
5. Az Abostól és Eperjestől nyugatra eső hegyvidék.
(Évi jelentés 1912-ről.)
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Az 1912. évi részletes földtani felvétel a múlt évi munkálatok foly
tatása volt keleti és északkeleti irányban. Bejártam a 10. öv XXIV. rovat 
rovat északkeleti térképlap (1:25.000) területét, még pedig északi és 
nyugati szélétől déli irányban a Hernád folyóig, kelet felé pedig a Tarca 
vizéig.

Területünkön kristályos pala, gránit, perm homokkő és breecsa, 
felső triászkorú mészkő és mint legfiatalabb képződmény, oligocénkorú 
kárpáti homokkő fordulnak elő.

Kristályos palák és gránit.

Már a múlt években bejártam volt a Branyiszko-Csernahora-hegy- 
lánc nyugati részét, mely a Slubica (1131 m) és a Csernahora (1028 m) 
csúcsokban leginkább kimagaslik. Kelet felé folytatódva fokozatosan 
veszít magasságából, amennyiben közepes magassága csak 600 méter és 
csak egyes csúcsai, mint a ÍTusta (628 m) és a Szamárhegy (693 m) 
emelkednek magasabbra.

A hegylánc kristályos palákból, leginkább csillámpalákból áll, 
valamint többé-kevésbbé hatalmas közbetelepült gránittömzsökből, mely 
utóbbiak a hegylánc keleti részében uralkodóvá válnak. Legszebb feltá
rásokkal találkozunk a Hernád mentén, a vasúti bevágásokban. Kassa- 
hámor megállóhelynél északkeleti dűlésben feltárt csillámpala látható, 
mely Ö-Ruzsin helység közeiéig követhető. Mindjárt a folyó első kanya
rulatánál mély bevágásokban fel van tárva a csillámpala, mely kvarcos 
jellegű.

A következő kanyarulatnál a letarolt hegylejtőn hatalmas szikla- 
csoportban lép fel a kvarcos csillámpala és a gránit. A Doljava-völgy 
torkolatánál ráncosodott típusos csillámpala bukkan elő; dűlési foka 
minduntalan váltakozik. Ó-Ruzsinnál pedig permi kőzetek takarják el 
a gránitot.

b) Az Északkeleti Kárpátokban.
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Látható a gránit a Szopotnica mellékvölgy mentén is, mely patak 
Nagyiadna és Abos között a Hernádba folyik. Ebben a szűk, lakatlan, 
erdőséggel borított völgyben a volt első malomig csak permi homokkővel 
találkozunk. Majd még jobban szűkül a völgy, a patakban hatalmas 
gránittömzsök hevernek szerte-szét, a meredek hegyoldalban pedig szál
ban áll a gránit. A Szopotnica-völgyben a gránittömeg már jóval kes
kenyebb és a szomszédos Strázsa-hegy nyugati oldalán eltűnik a hatal
mas perm-takaró alatt.

A kristályos palák ráncosodtak és leginkább északkelet felé dűlnek.

Perm (diász).

A permi lerakódások mindkét oldalon körülveszik a Cserna-hora 
hegyláncot. A Hernád folyó bal partján Ó-Euzsintól Abosig követhetők; 
úgyszintén a Szopotnica-völgy felső szakaszában is. Leginkább el vannak 
terjedve a Svinka-völgy alsó részleteiben Abos és Pillér Peklen helység 
közeiéig, valamint a vasút mentén Abos és Somosújfalu között. Ezen 
a két helyen érik el a legnagyobb szélességüket. A Svinka-völgy jobb 
oldalán több feltárás van az erdővel borított hegyoldalban. Ebben a 
völgyben a leginkább kifejlődött kőzet szürkésfehér vagy vöröses szinü 
szemcsés homokkő, mely „grauwacke“ név alatt ismeretes. Nagyon alá
rendelt és csak gyéren fordul elő vöröses pala; míg felzites pala nehány 
helyen nagyobb tömegben a vörös szemcsés homokkő közé települten lát
ható. A vasút mentén a somosújfalui őrháztól délre találjuk az első fel
tárást; finom szemcsés vöröses színű ,,Grauwacke“ bukkan itt elő. Ez 
követhető a vasúti bevágásban egészen Licsértig. Tovább Abos felé is 
folytatódik a „Grauwacke“. A vidék itt nagyon ellapul, de a felszínen 
mindenütt hevernek egyes darabok. A vasúti bevágásban Abos falu és 
Lemes megállóhely között a legszebb feltárásban láthatók.

Felső-triászkorú mészkő.

A Csernahora hegylánc nemcsak perm lerakodásokkal van körül
véve, hanem .mészkövekkel is, mely utóbbiak a perm képződményekre 
települtek. Területünkön leginkább ki van fejlődve a mészkő Pillér Peklen 
helység mellett. Innen nyugat felé húzódik, mindinkább keskenyebb 
sávban, míg Miklós vágás helységnél véget ér. A Szopotnica völgy 
felsőbb szakaszában a patak átvágta ezt a mészkövet, benne folyik. A 
völgy baloldali lejtője és magaslata ebből a mészkőből áll. A mészkő 
szürkésfehér, tömött vagy szemcsés, helyenként mészpáterektől átjárt.

Somosújfalu mellett, közvetlen az országút mellett van a legkele
tibb mészkő-kibúvás, kis mészkődomb, mely kiemelkedik a körülvevő
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oligocén homokkőből. A mészkő kis darabokra töredezik, szürkés fehér 
szinű. Tőszomszédságában van még egy másik kisebb mészkődomb.

E két dombocska az északi mészkő vonulatnak keleti irányban utolsó 
előjövetele. Kövületeket a mészkőben nem találtam, de az uralkodó fel
fogást követve, felső-triászkorúnak nevezem. A Csernahora déli oldalán 
a Kameniec mészkúp emelkedik a Hernád partján Nagyiadna közelében.

A  kedvezőtlen időjárás folytán a Csernahora hegyláncot nem jár
hattam be egészen, ez a következő évben fog folytatólag megtörténni.

Oligocén időszaki kárpáti homokkő.

A  Csernahora mészkövére kárpáti homokkő települ, mely észak 
felé lapunk széléig, kelet felé pedig a Tarca vizéig terjed. A homokkő 
magas dombvidék képében jelentkezik, melynek egyes dombjai kopárok 
vagy erdővel borítottak. A vidék egyhangú. Feltárás kevés van és ahol 
helytálló kőzet található, mindig ugyanazon jellegű. A rétegek kevéssé 
gyűrtek és többnyire észak felé dűlnek.

A legalsóbb rétegeket meszes konglomerátum vagy konglomerátu- 
mos homokkő képviseli, mint ezt másutt is az előbbi években bejárt terü
leten tapasztaltam volt. Ezek a konglomerátumok finom szemcsés vagy 
tömött homokkőbe mennek át, melyek márgás agyagpalával váltakoznak. 
A homokkőpadok néha métervastagságúak, néha sokkal vékonyabbak, 
utóbbi esetben az imént említett márgás agyagpalával váltakoznak. A 
homokkő friss törése kékes-szürke, különben piszkos sárga, kvarcból, csil
lámból és kevés földpátból áll.

A kormeghatározás alapjául azok a kövületek szolgáltak, melye
ket a hírneves Radács melletti lelőhelyről H a z s d i n s z k y  az ötvenes évek 
elején gyűjtött. A gyűjtemény egy része Bécsben, másik része a m. kir. 
Földtani Intézet múzeumában van. Az állati maradványok közül leg
jellemzőbb a Pholadomya Puschii Goldf., csigák közül egy a Turritella 
vindobonensishez hasonló faj találtatott, tüskebőrűek közül Spatangus 
acuminatus. De a rétegek korának megállapítására legbiztosabb alapot 
nyújtottak a növénymaradványok. Ezeknek lenyomatai: ágak, levelek 
és gyümölcsök igen jól megtartott állapotban vannak és az oligocénkorra 
utalnak. H a z s l i x s z k y , M i c z y x s k i  és Dr. S t a u b  évek előtt behatóan 
foglalkoztak vele.1) i)

i) H a zslin szk y : Das Thal dér Svinka bei Radács. (Jahrbuch dér k. k. geol. 
Reicksanstalt 1852. III.)

Mic z y n sk i: Über einige Pfianzenreste bei Radács, (Jahrbuch dér k. k. geol. 
Reiclisanst, IX.)

Dr. Sta ub  M .: A radácsi növényekről. Évkönyv IX.
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