevű legmagasabb csúcscsal (1046*/); párhuzamosan vele követi 
a Dolharuna hegygerincz is ugyanazon irányt.

A Tisza folyó Usterike-től, a két Tísza-ág összefolyási helyétől 
ÉK — DNy irányt követ Krasnoplesa-ig, mely utóbbi falucska közelében 
nagy, kelet felé nyílt kanyarulatot ír le Berlebasz községig. Innét ismét 
előbbi irányban folytatja útját Trebusa községen túl, míg közel a Vissó folyó 
beömlési helyéig egyszerre nyugotnak fordúl, s egyesülve a Vissó vizével, 
nagy, délre nyílt kanyarulattal elhagyja a Kárpát-hegységet.

A Tisza folyó ezen útját a Rahó és Trebusa községek mellett elter
jedő völgy-lapályon kívül, majdnem mindig szűk, keskeny völgyben, mere
dek hegylejtőktől körülvéve, teszi meg.

A Tisza folyó jobboldali mellékvizei Usterike-től Chmiele-ig mind 
jelentéktelen hegyi patak, a közel lévő hegygerinczről eredve; mint p. o. 
a Vilszenski- és Silski-patak Rahó község mellett; továbbá aKamen-patak; 
és Trebusa község közelében a Lichi-, Holovatiec- és Bredecel-patakok, 
valamint a Znuro-zvir.

A baloldali mellékvizek közül a hatalmas alpesi vidékről jőve több 
jelentékeny patakot látunk; így Rahó község közelében a Silski-patakot; 
továbbá a megemlítésre méltó nagy és kis Berlebasz-patakot; délnek 
haladva, a Liscsenki- és Dolharuna-patakot, s Trebusa község mellett a
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Pop-Ivan havas nyugati lejtőjéről eredő hatalmas Fehér-patakot számos 
mellékvizével.

DE POSEWITZ TIVADAR.

B) F ö ld ta n i  v is z o n y o k .

Bejárt területünkben következő formácziókkal találkozunk: 
Kristályos palák.
Diasz-korbeli képződmények.
Valószínűleg a triászhoz sorozandó 

mészkő-képződmények.
Krétakorú képződmények.
Eoczén, nummulitmészkő.
Oligoczén.
Diluvium és Alluvium.

Úgynevezett
határképző

kőzetek.

I. Kristályos kőzetek.

A kristályos palák bejárt területünk nagy részét foglalják el. Azon, 
már a múlt évi jelentésben említett kristályos palavonulat részletét képezik, 
mely vonulat a Bukovina s Mármarosmegye határos vidékéről ÉNy-nak 
húzódva, a Taracz-folyó közelében fiatalabb képződmények lerakodása alatt 
eltűnik.

A kristályos palák magas, ezer méteren felül emelkedő alpesi vidéket 
alkotnak, melynek legkimagaslóbb pontja, a hatalmas 1940™/ magas Pop- 
Ivan havas. A Pop-Ivan a bejárt terület keleti határán feküdve, leírásunk 
legalkalmasabb kiindulási pontját képezi.

A kristályos palavonulat déli határvonala a Pop-Ivantól délnyugati 
irányban található a Bystre-patak felső szakaszában, honnét ÉNy-nak 
húzódik. A Menczil- és Prislop-havasok közt elérve a hegyláncz magaslatát, 
folyton közel, a hegygerincz közelében húzódik tova Trebusa község völgy
lapály déli határáig, hol a Tisza folyót érinti.

A Tisza folyó jobb oldalán a Znuro-zvir mellett a Kiczera nevű hegy
gerinczen következő a palavonulat a Prebuj nevű hegymagaslatig.

Ezen déli határvonal iránya ÉNy-i, délfelé nyílt ivet formálva.
A kristályos palák északi határvonala a Pop-Ivan szomszédságában 

fekvő Berlabaszka-havas ÉK-i lejtőjén található. Innét ÉÉNy-nak húzódik 
a Alagura-havasig, e vidéken mindenütt a magaslatokat formálva s az ÉK-re 
nyíló völgyek legfelsőbb szakaszait is alkotják.

A Magúra havastól —  mint már tavaly említettem —  nyugat felé 
fordul, és a Vilhovati telep mellett a Tisza folyót eléri.

A Tisza folyó jobb partján, a Glivski-patak közelében, tova húzódik a



( 4 ) F E L V É T E L I  J E L E N T É S . 6 9

pala-vonulat ÉNy-nak a Kamen-Klivka nevű csúcs és a Stajescse havas 
között.

Az északi határvonal is nagyjában ÉNy-nak haladva délre, nyilt ívet 
képez a Vipcsina hegygerinczig; innét azonban a Tisza mindkét oldalán kis, 
északra nyílt öblöt képez, melyet diasz-lerakodások töltenek be.

A körülbelül 8Tfm széles palavonulat jobban fel van tárva a Tisza 
mentén, hol a Trebusa község völgylapály déli szakaszától elterjed a Ber- 
lebasz falutól északra fekvő Vilhovati-telepig.

Jellemző ezen folyórészlet, mivel itt szűk, keskeny völgyben folyik a 
Tisza, melyet mindkét oldalról meredek, magas hegyek vesznek körül.

Ezen a hatalmas palavonulaton kívül még két más helyen bukkan ki 
kis kristályos palasziget, még pedig a Vissó folyó mentén.

Az egyik hely található a nagy és kis Runkul-patak torkolatai között. 
Jtt helytálló a csillámpala, s a környező magaslatoktól már külsőleg is ala
csonyabb és szelidebb lejtője által különbözik.

A másik hely a Pasiszni-pataktól DK-re esik, s az említett patak és a 
Drenkova nevű hegygerincz közölt bukkan ki. Az út a hegylejtő mellett 
vezetvén, mindenütt a csillámpala helytálló, a közeli réten ezen kőzet darab
jai találhatók, valamint a szomszédos kis patakban is bukkannak ki, szóval 
a Drenkova hegygerincz aljáig követhető.

Itt is, mint a Runkul-pataknál alacsonyabb, hullámzatosabb alkata 
által a szomszédos meredek konglomerat-hegyektől azonnal kitűnik.

Mi a kőzet alkatát illeti, nagyjában két csoportot lehet megkülön
böztetni. Az alsóbb csoport inkább gneiszből, valamint kvarezdús csillám
palából áll; a fiatalabb csoport ellenben többnyire csillámdús csillámpa
lából van összetéve.

Az alsóbb csoport a Pop-Ivan szomszédos területén fordul elő és 
csekélyebb kiterjedésű, mint a felső; de a kettő közötti határt nagyon bajos 
kellő szabatossággal meghatározni.

Legfeltűnőbb a Pop-Ivan csúcs kőzete. Ez finom szemcsés biotitdús 
gneisz, hol a csillám nagyon apró lemezkékben fordúl elő.

A gyakori nagyobb orthoklasz-szemcsék által a gneisz-kőzet az ú. n. 
szemesgneisz külsejét nyeri el.

A Pop-Ivántól délnyugatra eső havasok kőzetei mind csillámpala, hol 
zöldes csillámpala, hol kvarezdús, hol nagyon csillámdús kőzet; s csak a 
Poloninka havas ÉK-i részletén lemezes mészpala-sziklák helytállók, melyek 
váltakoznak a csillámpalával.

A Poloninka-havastól a Bistra-völgyig mindenütt nagyon csillámdús 
pala (nagy biotitlemezekkel) a helytálló.

A Fehér-patak völgyében is csupa csillámpala bukkan ki, hol csil
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lámdús, hol többé-kevésbbé kvarczerekkel átmetszve s a Strunzen-gron nevű 
hegygerincz közelében hatalmas kőszikla-falakat formálva.

A Berlebaszka havas kvarczdús csillámpalából áll, mely ÉK-i lejtőjén 
is a Polonina kvasnei mellett is kibukkan, s a Magúra hegy felé tova húzó
dik, itt-ott nagy sziklatömzsben az út mellett hevervén.

A Mundasz- és Scevora-havasok csakis csillámpalából állanak, mely 
váltakozva, hol csillámdús, hol kvarczdús. így szintén a két Berlebasz- 
patak közötti hegygerincz is csillámpalából van összetéve.

A Tisza folyó jobb partján is uralkodó a kevés változatosságot mutató 
csillámpala. Az Arzika- és Menczil-havason ez a kőzet helytálló, s a Djel- 
rahovski és a Kamen-gron nevű hegycsúcsok és hegygerinczek mind ebből 
vannak alkotva.

A Djel-rahovski hegygerinczen nagy kőszikla-falakat képez, úgyszintén 
a Kamen-Klivka hegycsúcson.

A Koszó völgyében is a Stielszenovszki-patak közelében az úton a 
Kamen-Klivka hegycsúcs felé haladva csakis csillámdús csillámpalára 
akadni, mely kőzetek különösen jól fel vannak tárva Czertusz-nizsni- és a 
Bortunszki-patakban s csak a Kamen-Klivka nevű hegycsúcsot alkotja kvarcz
dús csillámpala.

Ezen csillámpalaterület közepette azonban találni más kőzetet is, mely 
egyenkorú a fillitekkel, vagy fiatalabb nála.

Az első kőzetekhez tartozik nehány keselykő kibúvás, melyeknek 
fekvése a csillámpala közt arra utal, hogy váltakoznak egymással. Ily ke
selykő előfordúl a Mundasz-havas táján, és a Vrch-holi nevű hegy DK-i 
oldalán, DK-re a Stajiszese-h a vastól mindkét helyen elhagyatott bánya 
közelében. Mig az első helyen fekete koselykő létezik, az utóbbin ezenkívül 
fehér színezetű is előfordúl. Réteg-liajlásokat is látni itt, mint a szom
szédos csillámpalánál.

Ide tartozik továbbá a mészkő-szirteknek egy része is.
Sajátsága t. i. ezen csillámpalaterületnek, hogy sok helyütt kisebb- 

nagyobb mészkötömzsök bukkannak ki. Ezek közt találtatik olyan, hol hatá
rozottan ki lehet mondani, hogy egyenkorú a fillitekkel, míg más helyütt, 
a települési viszonyok kedvezőtlen volta miatt ezt mondani nem lehet.

Legszebb feltárást találunk e tekintetben a Tisza mentén É-ra Trebusa 
községtől a Dolharuna-patakkal átellenben. Itt közvetlen az út mellett fej
tenek mészkövet, mely szürkéspalás mészkő függélyesen felállítva, mindkét 
oldalról csillámpalától van körülvéve.

Hasonló feltárásra akadunk a Liehi-patak mellett, hol ugyanazon 
mészkövet fejtik, mely itt szintén láthatólag csillámpala által van körülvéve.

Ezen némileg palás mészkő váltakozik a csillámpalával s részt vesz 
minden réteggyűrődésben.
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Ezen kristályos palás mészkőhez kell még számítani a Poloninka havas 
ÉK-i részletén kibukkanó vékony lemezes szürke mészkövet, mely a Polo
ninka többi részét összetevő csillámpala által határoltatik egyrészt, s mást 
részt a Zserban havas felé helytálló flllittől.

Sok helyütt azonban a települési viszonyok sem utalnak határozottan 
a mészkőszirtek korának meghatározására.

Itt azon eljárást követjük, mint múlt évben, hogy a fillitek közt előfor
duló mészköveket az első formáczióhoz számítjuk, míg a diasz-kőzetek szom
szédságában előfordulókat triaszkorbelinek tekintjük.

De ezen beosztás csak ideiglenesnek tartható, míg netaláni kövületek 
feltalálása által sikerűlend a korra nézve biztosabb adatokkal szolgálni. 
Különösen a most egyelőre a kristályod kőzetcsoporthoz sorozott mész
kövek egy része talán később fiatalabb korbelinek fog bebizonyúlni.

A Poloninka-havastól délre két csekélyebb mészkőkibukás van a 
havast környező Plajon, s továbbá a Preluka-Bistrinuluj-on a Staja köze
lében is.

A Prislop-havason mészkőszikla bukkan ki, fehér tömött mész, a 
Prislop- és Menczil-havas között szürkés lemezes mészkő és szürkés 
mészkőbreccsia.

A Fehér-patak völgyében is többhelyütt mészkőszikla helytálló. így a 
nevezett völgy déli oldalán, völgynek menve, a Roszi-mali patak előtt fehér 
mészkőfal látszik az erdő közepette, mely mészbreccsia.

Hasonló kőzetre akadunk a Roszimali- és Roszi-velki patakok felső 
szakaszában, hol finomabb mészbreccsia helytálló, valamint az út mentén 
is a két patak között.

A Pop-Ivan és Berlebaszka havasok között szintén akadunk egy
néhány mészkőszirtre, melyek már messziről kiváló külsejök által a figyel
met magukra vonják. Itt mindenütt látni a mészkő kétféle előfordulási 
módját; t. i. az alsóbb szürkés, lemezes tömött mészkövet, s a breccsiaszerű 
mészet, mely struktúra leginkább a felületen feltűnő.

Hasonló mészdomb létezik Ny-ra a Berlebaszka-havastól; továbbá a 
Plajon menve a Pop-Iván felé, hol ismét egy hegyes mészdomb két kiálló 
csúcscsal ötlik szembe s továbbá még egy harmadik kisebb domb. — A Pop- 
Iván Ny-i lejtőjén is kisebb mészkőszirt bukkan ki.

A Dolharuna és Mundasz közti havason kis mészkőlerakodás van, 
szürke tömött mész.

A Tisza mentén is van mészkő a Dolharuna- ésLisczenki-patakok mel
lett és között, valamint a Lisczenki-gron nevű hegygerinczen is.

A Tisza jobb partján kristályos mészkőre akadni a Kamen-Klivka 
nevű hegycsúcs déli oldalán, mely lemezes, szürkés mész; továbbá a Men- 
czil- és Polonski-havasokon is.



7 2 DE POSEWITZ T.VADAR. (7 )

Ezen mészkőszirteken kívül, melyek legtöbb része az azoi formáczióhoz 
sorozandó, itt-ott fiatalabb másnemű kőzet-lerakódásokra is akadunk, me
lyek szigetként fellépve, diasz-, triász- vagy krétaképletekből állanak.

Ezekről azonban szó leend az illető formácziók leírásánál.
Mi a kristályos palák települési viszonyait illeti, igen nagy rétegzavar

gásokra akadni mindenütt.
Sok helyütt a kézi darabon is látni a réteggyűrődést, s ugyanazt 

észrevenni nagyjában a természetben is.
Az átalános csapási irány DK— ÉNy, többé-kevésbbé nagyobb eltéréssel 

sok helyütt; de akadni az ellenkező csapási irányra is.
Legtanúlságosabb áttekintést a Tisza-folyó mentén nyerni, hol a leg

szebb feltárások vannak.
Á fillitvonnlat déli határvonalán délkeletre dűlnek a rétegek; igya 

Prislop- és Preluka-havasok között; továbbá a Vissó völgyében a Pasiszni- 
zvir mellett s a Bistra völgyében.

Trebusa község mellett, a Tisza jobb partján a déli dűlés uralkodó a 
Dolharuna-völgyig, melynek átellenében a rétegek függélyesen fel vannak 
állítva. De innét észak felé haladva, az északi dűlés kezd uralkodni egészen 
az északi határvonalig.

A fillitvonulat északról jőve nyomásnak volt kitéve, miáltal a rétegek 
összenyomattak és összegyűrődtek s függélyesre fel lettek állítva. A fillit
vonulat északnak dűlő része még egyszer olyan nagy kiterjedésű, mint a 
csekély délnek dűlő részlet.

Szép réteggyűrődéseket látni ezenkívül a Bistre-patak felső szakaszá
ban, hol a rétegek a patak medrét több helyütt mindig váltakozó irányban 
átmetszik.

A Pasiszni-zvir melletti kis fillitsziget kúpot képez; rétegei ÉNy-nak 
és viszont megint DK-nek dűlnek.

Szép réteggyűrődést látni továbbá a Berlebaszka-havas táján is.

H . Diasz- és triaszkorbeli kőzetek. (Határképző kőzetek.)

Már múlt évi jelentésemben említettem volt, hogy a fillitvonulat 
határán nagyobb-kisebb kiterjedésben kvarczbreccsia és kvarczkonglomerát, 
valamint homokos vörös pala s itt-ott mészkőszirt előfordul, mely kőzeteket 
a mostani felfogás szerint a diasz-, illetőleg a mészkövet a triászhoz 
számítjuk.

Az idén bejárt területen is volt alkalom ezen kőzetekre több helyütt 
akadni. Települési viszonyaik azonosak a múlt évben észleltekkel; de most 
sem sikerült koruk biztosabb meghatározására kövületeket feltalálni.

Ezen határképző kőzetek előfordúlnak a fillitvonulat északkeleti hatá
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rán a Tisza folyó jobb oldalán Krasnoplesa-telep közelében, a Glivki és 
Kamen nevű patakok között s a közel Djel-rahovski nevű hegy nyugati lej
tőjén; a Tisza bal oldalán pedig a Vipcsina nevű hegyen (már tavaly emlí- 
tém ); a Velki-Radomir völgyben, a Poleniska- és Preluka-havasokon s a 
Polonina-Kvasnei nevű legelőn a Berlebaszka havas mellett.

A fillitvonulat délnyugati határán határképző kőzetekre akadni a 
a Koszó völgyében a Kvasni- és Slielszenovski-patakok között; a Vissó völ
gyében a Pasiszni-zvir mellett, és a Bistre-patak mentén.

Legnagyobb tömegben bukkannak ki a diasz-kőzetek a Glivki és 
Kamen-patakok között.

Folytatását képezi ez a már a múlt évi jelentésben felemlített diasz-lera- 
kódásnak, mely a Sojmul-hegy nyugati és északnyugati lejtőjéről a Tisza- 
folyóig terjedvén, ezen folyó jobb partjára is áthúzódik.

A diasz-kőzetek itt a már említett fillilek képezte kis öblöt kitöltik.
Geotektonikus szempontból különösen a Tisza-folyó jobb oldalán lévő 

részlet könnyen felismerhető.
A diasz-kőzetek alkotta dombok körülbelül 3— 400 méterre emel

kedvén fel a folyó medre felett, sokkal meredekebbek, mint a szomszédos 
Glivki és Kamen-patak melletti kis krétaszigelkék, valamint az északkeletre 
fekvő krétadombok, melyeknek lejtője sokkal szelidebb, viszont pedig a 
háttérben kimagasló 1000 méterre emelkedő meredek hegygerincz ismét 
más kőzet jelenlétét jelzi, t. i. a csillámpalát.

Ezen terület földtani bejárása a külsőleg felismert tényeket igazolja.
A Lazki nevű kréta-korbeli hegylejtőn nyugatnak menvén, a Pereslip- 

csek nevű és Kamen-patak közötti dombon már szétszórtan hevernek a 
verrucano kőzetek; de csakhamar csillámpala által felváltatnak.

A diasz itt az északi határvonalon lassan kiékűl, mert hegynek menve 
egészen eltűnik, mint ezt látni a Vrch-holi nevű hegy délnyugati lejtőjén, 
hol a baloldali Kamen-patak forrásvizénél közvetlen a Vrch-holi kréta-homok
köve mellett csillámpala lép fel, s az egész hegyoldalon a diasznak többé 
nyoma nincs.

Legszebb feltárást a közös Kamen-patak, valamint két ágának völ
gyei nyújtanak.

Számos kőszikla alakjában bukkannak ki a vörös palás kőzetek, részint 
pedig törmelékként borítják nagyrészt a jobboldali hegylejtőt s az út kavi
csolására is felhasználtatnak.

Érdekes a Kamen-patak két ágának összefolyásánál fellépő diasz-kon- 
glomerát, mely délfelé a hegyoldalon is elterjed. Ez kisebb-nagyobb nagy
ságú szürkés mészkőgörgetegből áll, mely a vörös diasz-agyagpala által van 
körülvéve.

Itt szürkés mészpalák is váltakoznak lemezes pikkelyes palákkal.
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Érdekes ezen lerakodásnál egy eruptív kőzet fellépése, mely a Kamen- 
patak jobb oldalán a hegyre vezető úton helytálló s itt kisebb területben 
kibukkan.

Ezen kőzet egy durvaszemcsés típusos diabász, melynek földpátja 
nagyobbrészt ugyan már elmállott, de azért itt-ott látni még az ikerstruk- 
turát. Az augit nagy mennyiségben fordul elő, némely része chlorittá vál
tozott át, de másrészt megint még nagyon friss felületű. Titanvasércz szét
szórtan hever ezen két alkatrész között.

A szomszédos Glivki-pataknál is helytállók a vörös palák, de nincsenek 
oly jól feltárva, mint a Kamen-patak völgyében.

A csapási irány a Glivki-pataknál ÉNy— DK-i; a dűlés DNy-i, a Kamen- 
pataknál ellenben a csapás NyÉNv—KDK s a dűlés ÉKÉ-i, úgy látszik 
tehát, hogy réteghajlások itt sem hiányoznak.

Mészkőszirtek a diasz kőzetek közepette több helyütt fordáinak elő, 
a jobb- és a baloldali Kamen-patak völgyében, valamint a közel hegylejtőn 
is. Különösen nagy mennyiségben helytállók a jobboldali völgyben, hol 
völgynek menve, majdnem mind mészkő.

Itt is, mint másutt kétféle mészkövet külömböztetünk m eg: lemezes 
szürkés mészkövet, és szürkés tömött mészkövet, fehér mészerektől át
metszve. A lemezes mészkő mindig az utóbbi f'eküjét képezi.

A többi diasz- és triász-kőzetek előfordulásai a következők:
A Djel-rahovski nevű hegygerincz keleti lejtőjén a csillámpala köze

pette kvarezbeccsia kőzetek fordáinak elő s nem messze a hegygerincztől 
vörös agyagpalák is helytállók.

A Velki-Radomir-völgy alsó szakaszában vörös márgás agyagpala 
bukkan ki, nagy kősziklát alkotva a csillámpala szomszédságában; s nem 
messze mészkőszikla is helytálló: szürke lemezes mész, és sötétszürke 
tömött mész, mint másutt is észleltük volt.

A vörös palák csapási iránya NyÉNy, s dűlnek ÉKÉ-nak.
A Preluka és Poleniska havasok táján szintén helytállók a diasz- 

kőzetek: vörös agyagpalák, vörös homokkő és vörös színű konglomerát- 
kőzetek elterjednek addig, a meddig a legelő terjed, mint ez más helyütt is 
észlelhető. Itt is szürkés mészkőszirt bukkan ki.

A Polonina-Kvasnei nevű legelő a Berlebaszka-havas ÉK-i oldalán 
kis, észak és kelet felé meredek lehajló fensíkot képez, hol diaszpalák és 
diaszkonglomerátok helytállók. De innét felhúzódnak a kvarczkonglome- 
rátok a Berlebaszka és Pietros hegyek közötti hegyárokban a hegynyeregig; 
a Berlebaszka-havas körül vezető úton azonban már nem látni őket.

Ezen diasz-lerakódásnál sem hiányzik a mészkő. A Pietros nyugati 
oldalán nagy kősziklát alkot egy szürkés-fehér tömött mész könnyen dara
bokra szétesve.
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A Pop-Ivan  nyugati lejtőjén nem messze a menedékháztól helyt
állók a vörös diasz-palák; és szomszédságában helytálló egy zöldes-szürkés 
sziklatömeg, mely egészen elmállott. Valószínű, hogy ez kaolinná átválto
zott tufa, mit a mikroszkopi vizsgálat kimutat, s alkalmasint diabasztufa.

A Vissó völgyében a Pasiszni-patak mellett helytálló, mint már emlí
tőm, kis csillámpalasziget. Mindkét oldalán ENy és DK felé pedig vörös 
konglomerátok veszik körül.

A Pasiszni-patak torkolatánál már helytállók ez utóbbiak, s völgynek 
menve, tova is húzódnak egy ideig, míg a fehér kréta-konglomerátok ural
kodni kezdenek.

A fillitsziget DK-i oldalán ismét rájok akadni s itt igen nagy konglo- 
merátot (átmérőben egy méterig terjedve) tartalmaznak.

Ezen vörös konglomerátok fedőjében Bistra falú felé, vörös agyag- 
palák —  mint sok helyütt a diasznál láttuk — bukkannak ki DK-nek 
dűlve, s rajtuk krétahomokkövek feküsznek.

A Bistra völgyében is szépen fel vannak tárva a diasz-kőzetek a 
Parea-Tapoleu és Suszniea patakok közt.

Ezen Bistra-völgy különben is érdekes, mivel igen sok törmeléket visz 
magával, melyek sok helyütt nagy sziklafalat képeznek, a völgy közepette 
regényessé tevén a völgyet.

Völggyel menve a fillitek fedőjében fellépnek a diasz-kőzetek. 
Helytállók itt a vörös óriás konglomerátok, s a vörös agyagpalák is, s ezen 
konglomerátok nagyrészt törmelék-szikla alakban is hevernek szétszórtan a 
völgyben.

A vörös agyagpalára következnek, mint a Vissó völgyében is láttuk, 
a fehér kréta-konglomerátok.

III . Kréta-képletek

Területünk kréta-képletei három csoportra oszthatók: a fillitvonulat 
északi oldalán elterülő kréta-kőzetek, a fillitvonulatot délen határoló kréta
képletek, és a fillit-terület közepében fellépő krétaszigetek. 1

1. Az északi hrétavonulat folytatását képezi a már tavaly 
leírt kréta-formácziónak a Tisza folyó jobb partjára húzódván át.

Legelőször lépnek fel a krétaképletek a Kamen-patak melleit s ÉNy-i 
irányban tova húzódnak, míg a Kamen-Klivka és Stajescse-havasok 
közölt —  közel az utóbbihoz —  a hegygerinczet elérik.

Ezen határvonal alsó szakaszában, a Pereslip nevű domb táján diasz 
határolja a krétát, hegynek menve pedig csillámpala egészen a hegygerinczig. 
Innen északnak menve, az egész hegygermcz krétából van összetéve.
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A krétánál már tavaly külömböztettünk volt meg egy alsóbb cso
portot (alsó kréta), hol a palás kőzetek túlnyomók és egy felsőbb csoportot 
(felső kréta), hol a vastag pados homokkövek nagyobb számban fellépnek.

Területünkben a Kamen-pataktól Usterike-ig az alsó krétával, Uste- 
rike-től észak felé a felső krétával találkozunk.

A Vrch-holi nevű hegy körül vezető úton több helyütt fekete lemezes 
agyagpalák helytállók; s ilyen lemezes palák nagyobb számban kibukkan
nak a hegygerincz tetején vezető úton, különösen a Magurice havason, és 
ezen havas délkeleti lejtőjén.

Ezen palákkal váltakozik szürkés vagy fekete színű fehér erektől áthú
zódott márgás mészkő (Stajescse havas) s továbbá közönséges csillámdús 
homokkő.

A Dumen havas már durva vastag pados homokkőből á ll; s itt kez
dődik a felsőbb kréta, míg a Dutenski és Bilinski völgyek alsó szakaszában 
még alsó kréta lép fel.

A kréta-kőzetek fő csapási iránya ÉNy— DK, itt-ott némi eltéréssel a 
főiránytól; dűlnek pedig a rétegek hol ÉK-nek, hol DNy-nak. Hogy mily 
nagy réteggyűrődések léteznek itt, legjobban látni a Tisza mentén.

Az északi krétavonulathoz tartozik még bejárt területünkben a Rado- 
mir-mali völgyben helytálló kréta, mely tova húzódik a Polonina-Kvasnei 
mellett fellépő diasz és a (bogdáni) Pietros eruptiv-kőzete között, s a hegy
gerincz közelében kiékűl. Ezen krétát, mely részletét képezi a Kvasnei 
völgyben fellépő krétának, ép úgy, mint az utóbbit, alsó krétának nézzük.

2. A. déli krétavonulat. A déli krétavonulattal először Tre- 
busa község völgylapálya déli részén találkozunk.

A folyó jobb partján a Znuro-zvir nevű hegyi patakocska mellett lép 
fel a kréta; s innen elhúzódik a Kiczera nevű hegygerincz déli és délnyu
gati oldalán nyugat felé. Itt agyagos pala váltakozik homokkővel, mi inkább 
az alsó krétára utal.

A Tisza balpartján pedig a völgyszűkületnél kezdődik a kréta, keleti 
irányban felhúzódván a Zoltej havasra. Innen nagyjában párhuzamosan a 
hegygerinczczel DK irányban terjeszkedik a Menczil-havasig; s ugyanez 
irányt megtartva, a Menczil és Prislop havasok közt a Bistre-patak felé 
halad, hol a Susnica-patak közelében a Bistre völgyét eléri.

Ezen határvonaltól a Vissó folyóig elterjednek a krétaképletek.
Ezen déli krétavonulat kőzete annyiban külömbözik az északi vonulat 

kőzetétől, hogy nagyrészt hol finomabb, hol durvább konglomerátokból áll, 
míg a homokkő és palás kőzet alárendelt szerepet visznek; mely viszonyo
kat legszebben látni a Vissó folyó mellett Bistre falu felé haladva.
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Az északi vonulatnál pedig túlnyomó a homokkő; sósak egyes helyen 
szórványosan csekély kiterjedésben fordulnak elő konglomerátok.

A Zoltej havasra vezető úton a csillámpala határán homokkő és szür
kés lemezes pala, erősen összegyűrve, mi leginkább a lemezes palán észre
vehető, fordul elő. A Menczil-havas táján azonban már konglomerátszerú 
homokkőre akadni, sőt igazi konglomerátra is. Ez utóbbiak elterjeszkednek 
a Vissó folyóig.

Rona-polana mellett a folyó első nagy kanyarulatánál, hol a völgy 
szűkülni kezd, közvetlen az eoczén nummulit-mészkő feküjében helytállók a 
hatalmas fehér konglomerátrétegek váltakozva látszólag tömött, de szintén 
finom konglomerátos homokkővel.

Itt finom konglomerátos homokkő, közép nagyságú és nagyobb kvarcz- 
görgeteget tartalmazó konglomerát-rétegek hatalmasan ki vannak fejlődve; 
a velők váltakozó lemezes, szürkés zöldes, csillámdús homokkő pedig csak 
alárendelten fordul elő.

Ezen fehér konglomerát-rétegeket a mellékvölgyekben —  nagy és kis 
Runkul, Pasiszni-zvir —  is követhetni s a Bistre völgyében is helytállók. 
Mindenütt hatalmas kősziklát, meredek hegylejtőt alkotnak.

A déli krétavonulat főcsapási iránya ÉNy-i; de némi eltérések, sőt 
az ellenkező irány is észlelhető, mi réteggyűrődésekre, rétegzavargásokra 
mutat, melyet legjobban látni Trebusa községtől délre, a Tisza bal partján, 
hol a kréta a csillámpalát határolja. Itt leginkább DNy-ra dűlnek a rétegek, 
mely dűlési irány a Kiczera nevű hegy déli oldalán is észlelhető.

3. A ftllitterületbeli kréta szigetek. Mint már említettem, 
a fillitterület közepette itt-ott kis krétaszigetre akadunk.

Ilyen a Trebusa község melletti krétaszigetke, mely a Fehér-patak alsó 
szakaszának mindkét oldalán elterül; s mely áll márgás agyagpalából vál
takozva palás, finom csillámos, szürkés homokkővel. Sorozandó az alsó 
krétához.

A Liszina, nagy és kis Mlaezin nevű hegyek csúcsait szintén kréta
képletek borítják. Itt a struktúrában nagyon váltakozó homokkő fordúl e lő ; 
van finomszemcsés homokkő, mely konglomerátszerú homokkővé lesz, s 
valódi konglomeráttá is ; s másrészt a finomszemcsés szürkés homokkő 
egyes palarészletek beágyazása által porfiros lesz, mint ez a Vissó folyónál 
tapasztalható.

A nagy Mlaezin csúcson a rétegek fekvését is láthatni. A vastag pados 
homokkő csapási iránya itt ÉK és 25° alatt ÉNy-nak dűl.

Két kis krétaszigetke létezik még a Glivki és Kamen patakok mellett, 
szelidebb lejtőjű kis dom bok; többnyire agyagos palából összetéve.
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IV . Eoczén.

Bejárt területünkben csak egynéhány helyen, csekély kiterjedésben 
kibukkannak az eoczén kort képviselő kőzetek, még pedig nummulitmész- 
kövek. —  Ezen eoczén-kőzetek a déli krétakorbeli kárpáthomokkő felett 
feküsznek, míg az északi homokkővonulatnál teljesen hiányzanak.

A kibukkanási helyek a következők : a Tisza folyó bal partján a vissói 
híd és Trebusa község közötti nagy folyókanyarulatnál; továbbá a Vissó- 
folyó jobb partján Rona-polana mellett az első nagy folyókanyarulatnál 
s végre a Bistre-patakba ömlő jobboldali hegyi patakok völgyeiben.

A Tisza mentén, a fentemlített helyen közvetlenül a part mellett 
helytállók a rétegek s innét követhetők a Vissó folyóig, hol legszebben fel 
vannak tárva, miután itt kőfejtés van, s a mészkövet az országút kavicso
lására felhasználják.

A nummulitmészkő itt, mint másutt is, többé-kevésbbé vastag padot 
képez, mely kitűnik környezetéből. A mészkő szürkés, fehér mészpáterektől 
átvonva, mi által fehér pettyes felületet nyer. Helyenkint nagyon gyako
riak benne a nummulitek, s már szabad szemmel is jól kivehetők; helyen
ként pedig hiányzanak.

Ezen nummulitmészkő-pad alatt fekszenek fekete, finom csillámdús 
homokos mészkövek, melyeknél jellegző az, hogy itt-ott nagyobb vagy 
kisebb zöldpalarészletet bent foglalnak. A mészkőpad fedőjét pedig (a vis
sói helyen látható) egy vastag szürkés márgás-pala, mely jelleges apró 
hosszúkás éles darabokra szétesik. Hogy ezen sajátságos márgás-palák még 
az eoczénhez sorozandók-e, mint p. o. Z a p a l o w i c z  teszi, vagy pedig 
már az alsó oligoczént képviselik, mely korbeli palákhoz petrografiai tekin
tetben némileg hasonlítanak, egyelőre még meg nem határozható.

A nummulitmészkő fekűjét pedig, mint szépen a Vissó folyónál látni, 
a krétahomokkő s konglomerátpadok képezik.

A csapási irány a Tisza és Vissó folyók mellett ED; a rétegek 30° 
alatt nyugat felé dűlnek.

Mi ezen nummulitmészkő korát illeti, már évekkel azelőtt, a Vissó 
bal partján meglévő elhagyott bányatelep mellett feltalált brachiopódák 
megvizsgálása kiderítette az alsó-eoczén kort.

A jövő nyáron folytatandó felvételeknél más helyütt is nummulit
mészkő előfordulási helyre akadni alkalom lesz, a mikor is bővebben fog- 
laikozandunk e képletekkel.



(1-1) F E L V É T E L I  J E L E N T É S . 7 9

V. Oligoczén.

Az oligoczén-korhoz tartozó kőzetek területünkben csak egy helyen 
találtattak, t. i. a Tisza és Vissó folyók közt elterülő völgy-lapálynál, 
Chmeli és Rona-polana telepek szomszédságában.

A völgylapályból szigetként kiemelkedő Megla-hegy fekete lemezes 
palákból áll, melyek vastag padokat képző homokkővel váltakoznak; s ezen 
rétegeket követhetni még egy darab ideig az út mentén a vissói völgy felé. 
Itt mindenütt görgeteglerakódás fedi őket.

Ezen rétegek NyÉNy-nak dűlnek 30° alatt, települési viszonyaiknál 
fogva a nummulitmészkő felett —  mely ugyanazon csapási és dűlési irányú —  
fekszenek.

Kövületek e rétegekben eddigele nem találtattak.
Ide sorozandók még szintén a nummulitmészkő felett fekvő homokkő- 

és agyagpala-kőzetek a Bistre völgy alsó szakaszában.

V I. Negyedkorú lerakódások.

Ép úgy mint a Fekete és Fehér Tisza mentén több helyütt nagy gör
geteg-lerakódásokkal találkoztunk, úgy ezek az egyesült Tisza mentén is 
megvannak, csakhogy aránylag nagyobb mérvben kifejlődve.

A két Tisza egyesülési helyétől kezdve Usterike-től Chmele-ig, a Vissó 
beömléseig találkozunk a következő görgeteg-lerakódásokkal:

Usterike mellett, Rahó község táján a Silski-patak torkolata mellett, 
mint már tavaly felemlíttetett.

Továbbá hatalmas görgeteg-terrasz látható a Glivki-patak torkola
tánál kréta-homokkő közepette, élesen elválva a szomszédos képződmények
től. -— A külömböző nagyságú görgeteg csillámpaia, homokkő és vörös 
palából áll.

Hasonló hatalmas görgeteghalmaz található a Kamen-patak mindkét 
oldalán, különösen jobboldalt. A Vilchovati-patak torkolata melletti görge
teghalmaz már tavalyi jelentésemben említtetett fel.

A Berlebasz-patak két ágának egyesülése helyén nagy görgeteg
halmaz van, mely jobboldalt keveset völgynek tova húzódik. A Berlebasz- 
patak  a Tiszába való beömlése táján pedig szintén nagy görgeteghalmaz 
húzódik tova a Tisza folyó felé.

A Lichi-patak mindkét oldalán az országút mellett szintén nagy 
görgeteglerakódás látható, melynek közepette kiemelkedik sziget gyanánt 
a már előbb említett mészpala.
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Ezen görgeteglerakódás tovahúzódik Butin-telep felé kiterjedt dilu- 
viális-terraszt képezvén.

Hasonló görgeteg-larakódás a Dolharuna-patak torkolatánál látható 
a Tisza folyó mentén szépen feltárva.

Trebusa község mellett a Lichi- és Bredecel-patakok között elterjed 
szintén egy hatalmas görgeteg-terrasz a községig húzódva; s a Fehér patak 
mindkét oldalán színién nagy görgeteg-lerakódásra akadunk. —  A leg
hatalmasabb s legkiterjedtebb görgeteg-lerakódással azonban találkozunk 
Rona-polana telep mellett azon nagy diluviális völgylapályban, hol a Vissó 
folyó a Tiszába ömlik.

Ezen lapály több egymást fedő terraszból épült fel s több kisebb 
patak által be van metszve. Szép feltárást az út mentén is látni, hol a 
helytálló oligoczén kőzetek felett görgeteglerakódás észlelhető.

Ugyanezen viszony az elszigetelt Megla nevű hegynél is látható, hol 
szintén a 30° alatt nyugatnak dűlő rétegek felett vízszintesen fekszenek a 
görgeteglerakódások.

A Vissó folyó mentén is Róna-pojana és a nagy Runkul patak 
között, valamint a két Runkul-patak beömlése táján szintén görgeteg lera
kódásra akadunk, melyek azonban nem oly jelentékenyek, mint a Tisza 
folyó mellett észleltettek.

Ezen észleleteket összecsoportosítva, azon eredményhez jutunk, hogy 
a Tisza folyó mentén sok helyütt nagymérvű görgeteglerakódás létezik, 
melynek sokasága azonnal szembe ötlik.

Kérdéses dolog, hogy ezen lerakódások csakis az illető völgyekből hor- 
dattak ki s a völgy elején rakattak le ; vagy pedig, hogy az egész Tisza völ
gye — az imént leírt részlete — diluviális görgeteglerakódással meg volt 
telve, s hogy a most létező lerakódások csak maradványait képezik a hajdan 
sokkal nagyobb mérvű lerakódásnak.

Az utóbbi nézet mellett azon tény szól, hogy p. o. a két Lichi-patak 
melletti görgeteg-lerakódás sokkal hatalmasabb s kiterjedtebb, mintsem 
hogy képzelni lehetne, hogy ily kis völgyecskéből olyan nagyszámú görgeteg 
kerülhetne ki. Sokkal könnyebben megmagyarázható ez azonban, ha ezen 
lerakódásban csak maradványát nézzük az egykori, az egész Tisza völgyét 
elborító görgeteglerakódásnak.

Hogy csak víz okozta-e ezen lerakódást, vagy tán más tényező is, ez 
még nyílt kérdésnek tekinthető. VII.

V II. Glaciális tünemények.

Múlt évi jelentésemben röviden foglalkoztam volt azon tünemények
kel, melyek a Gserna-hora hegység egykori elglecseresedéséről tanúskodnak.
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Ugyanazon tünemények tovább is nyomozhatok voltak a Berlebaszka 
és Pop-Iván havasok táján.

A Radomir-mali patak a Berlebaszka-havas északi lejtőjéről ered.
Ezen völgy legfelsőbb szakaszában az említett havas északra nyíló 

oldalán a patak jobb partján hosszúra nyúlt kőhalmaz húzódik tova, mely 
morénára emlékeztet. Több tengerszem (egy nagyobb és két kicsi) is talál
ható ottan.

A Pop Iván havas északi keleti oldala (ép úgy, mint a Cserna-hora 
hegyeinél láttuk) nagyon meredek lejtőjű. Katlanvölgyet képez, hol még 
meglevő vagy már kiszáradt tengerszemek léteznek, s megint ezen sajátságos 
hosszúra nyúlt kőhalmazak.

Ugyanazon tünetek láthatók itt kicsinyben, mint p. o. a magas Tát
rában észlelhetők, hol az egykori elglecseresedés tanúinak nézetnek; s 
ezért valószínű, hogy itt is ugyanaz a jellegük.

C) H a s z n á lh a tó  á sv á n y o k .

A fillitvonulaton belül sok helyütt vastartalmú ásványok fordúlnak 
elő, de legtöbbnyire termelésre nem alkalmasak. Csillám- és chloritpala 
vagy mészkőben fellépnek fészek, tömzs vagy impregnáczió alakjában.

G e z e l l  * bányafőgeolog már évekkel azelőtt különös kutatás tárgyává 
tette ezen vasérczek előfordulásának módját, s azon eredményhez jutott, 
hogy két, párhuzamosan egymással ENy-nak haladó vonulatban vannak 
leginkább ezen érczek elhelyezve: A déli mensulei és az északi rahói vo
nalban.

Ezen vasérczek —  vörös és barnavaskö, mangántartalmú vasércz és 
mágneses kő ■— legtöbb részt csak kutatás tárgyát képezték; s már húsz 
évvel azelőtt legnagyobbrészt el voltak hagyva s csak egy nehány szol
gáltatta a trebusa-i vaskohóhoz az érczeket. De ezen vaskohónál nehány 
évvel azelőtt az üzem beszünteltetvén, a termelést is beszüntették.

*  G f.zell  S á n d o r . A mármarosi vasérez-telepek előfordulási viszonyai. (Földtani 
Közlöny 1874. IV. p. 294.)

G ezell S á n d o r . Adatok a  mármarosi in . k. bányaigazgatósághoz tartozó, a megye 
é.-k. részében fekvő vaskőbányaterület földtani megismertetéséhez. (M. tud. Akadémia 
m a t 'i .  térin. közi. 1874. XII. p. 189.)

A m. kir. füldt. intézet évi jelentése. 1890. 6


