
2. Adatok a Rima és a Nagy-Balog patak között fekvő 
terület földtani viszonyaihoz,

(Jelentés az 1908. évi részletes földtani felvételről.)

Dr. V itális IsTVÁN-tól.

Az 1908. évi nyári szünidőben a m. kir. Földtani Intézet igazga
tósága az 1:25,000 térkép 11. öv XXII. rov. DNy-i lapjának a Rima 
és a Nagy-Balogpatak közé eső területén részletes, a 11. öv XXII. 
rov. DK-i lapján pedig kiegészítő földtani felvétellel bízott meg. A fel
adatom tehát az volt, hogy fejezzem be, illetőleg egészítsem ki azokat 
a vizsgálatokat, amelyeket 1907. év nyarán Illés Vilmos kezdett meg, 
de 1908-ban nem volt már alkalma befejezni, minthogy azóta a m. kir. 
pénzügyminisztérium a szénosztályban veszi igénybe szakmunkásságát.

A részletesen felvett terület Gömör-Kis-Hont vármegye északnyu
gati részére, Rimazsaluzsány, Rimabánya, Rimabrézó, Likér, Nyustya, 
Hacsó, Dombosmező (Pólóm), Balogér (Ratkózdichava), Gömörhegyvég 
(Poprocs), Rónapatak, Dobrapatak, Baradna, Kiéte, Eszterézs (Sztrizs), 
Balogrusso, Babarét és Karaszkó községek területére esik s a Gömör- 
szepesi Érchegység délnyugati végét alkotja.

a) Hegy- és vízrajzi viszonyok.

A Rima és a Nagy-Balogpatak közé eső terület hegyei a Gömör- 
szepesi Érchegység ratkói csoportjához tartoznak. A ratkói hegycsoport 
legmagasabb hegyének, az 1117 m magas Trsztyének azonban csak a déli 
nyúlványa éri el ezt a területet, amelyen Balogértől északra 810 
s Dombosmezőtől észak-északnyugatra 804 m a legmagasabb hegy: a 
Strmy-Hrbok. Dombosmezőtől délkeletre az Ördöghalma (Certovsky Hrb), 
már csak halom számba megy a dombosmezőiek szemében, minthogy 
Dombosmező kisközség maga is 694 m tengerszintfeletti magasságban 
fekszik. Nyustya felé még alacsonyabbak a hegyek: a Laz 686, a Fe-
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hér kő (Bjela Skala) 635, a Stiepova Les 678 m magas. Azok a hegy
hátak meg, amelyek egyrészt a Nagy- és Kis-Balogpatakok vizét választ
ják el: a Ziari, másrészt meg a Kis-Balog és a Bimapatak vizét 
elkülönítő Kopániska, már csak 500—600 m magasak. A terület déli 
része végül egészen ellaposodik s az 500 métert is csak kevés helyen 
éri el.

Forrásvizekben a terület eléggé gazdag. Ásványos forrásvizei közül 
két szénsavas forrás külön is megemlítendő: az egyik Rimabrézótól 
keletre van a Za Zir nyugati oldalán, a másik Balogér—Rónapatak köz
ségek között Burdapuszta vaskötélpálya őrháznál.

A terület fő folyóvize a Balogpatak, amely itt két forráspatakból 
ered: a Nagy- és a Kis-Balogból.

A Nagy-Balogpatak a Trsztye déli oldalán fakad Kopárhegy (Krokova) 
és Fűrész községek határában. Délkeletre tart s Balogért elhagyva a 
gömörhegyvégi patakkal gyarapszik, majd Rónapatak és Dobrapatak 
községeken megy keresztül s Balogrussónál egyesül a Kis-Balogpatakkal.

A Kis-Balogpatak Dombosmező község határában mély szakadékos 
völgyekből szedi össze forrásvizét s Baradna és Eszterézs kisközségeken 
áthaladva éri el Balogrussónál a Nagy-Balogot. Az egyesült Balog mint 
jelentéktelen folyócska halad tovább déli irányban, a Rima felé s terü
letünkről még a kiétei patak vizét viszi magával.

A területet nyugat felől a Rima határolja. A Gömör-szepesi Érc- 
hegységet, földrajzi íróink szerint, a Rimavölgye választja el a Yepor 
hegységtől. A tiszolci Rima völgyétől nyugatra eső 1012 m magas Osztra 
és a klenóci Rimával bővült egyesült Rima völgyétől nyugatra emelkedő 
916 m magas Szinec hegy földrajzilag már a Vepor hegycsoporthoz 
tartozik.

A Feled-Tiszolc közti vasútvonal a Rimavölgy keleti oldalát követi 
s a vasúti bevágások számos jó feltárást szolgáltatnak területünk föld
tani felépítésének vizsgálatához.

b) Földtani viszonyok.

A terület felépítésében az üledékes kőzetek közül a karbon kor
szak üledékei vannak a legjobban elterjedve s a hozzájuk tartozó kőze
tek erősen átváltoztak a velők érintkező eruptiós kőzetek hatása követ
keztében. Az alsótriasz üledékét werfeni palák alkotják a terület dél
keleti részén. Ugyanitt lép fel kisebb kiterjedésben a középső- és felső- 
triász üledékét képviselő mészkő. Az üledékes kőzeteket pliocénkorú és 
holocén törmelék egészíti ki a Rima völgyében.

Az eruptiós kőzetek közül a terület közepén széles sávban vonul
A m. kir. Földtani Intézet Évijelentése. 1908. ^
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végig a gömör-szepesi Érchegységre annyira jellemző porphyroid. 
A Trsztye gránitmassivumából maga a gránit csak a terület északkeleti 
részén kerül felszínre, aplitját és pegmatitját azonban a terület több 
pontján megleltem. Az andesit a terület északi felén csak három helyen 
jelentkezik nagyobb takaró alakjában, a terület déli felén ellenben ve
zérszerephez jut. Dioritot csak két helyen leltem kisebb kiterjedésben.

I. Ü L E D É K E S  K Ő Z E T E K .

1. A  k a rb o n  k o rszak  ü led ék es  kőzetei.

A felvett terület északnyugati részét a karbonkorszak üledékes 
kőzetei foglalják el 3—5h csapásiránynyal és túlnyomóan délkeleti dülés- 
sel. A jellegzetes fekete agyagpala azonban csak kevés helyen fordul 
elő ; pl. Dombosmező községben a templomtól kissé délre, ahol 5h irány
ban csap s 48° alatt DK-re dől és a korcsma közelében, ahol 4h irány
ban csap s 63° alatt DK-re dől. Fekete agyagpala alakjában van meg 
a karbon a Baradnai malom környékén is, ahol 3—5h irányban csap s 
40—60° alatt délkeletre dől.

Egészben véve a karbon korszak üledékei rendkívül erősen átala
kultak, úgy hogy helyenként ópaleozói kristályos palának: gránátos 
osillámpalának, máshol ismét finoman redőzött phyllitnek tetszenek. Ez 
az erős elváltozás a Trsztye gránit lakkolitjának, e gránitlakkolit apli
tos szélső faciesének, aplitos dykejainak s pegmatitos teléreinek a szer
felett intenzivus kontaktusból eredt átalakító hatására vezetendő vissza.

Az említett gránitlakkolit területünkön Dombosmezőtől és Balog
értől északra kerül felszínre s az érintkezés udvarában egyrészt injiciált 
és átalakított gneiszszerű és másrészt csillámpalaszerű gránátos (v o n 
táét metamorph))) karbonpalák vonulnak széles övben egészen a Bima 
völgyéig.

Ezeket az átalakított csillámpalaszerű karbonpalákat szép feltárá
sokban láthatjuk, ha a felső (hacsói) magnesitpörkölőtől akár észak 
felé haladunk a vasút vonala mentében, akár keletnek indulunk a koa- 
iiciós úton Dombosmező község felé. A gránitlakkolitnak, illetve aplitos 
szélső faciesének érintkezési átalakító hatását borsószem nagyságú vagy 
még nagyobb rombtizenkettős almandm kristályok tanúsítják.

A gránitlakkolittól nagyobb távolságra, Nyustya, Likér szélességé
ben vagy még délebbre, aplitdykeok szeldelik a karbonpalát. Az aplit- 
dykeok érintkezési átalakító hatása következtében a karbonkorszak agyag
palái stomolitokká s kévés palává lettek. Igen szép kévés palát látni a
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nyustyai forrás felé vezető gyalogút elején és még szebbet, ettől a for
rástól kissé északabbra, a vasút mellett a Stiepovi Les nyugati végén, 
ahol 4—5 cm hosszú kévéket alkot az aktinolit.

Szarúszirtek a terület más helyein is előfordulnak. Különösen ér
dekes ebben a tekintetben az a feltűnően szabályos hegykúp, amely 
Kiéte községtől északnyugatra emelkedik a 480 m magas térszintből 
127 m-rel magasabbra, amennyiben az egész hegykúp leptinolittá ala
kult karbonpalából áll.

A karbonkorszak üledékeit a gránitos lakkolit érintkezési átala
kító hatásán kívül a postvulkanikus hőhatás is erősen átváltoztatta. 
Ez a hatás különösen az üledék felső, meszes részét alakította át 
erősen.

A karbonpalák ugyanis felfelé meszes faciesben folytatódnak. Az 
agyagpala egyre meszesebb és kékes palás mészkőbe megy át, amelyre 
végül karbonmészszirtek következnek.

Ezt az átmenetet szépen látni Kónapataktól északnyugatra a Gö- 
mörhegyvég felé vezető völgy elején. Itt a feketés karbonpala, amely 
5h irányban csap s 38° alatt DK-re dől s amelyet meredek kvarcerek 
szelnek át, fokozatosan megy át kékes meszes palába, majd mészbe.

A kékes meszes pala megegyezik a dobsinaival s kétségtelenül ez 
is az alsó karbon magasabb részét képviseli. Kövületet azonban csak 
Gömörhegyvégtől délnyugatra leltem, ahol ebben a kékes meszes palá
ban nagy crinoiclea nyéltagokat gyűjtöttem.

Gömörhegyvég és Baradna községek között a karbon mészkőszir- 
teknek egész vonulatát nyomoztam ki, amennyiben az említett vonal 
mentén mintegy 12 magános mészkő kúpot leltem. Közülük a leg
nagyobb Gömörhegyvégtől nyugatra emelkedik ki a Kis-Balogpatak völ
gyéből szerfelett meredek oldalakkal.

E szirtmeszeken mindenütt észlelhető a thermák átalakító hatása: 
magnesit, ankerit, kovandok, sziderit, talk és graphitképződés mutatko
zik többé-ke vésbbé intenziven. Baradna közelében igen gyenge ez a 
hatás, ellenben Gömörhegyvégnél már a magnesitre való kutatás is re
ménynyel kecsegtetett. A Nagy-Balogpatak völgyén túl, Burdapusztánál 
pedig már jóminőségű magnesitet fejtenek s azt drótkötél-pályán a 
nyustyai felső (hacsói) magnesit pörkölőbe szállítják.

Jó magnesitet különben a felvett területen is feltártak Nyustya és 
Hacsó között a felső magnesitpörkölőtől északkeletnek felvezető koalí
ciós út mellett két nagyobb tömzsben. Ez a magnesitelőfordulás annyi
ban nevezetes, amennyiben a gránit érintkezési átalakító hatásának alá
vetett karbonpala övbe esik: a fekvőjét csillámpalaszerűvé átalakított 
gránátos karbonpala alkotja. A magnesit közepes szemnagyságú sárgás

4*
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és kékes fehér színű, selymes fénynyel. Steatittal és kovanddal együtt 
fordul elő. Itt különben (a felső tömzs közelében) régebben a steatitot 
bányászták is.

E magnesit és steatit előfordulás közelében graphitos pala is van. 
Graphitos pala különben a terület más helyein is előfordul, így pl. 
Balogértől északnyugatra, a Rovenkán vagy Baradna és Kiéte között. 
Fejtésre azonban ezek egyike sem érdemes.

2. W e rfe n i pa la .

Gömörhegyvég—Baradna—Kiéte—Babarót vidékétől keletre Róna
patak—Dobrapatak felé Balogrussóig werfeni pala alkotja a térszint. 
Tarka csillámos homokkövek, zöldes és lilás csillámos agyagpalák tar
toznak ide. A rétegkomplexus B—5h irányban csap, s 40—60° alatt 
délkelet, illetőleg északnyugat felé dűl. Dobrapatak község északkelet- 
délnyugati irányú teknőjét a werfeni pala synklinalisa alkotja. Az észak- 
nyugati lejtő 55—60°, a délkeleti 40—60° alatt dűl a község felé. 
Kiette község is ilyen synklinalisban fekszik. Gyűrődés okozta helyi 
redőzöttség is észlelhető több helyen. így pl. szépen látni a werfeni pala 
redőit Balogrussó község északnyugati csücskén, a vízimalom mellett. 
Ugyanitt, valamint Eszterézs—Kiéte között rossz állapotban lévő kövület
magvak is gyűjthetők.

3. T riász  m észkő.

A werfeni pala fedőjében dolomitos, rauchwakkés mészfoltocskák 
vannak Balogrussótól észak-északnyugatra, továbbá Balogrussó és Eszte
rézs között, a Lehotka keleti oldalán, a Drienova dűlőn, sőt Babaréttől 
északra is két parányi foltban, amelyek vasérc-nyomokat is tartalmaznak.

A tornai mészkőfennsík Balogrussótól északra a Nagy-Balogpatak 
völgyének keleti oldalán veszi kezdetét, Balogrussótól délre ellenben 
átnyúlik a Balogpatak nyugati oldalára is. Más szóval, míg a Nagy- 
Balogpatak Balogrussótól északra a werfeni pala és a triaszmészkó ha
tárán folyik, Balogrussótól délre az egyesült Balogpatak elhagyta a kő
zethatárt s a triaszmészkőbe vájt magának medret.

A triaszmészkövet Balogrussótól délre kőfejtővel feltárták ugyan, 
de kövületet nem sikerült benne lelnem.
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4. P lio cén  és p le isz to cén  lerakódások .

A Rimapatak völgyét Likértől kezdve dél felé 300—400 m magas
ságig kavics, kavicsos agyag és kőzettörmelékből álló lerakódás kiséri, 
amely valószínűleg a pliocén végére és a pleisztocén elejére eső esős 
időszakasz képződménye.

A völgyek alját kolocénkorú lerakódás borítja.

I I .  E R U P T IÓ S  K Ő Z E T E K .

1. P o rp h y ro id .

A Gömör-szepesi Érchegységnek ez a jellemző és sokáig félreismert 
eruptiós kőzete területünk közepén foglal helyet a burdapusztai őrháztól nyu
gat, majd délnyugat felé forduló s egyre szélesbülő övben a Rimabrezó— 
Kiéte közötti útig s a Rima és a Balogpatak vízválasztó hegyhátát alkotja. 
Ezen az útvonalon túl, délfelé, keskenyebb sávban folytatódik Rima
bánya—Rimazsaluzsányig. Annak az erős dinamikai hatásnak a követ
keztében, amely érte, nemcsak a szövete lett palás, hanem concordans 
helyzetbe is került a karbonkorszak üledékeivel: csapása 3—4 h, a dü- 
lése délkeleti 40—50° alatt. A karbonkorszaknál fiatalabb, minthogy a 
karbonpalák felsőrészén áttört. Valószínűleg ez képviseli területünkön a 
permkorszak kőzetét.

Dinamikailag el nem változott állapotban sehol sem fordul elő 
területünkön: mindenütt palás, de a sericites levelek között a jelleg
zetes quarcbütykök makroskoposan is felismerhetővé teszik ezt az erő
sen préselt s elváltoztatott, érdekes eruptiós kőzetet. A Rimabrezótól 
Karaszkó felé vezető út elején, az erdőszélen gyönyörű feltárásbau lát
ható s ott mogyorónyi—diónyi quarcszemek iktatódnak a földpátos- 
sericites lapok közé.

A dinamikai elváltozások különösen mikroskóp alatt észlelhetők 
tanulságosan.

A nagyobb quarcbeágyazások a palásság irányában nyúltak el, az 
apróbbak sávokká préselődtek össze s a kataklázos szerkezetre valló 
hullámos kioltódást mutatják. A dinamikai hatást a földpátokon is ki- 
vehetjük, valamint a görbült, gyúródott biotitpikkelyeken is. A földpát 
és a biotit többnyire elbontott alakban van jelen. A földpát rovására 
sericit és calcit képződött. A biotit chloritosodott. Apatit-tűk és vasérc- 
szemecskék sohasem hiányzanak.
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2. G rá n it.

A terület északkeleti részén, Dombosmezőtől északkeletre kerül 
felszínre a tőle erősen átalakított karbonüledékek alól az a hatalmas 
gránitlakkolit, amely a felvett terület északi szélén túl a Trsztye hegy
ben 1117 m magasra emelkedik. Ezt a gránitlakkolitot aplitos szélső 
facies kiséri Balogértől és Dombosmezőtől északra. A felvett terület 
egyéb helyein a gránitnak aplitos dykejai és pegmatitos telérei kerültek 
felszínre. így Dombosmező község északi szélén, a községbe vezető mély 
útban, 1*2 m széles aplit-dyke törte s alakította át a karbonpalát. Egy 
másik aplit-dyke ugyanattól a községtől nyugatra, a coalitiós út men
tén, került felszínre. Délebbre a Stiepovi Les tetején és északnyugati 
és nyugati ágán, továbbá a nyustyai vasúti állomás környékén szintén 
látni több aplit-dykeot. A legszebbek egyike a 21. sz. vasúti őrház mel
lett tört át a karbonpalán.

A gránitnak, valamint aplitos szélső faciesének és aplitos dykejai- 
nak érintkezési átalakító hatásáról már fentebb szóltunk.

A gránit korára nézve csak annyi jegyezhető meg, hogy egyfelől 
a karbonkorszak üledékeinél fiatalabb, minthogy azokon áttört s azokat 
át is alakította, és másfelől, hogy az andesit kitörésénél idősebb, ameny- 
nyiben az andesitben több helyütt zárványként fordul már elő a gránit
tól átalakított gránátos karbonpala.

A terület északkeleti részén felszínre került gránit közepes szem
nagyságú kétcsillámú gránit. Lényeges ásványi alkotórészei: a magnésia 
és káhcsillám, a fehéres földpát s a víztiszta quarc már makroskoposan 
is felismerhetők.

Mikroskóp alatt még vasércszemcsék, apatittűk, zirkon, epidot, 
klinozoisit figyelhetők meg benne.

A biotitban gyakoriak a pleochroitikus udvarok és a zirkonzárvá- 
nyok. A biotit részben resorbeálódott s rovására magnetitszemecskék kép
ződtek, részben chloritosodotfc. A földpát orthoklas, mikroklin és albit. 
Tele van muscovit-lemezke zárványokkal, amelyek egymást 60° alatt 
keresztezik, amire már dr. B öceh H ugó is reáutalt a Szirktől északra 
fekvő gránitnál. A quarc sok folyadékzárványt tartalmaz, hullámos ki- 
oltódású s helyenként a nagyobb allotriomorph egyének összetöredezé
séből keletkezett szemecskék halmaza észlelhető.

3. D iorit.

A Bimabrézótól Iíaraszkó felé vezető út mentén, ott ahol két patak 
fut össze, zöldes eruptiós kőzet: elbontott diorit alkot dykeot a karbon-
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palában. Az épebb darabokban makroskóposan is felismerhető a zöldes 
amphibol és chlorit meg a fehéres, elbontott földpát.

A kőzet legnagyobb része palás és a dobsinai préselt diorittal, a 
«zöld palá»*val azonos.

Ennek a zöldes, palás dioritnak Gömörhegyvégnél is felfedeztem 
két, parányi foltját. Itt ércesedés nyoma is látszik vele kapcsolatosan.

Az épebb darabok mikroskóp alatt lényegileg zöldes, közönséges 
amphibolból s plagioklasból álló, kristályos szemcsés szövetű kőzetnek 
bizonyultak.

Az amphibol viszonylag gyengén pleochroitikus: a =  színtelen, b 
és c — halvány kékes zöld. Többnyire chloritosodott. A földpát erősen 
bontott, különösen sok, sárgás szinű és gyengén pleochroitikus epidot 
képződött a rovására. Klinozoisit és titanitszemecskék is előfordulnak. Az 
erősebben bontott kőzetben sok a másodlagos calcit s vasérc is fellép.

4. A n d esittu fa  és b reccia .

Andesittufát és brecciát leltem Dombosmezőtől délkeletre az Ör- 
döghalma (Certovsky Hrb) déli oldalán, a coalitiós út mellett, továbbá 
Babaréttől délkeletre, a Babinski malommal szemben, a kiétei patak 
keleti oldalán, végül Babarét és Karaszkó községekben.

A Babinski malommal szemben alul 2—3 m vastag andesittufa 
van feltárva, erre andesitbreccia következik s azon ömlött el a Lehotka 
hegyhát andesittakarója.

Az Ördöghalma andesittufájában 1—l*5mm vastag s mintegy 2 mm 
hosszú amphibolkristályok foglaltatnak, amelyeken a oo P {  110 } és a 
oo P  oo { 0 1 0 }  oldallapok eléggé épek. Amphibolokat különben az I l l é s - 
től felvett keletibb terület andesittufájában is leltem Szelesténél és 
Kőhegynél.

Ez utóbb említett községtől északnyugatra, a kőfejtőben, az andesittufa 
10—15 cm vastag, elszenesedett növényrészeket tartalmazó, üledékes 
réteget zár be, amely a schlier-márgára emlékeztet. Úgy látszik, hogy 
e vidék andesiteruptiója a schlier lerakódásával, vagyis az alsó medi
terrán végével indult meg.

A sárgás vagy világos kékesszürke andesittufán hipersténes augi- 
tos andesit takaró terül el. Az, hogy a vulkáni törmelék ásványos ösz- 
szetétele eltér a lávaárból keletkezett, tömött kőzetétől, abból magyará
zandó, hogy amikor a vulkáni törmelék: a hamu, lapilli, mint az an
desittufa anyaga, keletkezett, a magma tele volt még vízgőzzel s így az 
ásványkiválás feltételei mások voltak, mint a később kiömlött lávában,
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amely vízgőzének nagyrészét elvesztette, s egyébként is eltérő viszonyok 
között szilárdult meg.

5. H ip e rs te n e s  augitos ancLesit.

A hipersténes augitos andesit a felvett terület északi részén három 
helyen alkot kisebb takarót, ú. m. Dombosmezőtől észak-északkeletre 
a Strmy Hrbk-on, Dombosmezőtől délkeletre az Ördög halmán és 
Nyustya-Brezina (drótpálya állomása) között. A felvett terület déli részén 
ez a kőzet foglal el a felszínen legnagyobb területet: Bimabrezó—Kiéte 
községek összekötő vonalától dél felé Babaréten át Karaszkó felé mind
jobban kiszélesedik.

Karaszkó és Babarét községek között nyirok takarja ugyan, de a 
420 m-nél magasabb hegyhátakon mindenütt szálban áll.

Ep állapotban sötétszürke, csaknem fekete kőzet. Elmállva hamu
szürke. Az elsősorban kivált piroxének és a világosabb földpátok már 
makroskóposan is felismerhetők. Mikroskóp alatt a hipokristályosan 
porphyros alapanyagban, a kiválás sorrendjében, magnetit, apatit, hi- 
perstén, augit és plagioklas ismerhető fel.

A magnetit kisebb-nagyobb szemecskék alakjában van jelen. He
lyenként kissé áttetsző, ami nagy titántartalomra vall. Zárványként gya
kori a hipersténben, augitban és plagioklasban, de bőven van meg az 
alapanyagban is. Az apatit alárendelt alkotórész.

A hiperstén hosszú oszlopokban fordul elő. Ahol ép a kőzet, vilá
goszöldes szinű. Pleochroismusa erős: a =  halvány veresesbarna, b =  
sárgás, c =  világoszöld. Az augit rövidebb oszlopokban termett. Színe 
megegyezik a hiperstenével. de ferde kioltódása könnyen megkülönböz
teti; etővé teszi.

A plagioklasok többé-kevésbbé elbontott ikrek. Mindenik előfordu
lási helyen öves felépítést mutatnak. A belső, bázikusabb rész erősen 
elbomlott, a külső, kevésbbé bázikus rész épebb.

A Strmy Hrbok kőzetében több helyen a plagioklas félig körül
nőtte a hiperstent, a kraszkói andesitből készített csiszolat egyik plagio- 
klasában hiperstenzárványt leltem. Mindez biztos jele annak, hogy a 
hipersten előbb vált ki, mint a plagioklas. Az előbb említett hely kő
zetében egyes plagioklasokon hullámos kioltódás észlelhető: a mélyben 
kivált plagioklasok a kiömlött s folyó lávaárban zúzódást, törést szenvedtek.

Az alapanyag apró plagioklaslécekből, piroxénekből s magnetit- 
szemecskékből áll.

A Lehotka andesitje Babarét községtől keletre a gránittól erő
sen átalakított gránátos karbonpalát és werfeni paladarabokat zár ma-
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gába. A Strmy Hrbok andesittakarója pedig a 769 m magassági szám
mal jelölt gerincélen 8 m hosszú, 2#5 m széles, 2 m magas s ugyan
csak a gránittól átalakított karbonpala-tömböt visel.

*

A 11. öv XXII. rov. DK-i lapján különösen a harmadkori réte
gek elterjedését állapítottam meg s Lévárt-fürdőnél igen gazdag har
madkori faunát is leltem, amelynek részletes feldolgozása folyamatban 
van. Echinolampas-ok, Terebratulák, Pectenek (7 faj), Lima-k (3 faj), 
Anomia-k, Ostrea-k (különösen sok Ostrea callifera), Arca-k, Lucina-k 
(4—5 faj), Thracia-k, Tritonium-ok, ifoWa-k s Lamna fogak várnak 
közelebbi meghatározásra ezekből a rétegekből.


