
II. FÖLVÉTELI JELENTÉSEK.

A) Hegyvidéki országos fölvételek.

1. A Nagyág völgye Berezna és Vucskmező vidékén,
(Jelentés az 1901. év i részletes fö ld tan i fö lvételről.)

Dr. PoSEWITZ TlVADAB-tÓl.

Feladatul tűzetett ki kapcsolatban a korábbi munkaterülettel foly
tatni a földtani fölvételt Máramarosmegye nyugati szélén a 12. zóna 
XXIX. rov. lap nyugati szélén: Lipcse-Polyana vidékén, valamint az 
észak felé szomszédos lap délnyugati sarkában.

Oro-hidrografiai viszonyok.

Bejárt területünk azon hatalmas kárpáti homokkővonulat részletét 
képezi, mely a Taracz-völgyön át a Talabor-völgybe és a Nagyág-völgybe 
húzódik és innen északnyugati irányban tova folytatódik. Legnagyobb 
emelkedését a Kuk lánczolatban találja a következő csúcsokkal:

Korotisto 1166 mj , Volosanka 1233 mf , Polonina kuk 1365
Fővizünk a Nagyág folyó, melynek forrásterülete Ökörmező község

től északra a határhegységben keresendő és a mely Huszt város mellett 
a Tiszába ömlik. Jelentékenyebb mellékvizei területünkben a következők : 
nyugatról a Bosova-patak, mely Alsó-Bisztre mellett a Nagyág folyóba 
torkol, a Cehovec-patak, mely Monostor mellett éri el a Nagyág vizét és 
a Lipcse-patak, mely a hasonnevű község közelében ömlik a Nagyág 
folyóba; keletről a Pohár- és a Kuzi-patak.

A Bronyka-patak ellenben a Borsova folyóba torkol északra Dolha 
községtől.

Geológiai viszonyok.

Bejárt területünkben kréta- és miocónkorú képződményekkel talál
kozunk.

Az első folytatását képezi azon hatalmas kréta-homokkővonulatnak, 
mely a Taracz- éz Talabor folyók területétől nyugat fele húzódik; a 
miocén pedig a krétaképződményt határolja dél felé és oda simul a Huszt 
környékbeli trachitlánezolathoz.
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Ezen képződményeken kívül találtatnak még egyes helyeken jura- 
korbeli mészszirtek.

Jura-mész. Bejárt területünkben szintén bukkantam nehány 
mészszirtre, mint a minőkkel találkoztam volt szomszédos területekben 
az előbbi évek felvétele alkalmával. Kövületet nem sikerült a mészben 
találni; csak egy lenyomatot, a mely crinoidea-ra emlékeztet.

Az előfordulási helyek a következők:
A Nagyág-völgy baloldali Kuzi-patak mellékvölgyében, a felső sza

kaszban, nem messze a hegygerincztől helytálló egy mészszirt, mely 
brecciaszerű mészből áll világosszürke színezettel. A körüllevő krétakőze
tek többnyire középszemcsés konglomerátok.

Szemközt a Kuzi-patakkal a Nagyág-völgy jobb oldalán Berezna 
község határában szintén jura-mész fordul elő melafirszerű kőzet társa
ságában.

Tovább menve JíiNy irányban az Osava-patak völgyében Lipcse- 
polana község közelében az út kavicsolására mészkövet használnak. Elő is 
fordul ezen mészkő E-ra, illetve K-re Lipcsepolana községtől az Osava- 
patak két forrásvize mentén: a Kolovi-patak és a Lipcse-patak mentén.

Az előbbi völgyben három helyen helytálló a mészkő. Völgynek 
menve csakhamar olyan helyre jövünk, hol nagyobb mészszirt kibúvik a 
patak két oldalán. A hegyi víz a mészkőben vájt magának utat.

A mész fehérszürkés szinű és tömött. Tovább völgynek menve, tágul 
a patakot körülvevő hegyoldal; de nemsokára egy második kis szoroshoz 
érkezünk, hol egy új nagyobb mészszirt helytálló, mely kevéssé hegynek 
is húzódik a völgy jobb oldalán. A mész sötétszürke szinű es számos 
fehér mészpátértől van átvonva. A harmadik legnagyobb mészszirt a 
kettő között a völgy bal oldalán lép fel és már messziről látható. Barna
vöröses szinű, helyenkint kevéssé breccsiaszerű is. Az egyes mészszirtek 
között meszes krétapala és homokkő terül el.

A Lipcse-patak mentén a fürészmalom közelében szintén bukkan ki 
két kisebb mészszirt a sűrű erdőség közepette, mely sötétszürke és vilá
gosszürke szinű és tömött.

Ezen kis jura mészszirtek mindig a krétakőzetek között lépnek fel.

K réta .  A kréta kezdetét veszi a Nagy ág-völgyben Monostor-telep 
mellett és elhúzódik egészen Ökörmező közeiéig.

Itt is alsó- és felső-krétát különböztetünk meg. Az alsó-kréta kes
keny sávban mutatkozik a Nagyág folyó mentén a Fortomans-patak völ
gyében és elterjed a Kuzi-patakig. Berezna község képezi nagyjában 
határt az alsó- és felső-kréta között. A Nagyág-völgy jobb oldalán a
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Yiska kegy északi oldalát határoló völgy mentén húzódik az alsó-kréta 
határvonala a szomszédos Cekovec-patakhoz, hol Monostor teleptől 
kezdve egészen a Jastrable hegy lejtőig terjed és Lipcsepolana fele folyta
tódik. A Makovec hegyhát az említett község mellett alsó-krétából áll. 
Lipcsepolana felett kiékül az alsó-kréta.

Az alsó-kréta kőzeteket jellemzik az említett területben tektonikai 
tekintetben az általuk összetett hegyek alacsonyabb volta, viszonyítva a 
felső-krétabeli hegyekhez. Petrografiai tekintetben állnak stzsolkásféle 
kőzetekből, melyek délre Berezna községtől a Nagyág-völgyben kibukkan
nak; közel hozzájok vörös agyagrétegek is találhatók, melyek látszólag 
folytatásukat találják a Talabor-völgyben északra Kövesligettől a «Borkút» 
közelében, hol közvetlenül a folyó melletti meredek parton helytállók. 
Monostor mellett a Cehovec-patak mentén szemközt a teleppel hieroglifa
palák lépnek fel, melyek területünkben szintén az alsó-krétát jellemzik.

A csapási irány ÉNy-i, a rétegek hajlítottak, miután a rendes, leg
inkább észlelhető DNy-i dülés mellett az ellenkező dülés is előfordul és a 
dülési fok váltakozik 30— 60° között.

Északra Berezna községtől szürkés márgáspala váltakozik szürkés 
tömött kvarczitos homokkővel 60° alatt DNy felé dűlve. A Dudul-patak 
mellett zöldesszürke kevés csillámos homokkő lép fel, a stzsolkás kikép
ződésre emlékeztető homokos palával és szürkés márgapalával. A rétegek 
DNy felé dűlnek' 60° alatt. Tovább völgynek menve a durva kvarczitos 
homokkő kezd fellépni, mely itt inkább palás természetű. A valódi durva 
homokkővel az alsó Bistre községtől délre fekvő hid mellett találkozunk. 
Itt a folyó mindkét oldalán és a folyó mederben is helytálló a durvapados 
kvarczitos homokkő ÉK felé dűlve. A nagy sziklatömzsök szerteszét 
íeküsznek. Tovább völgynek menve a közeli jobb oldali mellékpatak mel
lett új szép feltárásra akadunk : durva homokkőpadok váltakoznak palás 
kőzetekkel.

A Siroka mellékvölgy alsó szakaszában fekete agyagpala, szürkés 
márgapala, csillám dús homokkő lép fel, azután pedig a durva homokkő.

Alsó-Bistre községtől északra durva homokkőpadok felváltva palás 
kőzetekkel bukkannak elő. Szép feltárásra akadunk a nagy folyókanyaru
latnál, hol kvarczitos tömött homokkő mészpáterektől átvonva és hasa
dási felületen mészkéreggel bevonva durva padokban helytálló és 60° alatt 
ÉK felé dűl.

A hegylejtő tele van kőtörmelékkel. Ezen feltárástól völgynek húzó
dik egy magas folyó-kaviesterrasz a Nagyág mindkét oldalán, a melyen 
hevernek nagy számban a hatalmas sziklatömzsök. A Melegyak nevű 
mellékpatak torkolata mellett homokkőpadok váltakozva palákkal DNy felé 
dűlnek 30° alatt. A Lelak és Bipa-Pohári hegycsúcsok közötti völgyben
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ismét feltárás mutatkozik. Kevés csillámos palás homokkövek fucoideák- 
nyomaival, tömött kvarczitos homokkő, fehér csillámos szürkés homokkő 
egymással váltakozva 60° alatt DNy felé dűlnek. A durva homokkő 
követhető a Pohari-patakig. A Csomari-pataktól délre helytálló a durva 
homokkő hajlást képezve és ugyanazt látjuk a Pohari-patak közelében, 
hol a homokkő 60 fok alatt szintén hajlított. Itt sűrű fehér csillámos 
kagylós törésű homokkő és íeketés agyagpala lép fel. Ezen homokkövek 
tova folytatódnak a vuc-skmezei völgytágulatig. A rétegek hajlítottak, de 
többnyire DNy felé dűlnek. A Nogali-patakkal szemközt tömött kvarczitos 
homokkő fordul elő.

Ökörmező völgytágulata déli szélén a durva homokkő helytálló és 
a Bosnicka hegy nyugati lejtőjén több feltárást mutat.

Az ökörmezei völgytágulat szélén a durva homokkőpadok palás 
kőzetekkel váltakoznak, melyek között vörös agyagpala is található. Ezt 
követi ismét a durva homokkő, mely DNy felé dűl 45° alatt. Szerteszét 
hevernek a nagy sziklatömzsök és a hegylejtő is tele van ezekkel. Egy. 
ideig feltárás nincs ugyan, de a hegylejtőn mást nem látni, mint a durva 
Homokkövet. A Kuzi-patakkal szemközt kis kavicsterrasz képződött a 
folyó éles kanyarulata mellett. Kevéssel reá a Nagyág mindkét oldalán 
látjuk a durva homokkövet, mely itt szép hajlást mutat, mig a Kuzi- 
patak torkolata táján levő feltárásnál a rétegek DNy felé dűlnek, addig a 
folyó bal partján közvetlen az út mellett a rétegek 60° alatt felállítva 
ÉK felé dűlnek.

A «Za Peredil» völgytágulat mellett kiterjedt csúszó területhez 
érünk, hol hieroglifás palák stzsolkás kiképződésben fordulnak elő. Ezen 
stzsolkás kőzetek áthúzódnak a Bosnicska és Mersa hegyek közötti nyer
gen, hol feltárás van és a hol a gyűrödött rétegek DNy felé dűlnek, az 
ökörmezei völgytágulat felé.

A csuszóterület elterjed a Gemba hegyig, mely a Tarnica hegyhát 
egyik nyúlványa, de csak a Nagy ág-völgy bal oldalán, míg jobb oldalt a 
határoló Csiszki hegy meredek lejtője homokkőtörmeléket mutat, vala
mint a szomszédos Cserlena-grunja hegy is, hol homokkőpadok palákkal 
váltakozva 30° DNy felé dűlnek. A Gemba hegy rétegei: szürkés márgás- 
pala, kvarczitos tömött homokkő, fehér csillámos palás homokkő 40° alatt 
DK felé dűlnek.

A vucskmezei völgytágulat kőzetei is egészen más jellegűek. 
A Gemba hegytől a Petrovac-patakig sok feltárás nincs, de az utóbbi 
patak mentén lemezes agyagpala, négyszögletes darabokra széteső kvar
czitos homokkő, hasadási felületen sárgás színű és számos szénrészletet 
tartalmazó homokos pala helytálló.

Egy új feltárásra akadunk Yucskmező község mellett a Nagyág folyó
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bal oldalán a csurgó mellett az országút mentén. Itt is csuszóterület 
borítja a meredek hegyoldalt és a helytálló kőzetek ugyanazok, mint a 
Petrovac-pataknál láttuk v o lt: csillámos puha homokkő, sárgás felületű 
négyszöges darabokra széteső kvarczitos homokkő, a fekete szónfoltos 
homokos pala és fekete lemezes agyagpala. Itt is, valamint a közeli folyó 
partján és a Petrovac-patak mellett a rétegek 30° alatt DNy felé dűlnek.

A krétakőzetek a Nagyág-völgyétől nyugotnak tova húzódnak a 
Borsova folyó völgyébe. Szép feltárásra akadunk Lipcsepolana mellett, a 
Lipcse- és a Kalovi-patak mentén. Itt többnyire konglomerátos kőzetek 
fordulnak elő, melyek különösen a Lípcse-patak bal oldalán jól fel van
nak tárva. Alárendelten fordul elő márgapala és homokkő. A rétegek mind 
DNy felé dűlnek 30° alatt.

A lipcse-völgyi fürészmalom közelében már több palás kőzet helyt
álló. A Bronyka-patak mentén konglomerátos kőzetek és kvarczitos 
homokkő lép fel DNy-i düléssel és a Kuk hegylánczolatban palás esillá- 

.mos homokkő helytálló.

Miocén. Felvételi területünk délnyugati szélén a miocén-formá- 
czióval is találkozunk s mely a Talabor-völgyből a Nagyág-völgybe húzó
dik és tova folytatódik nyugat felé.

A miocén-formáczió határát és kiterjedését jó l lehet kivenni már az 
országútról, mely Huszt várostól a Nagyág-völgybe vezet. A magasra 
emelkedő hegyvidék előtt húzódik egy alacsonyabb erdőfödött lánczolat, 
mely a Nagyág folyó jobb oldalán Monostor-telep mellett veszi kezdetét 
és Lipcsepolana község felé húzódik.

A Nagyág-völgy bal oldalán terjed el a miocén a Formanski-patak 
völgye bal oldaláig. Itt völgynek húzódik, átcsap az első hegyháton a 
Szuruk-patak felé és tova húzódik keleti irányban. A Fortomanski-patak 
melletti magasabb Gonsztei hegy már krétakorú.

A miocén a Nagyág-völgy bal oldalán több helyütt kibúvik azon 
hosszú 40— 50 mj  magas ó-alluviális kavicsterrasz alatt, mely területünk
ben Herincse község mellett legjobban ki van fejlődve és mely a völgyet 
bal oldalt határolja.

A hol feltárás van, ott a terrasz legmagasabb pontjáig terjedő 
kavics-lerakodás alatt, látni a miocénkorú durva homokkőpadokat, rész
ben konglomerátos homokkövet vagy konglomerátos agyagos kötőszerrel 
50— 60° alatt délnyugat felé dűlni.

A kavicsterrasz elterjedése legjobban kivehető Monostor-telepről, a 
mint Herincse község közelében a Blizsi-djilok nevű emelkedés mellett 
elhúzódik a Szuruk-patakig. Határolja ezt az alacsony dombalakú miocén
vonulat.

(5)
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Szebben van a miocén feltárva és erősebben kifejlődve a Nagyág
völgy jobb oldalán. Monostor-teleptől elhúzódik a miocén a Nagyág folyó 
mentén Lipcse-polana községig és délnyugat felé (már térképünkön 
kívül) folytatódik Keselymező faluig, hol oda simul a magasra emel
kedő huszti trachit-vonulathoz, magasságban délnyugati irányban lassan 
veszítve.

A miocén határolása Monostor-telepnél azonnal szembe tűnik. Míg 
a monostori völgy jobb oldalán a meredekebb lejtős erdőfödött domb 
miocén-kőzetekből áll, addig bal oldalt azaz északnak egy lankásabb 
lejtős hegyhát húzódik ENy felé, mely már a kréta-formáczió tagja.

A monostori völgyben a miocén csak keveset húzódik völgynek és 
csak addig terjed, hol a teleppel szemközt a gyalogút a szomszédos 
Yulhovec-völgybe vezet. Kevéssel északra ezen gyalogúttól t. i. már ki
bukkannak a kréta-hieroglifapalák.

A Vulhovec-völgy felé néző hegyoldalon, nem messze a nyeregtől 
feltárásra akadunk, hol a rétegek meredeken felállítva 60° alatt DNy felé 
dűlnek. Ugyanazon csapási és dülési irányt észlelhetjük több helyen a 
Vulkovec-völgyben is.

Nehány szép feltárásra bukkanunk a szomszédos Osava-patak völ
gyében is, mely Lipcse-polana falutól Lipcse községig terjed. Mindjárt a 
völgy kezdetén a lipcsei malom közelében vannak föltárva a jobb oldali 
hegyoldalban a homokkőpadok, melyek 30° alatt EK felé dűlnek, tehát az 
ellenkező dülést mutatják, mint a többi feltárási pontok. A homokkő 
konglomerátos és váltakozik konglomerátpadokkal, mely utóbbiak túlsúly
ban vannak az egész völgyben. Több helyütt bukkannak ki az út mentén 
és a hegyoldalban is itt-ott láthatók. Körülbelül a fele úton Lipcse és 
Lipcse-polana között új feltáráshoz jövünk. Durva konglomerátos homokkő
padok hevernek szerteszét a hegylejtőn és helytállók. Emlékeztetnek a 
durva felső-krétakorbeli homokkőre, de könnyen szétmállanak, mit az 
agyagos kötőszernek köszönhetnek. Tovább völgynek is láthatók még a 
durva homokkőtömbök egy ideig, míg minden további feltárás megszűnik 
Lipcse-polana-telepig.

A miocén elterjedése a lipcse-polanai völgyben (az Osava-patak 
völgyében) könnyen megismerhető. Meredekebb lejtős dombok szegélyezik 
be a völgy bal oldalát, melyek vízhasadék vagy kisebb pataktól mélyen ki 
vannak mosva és mögöttük emelkedik a jelentékenyen magasabb Mako- 
vec hegyhát lankásabb hegyhátaival, mely már krétakorú kőzetekből áll, 
míg a mellső alacsonyabb dombok a miocént képviselik. Északnyugat 
felé is jó l kivehető a miocén határolása.

Végét éri ott, hol a Lipcse-patak egyesül a Kalovi-patakkal. Ezen 
utóbbi patak bal oldalán (egyesülése táján) szintén konglomerátos kőzet
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lép fel és feltűnő sok mészgörgeteget is magában foglal, mely mész a 
közeli helytálló jura-mésztől ered. Ezen konglomerát a miocén legalsóbb 
rétege itt; 30° alatt DNy felé dűl.

A miocén tova húzódik Lipcse-polanatól nyugat felé és a hegynyereg, 
mely a Borsova-völgybe Dolha község felé vezet, szintén még miocén. 
Agyagos homokkő látható itt-ott.

A miocén bejárt területünkben áll finom szemcsés vagy konglo- 
merátos homokkőből vagy nagyobbrészt durva konglomerátpadokból. Az 
utóbbiak itt-o1t hatalmas sziklatömbökben is mutatkoznak, de könnyen 
szétesnek.

Jellemző ezen kőzetekre, hogy az agyagos kötőszer folytán hamar 
elmállnak, sárgás agyagot képeznek, mely sárgás szinű agyag sok helyütt 
a hegyoldalban látható. E miatt már külsőleg is különböznek a régibb 
korú homokkövektől.

Az átalános csapási irány ENy; a dülés többnyire DNy; az ellen
kező dülés szintén észleltetett, de csak szórványosan. A dülési fok a kréta 
közvetlen szomszédságában körülbelül 60°, mely emelkedés azonban 
csekélyebb lesz, minél inkább távozunk a krétától. A miocén a Nagyág
völgy jobb oldalán a kréta és a trachit között terül el.

A llu v iu m .  A Nagyág-völgyében is, mint Máramarosmegye többi 
folyóinál láttuk volt, sok helyütt a folyók mentén kavicsterrasz fordul elő, 
néha nagy kiterjedésben és nagy vastagságban.

Ilyen hatalmas kavicsterraszszal találkozunk Herincse község mel
lett, mely a Nagyág-völgy keleti oldalán Huszt felé húzódik. Alatta több 
helyütt a miocén homokkő helytálló. Alsó-Bisztra község mellett és ezen 
községtől északra a nagy folyókanyarulatnál szintén hatalmas kavics
terrasz húzódik el.

Említésre méltó kavicsterrasz fordul elő továbbá Vucskmezőtől ÉNy-ra 
Za Peredil mellett, a hol 30 mj  - re tehető.

*

A fölvételi időszak még hátralevő részét arra fordítottam, hogy a 
10. zóna, XXIII. rov. jelű lapon a Göllnicz-völgyétől délre Henzlova és 
O-víz táján folytattam a térképezést, miről kimerítő jelentés fog meg
jelenni, ha nagyobb terület lesz íölvéve.
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