
II. FELVÉTELI JELENTÉSEK.

A) Hegyvidéki országos felvételek.

l. Felvételi jelentés az 1911. évről.

Dl*. POSEVITZ TlVADAR-tÓl.

A földtani felvételre szánt idő első részét reambulációra fordítottam. 
Mindenek előtt felkerestem Máramaros megyében a Tisza völgyét, még 
pedig a Borkút és Svidovec közötti szakaszt. Itt néhány patak, különö
sen pedig a Trostjanecpatak beömlése táján típusos oligooén pala felléptét 
konstatálhattam, miáltal bebizonyult, amit már előre sejtettem, hogy a 
kárpáti homokkövek Svidovec és Borkút között az oligocénbe sorozan- 
dók. Azután Bereg megyében végeztem reambulációt Szolyva, Polena, 
Olena és Yolóc vidékén. Itt felemlítendő, hogy Polena mellett az újabban 
történt erdőletarolás következtében új feltárásokat volt lehetséges tanul
mányoznom. Kiderült, hogy az alsó oligocén nem olyan nagy kiterjedésű, 
mint amiként térképeztem, hanem csakis többé-kevésbbé keskeny sávra 
szorítkozik. A  rajta konkordánsan fekvő homokkő pedig, mely helyen
ként nagyobb vastagságot ér el és a közeli andezit vonulathoz simul, már 
a középoligocént képviseli.

A  reambuláció végeztével folytattam a részletes felvételt a már meg
kezdett 10. öv X X IY . rov. lapon. Margitfalutól átszeltem északkeleti 
irányban a többféle csillámpalából álló Cserna-Hora hegyláncot, melynek 
északnyugoti részét már az előző években bejártam volt. A  csillámpala 
gyürődött, a Cserna-Hora csúcson függőlegesen állnak a rétegek; de az ál
talános dőlés mégis délnyugati. A  hegység északkeleti peremén diasz- 
korú barnavörös pala és homokkő fekszik az alaphegységen, északkeleti 
dőléssel. Elterjedése látható a Stara Bistra-völgyben, hol a hegynyergen 
áthúzódik a Hrabko patak felső völgyrészletébe. Megszakított folyta
tása délkeleti irányban Miklósvágás községtől délre látható. Diaszkorú pa
lákon triaszkorú mészkő, majd pedig oligocénkorú homokkő fekszik.

A  Cserna-Hora hegylánc csillámpaláját bejárt területünkön áttöri a
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Hernád folyó Istvánhuta és Margitfalu között, így a Hernácl folyó oldalán 
is követhetjük a csillámpala elterjedését. A  vasúti állomástól a faluig al- 
luviális kavics födi el és csak az út szélén jön felszínre. A  Hernád folyó 
jobb oldalán elterjedése vajmi csekély. A  völgy szoros kezdetén fellépő 
Zimermanski Vrch nevű hegyhát, mely Margitfaluig húzódik, csillámpalá
ból áll. Több helyütt van feltárás és mindegyiknél látható a rétegek dél
nyugati dülése (30u alatt). Gyűrődések itt is észlelhetők.

Délnyugat felé haladva a csillámpalán vörös alsó triászpala fekszik 
délnyugati düléssel. A  vörös pala csakis keskeny sávban mutatkozik 
itt és néhány vízmosásban észlelhető. Szinklinális ez, melynek délnyu
gati szárnya a Mária-huta közelében fellépő karbonpalán nyugszik és 
északkelet felé dűl.

A  vörös palára felső triászkorú fehéres tömött mészkő települt, mely
ből a kimagasló Vapenica hegycsúcs áll, melynek délkeleti lejtőjén kőfej
tés van. A  mészkő a Kurlova Skálától eredő patakocskáig húzódik és az 
utóbbi hegycsúcsban végződik. Kövületeket nem tartalmaz.

A  Vapenica mészcsúcs keleti lejtőjén, ott, hol az erdő kezdődik, szer
pentin helytálló nagy sziklatömzsökben s néhány helyen az egész mere
dek hegyoldal tele van zöldes sötét tömött szerpentin sziklával és törme
lékkel. A szerpentin leér egészen a Gölnic f oly óig. Innen nyugat felé hú
zódik és a kopár hegyhátakon mindenütt helytálló. Az első déli irányban 
nyíló vizhasadékban tömegesen fellép. A  Krompavsky hegyhátról délre 
húzódó kis völgy mindkét részén helyt álló a szerpentin. A  talaj tele van 
szürkés-zöldes szerpentin darabokkal és már messziről is felismerhető. A  
kis völgy jobb oldalán két alacsony kúpban jelentkezik és a Kúriává pa
takig húzódik. Sok vízszakadékban fel van tárva. A  szerpentin, mely
nek részletesebb tanulmányozása még nem történt meg, a triászkorú mész- 
kövön fekszik.

Az alsó triászkorú vöröses palák a Göliiic völgyéből északnyugati 
irányban Korompa felé húzódnak. A  Krompavsky hegyháton finomabb és 
durvább vöröses breccsával találkozunk (előbb Grauwacke név alatt em
lítve), mely, mint már az előbbeni években észleltem volt, a vörös paláktól 
el nem választható. Jól látható az a Kúriává Skala mészhegytől délnyugati 
irányban levezető ösvényen. Ezen a helyen a mészkő alján a vörös alsó 
triászkorú pala lép fel, majd a finomabb és végül a durvább vörös breccsa 
következik konkordáns fekvéssel. Ezek mind az alsó triászba sorozandók.


