
A BORLÖ-, GYIL- ÉS HATHEGYSÉG FÖLDTANI FELÉPÍTÉSE
í r t a :  K u l h a y  G y u l a — J a n t sk y  B é l a

A Borló-, Gyil-és Háthegység szerves tartozéka annak a fiatal harmad
kori andezites vulkáni sorozatnak, amely a Vihorlát-hegységgel kezdődik 
és a Hargitával végződik. A Borzsova folyó mellékágainak irányát nagy
részt ÉD-i hegységszerkezeti irányok szabták meg. Az uralkodóan laza 
tufából felépített egyhangú terepbe gyorsan és mélyen vágódtak be a 
patakok.

Réteg tani viszonyok
A terület képződményei a következők:
1. Erviliás, kékesszürke agyag. A legidősebb fekűsorozatot az az agyag 

képviseli, mely a Háthegységtől DNy—Ny-ra nagy területen lép a felszínre. 
Beregkisfaludtól a Pereküp-patakig csaknem minden vízmosás feltárja, 
mégis a legszebb előfordulásait Drágabártfalva (Dorobratovo), Maszárfalva 
(Negrovo), Dávidfalva (Zavidovo) és Klastromfalva (Podmonastÿr) között 
találjuk. Dávidfalván, a gör. kát. templomtól É-ra eső első vízmosásban 
találjuk igen szép feltárásban a rátelepülő keresztrétegződéses homokkal 
együtt. Az agyag jólrétegzett. Színe üde állapotban kékesszürke, levegőn 
megsárgul. Figyelemreméltó az agyag képlékenysége.

Az agyagrétegek dőlése a Háthegység gerincétől DNy-ra 45—100° 
között váltakozik. Benne 
az alsó-szarmata szintre 
jellemző gyér fauna jön 
elő. A kövületek vagy el
szórtan jelentkeznek, vagy 
egyes réteglapokon dúsan 
felhalmozódnak. Az 1. áb
rán látunk ilyen kövület
dús betelepülést. A fajok 
száma kevés. A követke
zőket sikerült meghatároz
nom: Cardium obsoletum 
E ic h w ., Cardium sublati- 
sulcatum d ’Or b . (plica- 
tum), Cardium sp. igen sok 
töredék, Ervilia podolica 
E ic h w . (olykor külön réte-

1. ábra. Kékesszürke agyag, a dávidfalvai gör. kát. 
tem plom tól É-ra eső vízmosásból. A kalapács alatt 
jól kivehető a csaknem tisztán  E rv ilia  héjakból álló 

rétegecske



gekbeii), Macira podolica E ichw. (egyes helyeken nagy tömegben), Modiola 
marginala Gat., Modiola volhinica E ichw., Trochus podolicus Dub.

Jellemző, hogy csaknem minden faj külön-külön egyes szintekben fel
halmozódva jelenik meg. így a dávidfalvai erdő vízmosásaiban uralkodnak 
az Ervilia héjak, míg Dávidfalvától É-ra inkább a Cardiumok és Macirák 
jönnek elő nagy számban, Beregkisalmáson pedig sok a Modiola. A réteg
sor alsó tagját a fauna alapján a szarmata-emelet alsó szinttájába kell 
soroznunk.

2. Kövületes, sárga homok. A kékesszürke agyagra közvetlenül világo
sabb, vagy sötétebb árnyalatú sárga homok települ. Mindenütt a kékes
szürke agyagot kíséri. Szemnagysága sokszor egészen a kölesével vetek
szik. Igen jellemző a keresztrétegződéses szerkezete; ez már erős áramláso

kat, valószínűleg valamely 
nagyobb folyam deltáját 
rögzíti (2. ábra).

Ennek a szintnek a 
kövülettársasága azonos az 
agyag kövületeivel, de fel
tűnő, hogy a Cardiumok 
jutnak túlsúlyba. A réteg
sor tehát az agyaggal 
együtt az alsó-szarmatába 
tartozik. A sárga homok 
összvastagsága 40—60 m..

3. Édesvízi, növény- 
lenyomatos agyag és fás 
barnakőszén. Ez a réteg
sor a következő kavics- 
és konglomerátum-képződ

ménnyel összetartozó, a szétválasztásuk csak kőzettani szempontból indo
kolt. Összetartozásukat igazolja a bennük található gazdag flóra-maradvány.

Az édesvízi agyagot a Háthegység peremén, a tufák alatt találjuk 
meg. Az agyag színe sárgásszürke, sárgásbarna, anyagában sok a finom 
tufaliszt. A Pavlici nevű árok középső szakaszán Quercus és Carpinus-iéiék 
találhatók nagy számban, de feltűnnek a tenyérnél is nagyobb Ficus 
liliaefolia Al. Br . lenyomatai is.

Beregkisfalud fölött igen széles övben gyűjthetünk lenyomatokat. 
A Kőhegytől К -re eső félívalakú völgy középső szakaszán, a vasúti megálló
tól É-ra, az erdő szélén húzódó vízmosásban az agyag sötétszürke, barnás 
színű és tele van növénylenyomatokkal. Itt főleg a Laurus-nem uralkodik, 
de Acacia és Robinia-félék is szép számmal kerülnek elő. A vezérlenyomat, 
amely a többi előforduláshoz kapcsolja ezt az előfordulást is, szintén a 
Ficus liliaefolia A l . B r . A z agyagban karvastagságú barnakőszéncsíkok 
és egy kb. 1 m vastag telepecske is előjön.

Dávidfalva környékén, különösen a Zsófia-hegyhez (Velki Kámen) 
vezető út bevágásaiban az agyag sárgásbarna színű. Itt néhány szép Castanea 
kubinyii Kov.-t találtam.
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2. ábra. D ávidfalvától É -ra, az 1. ábra  feletti szin t
ben lévő keresztrétegeződéses homok
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Az édesvízi agyag leülepedésekor már javában működtek a partmenti 
tűzhányók s így pár centimétertől több deciméterig, sőt méterig is főleg 
riolittufa-padok települnek közbe, de alárendelten andezittufa, illetve tufit 
is található benne.

A rétegsor Ilonca és Munkács között 2 m vastag fás barnakőszéntele
pet tartalmaz. A fás-leveles barnakőszén erősen réteges szerkezetű, uralko- 
dóan rostos, sásszerű anyagok összepréselődéséből keletkezett, de sokszor 
találhatók benne fatörzsek is; ezeken a fa anyaga egészen sárgásbarna 
színű. A barnakőszéntelepet fedő szürke, majd sárgásszürke agyag igen 
képlékeny. Színe sokszor egészen világos s valószínűleg a tűzállósága is 
nagyobb a közönséges agyagokénál. Jellemző erre az agyagrétegre a növény- 
lenyomat. Ezek közül meghatározható volt: Quercus sp., Juglans sp,, 
Populus sp., Ulmus sp., Car- 
pinus sp., Ficus tiliaefolia 
Al . Br., Graewia crenata 
U n g .

Beregpapfalván sike
rült a növénylenyomatok 
között egy Syndesmia re
flexa lenyomatára is akadni 
s így a széntelep kora is a 
szarmatába tehető.

4. Konglomerátum és 
kavics. Az édesvízi agyag 
közé több szintben kavics 
és konglomerátum települ 
és a terület időleges szárazra 
jutását jelzi. A szarmata ten
ger oszcillációja élesen jut 
kifejezésre az üledékek szem
nagyságában és megjelenésében. Anyaga mindig a szomszédos flis területről 
származik: kvarc-hömpölyök, kemény kvarc-homokkövek, csillámos homok
kövek alkotják a zömét; jellemző rá, hogy andezitkavics nincs benne. 
Ez a rétegsor suvadásra rendkívül hajlamos. A kavics- és homokrétegek 
jól vezetik és raktározzák a vizet, míg a váltakozó agyagok vízzárók. Ha sok 
a csapadék, akkor az édesvízi agyagok is átáznak és szinte szétfolynak. 
Ilyenkor mozgásban van a Háthegység egész DNy-i oldala.

Az édesvízi agyag- és kavicsüledékek összvastagsága 200 m-re tehető.
5. Finomszemű, horzsaköves riolittufa. A riolitvulkánosság már az alsó

szarmatában elkezdődött. Az édesvízi agyagban mind hozzáelegyedett 
tufaliszt alakjában, mind pedig önálló padok alakjában jelentkezik a horzsa
köves, szurokköves, fehér, sárgásfehér, vagy szürkéssárga színű riloittufa. 
A Háthegység szegélyén kisebb-nagyobb foltokban a legfelső kavicsrétegre 
riolittufa telepszik (1. 3. ábrán).

Jellemző erre a riolittufára, hogy jól rétegzett, kevés benne a színes 
elegyrész. A tufa legtöbbször átmosott, sok benne a sás-, alga-lenyomat, 
melyek sokszor még halványzöld színüket is megőrizték. Igen szép flórát

3. ábra. Az édesvízi agyag és kavics fölé települő 
rio littufa-padok a Zsófia-hegy (Velki Kámen) alatti 

erdő határán  (Dávidfalva)
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gyűjthetünk Dávidfalva felett, a 3. ábrán látható tufapad és kavics határán, 
továbbá a Dávidfalva—Hátmeg közötti útnak Dávidfalva mellett lévő 
nagy szerpentinjében. A következő fajokat sikerült eddig meghatároznom:

Phoenicites borealis F r., Salix sp., Populus glandulifera Ung., Populus 
beregiensis n. sp., Populus sp., Juglans parschlugiana Ung., Juglans arctica 
H eer, Caria costala Ung., Caria ventricosa Ung. (igen szép termések jöttek 
elő ebből a fajból), Carpinus grandis Ung., Carpinus piramidalis Ung., 
Fagus ilexiana, Fagus sp., Quercus undulata Göp., 3 új Quercus faj, Termi- 
nalia miocenica Ung., Castanea kubinyii Kov., Castanea sp., Ulmus pluri- 
nervia Ung., Ulmus longifolia Göp., Ulmus karpatiensis n. sp., Planera 
ungeri Kov., Ficus tiliaefolia Al. Br., Ficus tuzsoni n. sp., Magnolia sp., 
Papilionites erythrinaformis Berry, Cassia lignitum Ung., Cassia vulcanica 
Ettings., Cassia sp., Leguminosites producta n. sp., Acer trilobatum Al. Br., 
Acer giganteum Göp. (termés), Cupania grandis Ung.

Ezek a lenyomatok és termésmaradványok sajátos flórát képvisel
nek. Megegyezésük elsősorban az erdőbényei, tállyai, häringi, parschlugi, 
hernalsi és a bilini flórákkal szembetűnő, de nagy meglepetésemre a baróti 
és köpeci lignitek kísérő növénymaradékai is csaknem teljesen megegyez
nek flórámmal. Az előbbi helyek klasszikus szarmata-lelőhelyek, míg az 
utóbbi lignitmedence levantei. Fel kell tételeznünk, hogy a Bécsi-medence 
felől а К  felé fokozatosan kiemelkedő térszínt lassan hódították meg a 
növények. így magyarázható, hogy a szarmata flóra lehúzódott К  felé 
és abban az ütemben, ahogy a pannon medence szárazulattá vált, fokoza
tosan átmentődött a fiatalabb korokba is. Ez a párhuzamos megegyezés 
bizonyítja azt is, hogy a területen a terresztrikus rétegek valóban átmenetet 
képviselnek a szarmata és pannon között.

A riolittufa vastagsága nem nagy. Magasabb szintjeiben már sok 
andezittufa keveredik hozzá. A Gyil- és Háthegységekre igen jellemző ez 
a sajátos, vizi ülepedésű, sok homokkal kevert és agyagos betelepülésekkel 
zavart tufa, melyek összetétele úgyszólván centiméterről centiméterre vál
tozik. Ülepedésük áramlásos vízben történhetett és ezért jól osztályozottak.

6. Osztályozott, vizi ülepedésű andezittufa, homokos és agyagos szintek
kel. (Tufitok.) Ez a rétegsor a riolittufából fejlődik ki éles átmenet nélkül. 
A fehér vagy sárgás színű kőliszt, helyenként hirtelen megy át sötétszürke 
vagy zöldesszürke rétegecskébe, hogy hirtelen durva, szerkezetnélküli, 
ököl vagy ennél is nagyobb andezittel kevert rétegnek adjon helyet. A nö
vénylenyomatok még ebben a tufában is gyakoriak, de a fajok száma az 
előbbiekhez képest lecsökken, némileg a jelleg is megváltozik.

Ez az alsó tufaszint azért jelentős, mert a vasérc mindig ebben jelent
kezik. Igen nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen milyen eredetű ez az 
érc. A 4. ábrán láthatjuk a Szabatin-patak egyik mellékvölgyecskéjében 
előforduló osztályozott tufát a benne lévő 1—3 cm-es limonitcsíkokkal.

A konkordánsan és párhuzamosan futó limonitcsíkok mocsárvasérc 
mellett szólnak, viszont a máshol szabálytalanul megjelenő érc inkább hidro
termális kiválásra utal. Valószínű, hogy a hidrotermális és mocsári érc
képződés egyidejűleg játszódott le.

Lóza községnél az alsó tufában diatomeás palacsíkok is jelentkeznek.



7. Durva, kevésbbé osztályozott andezittufa egyes szintjeiben sok~t bombá- 
val. A Borló-, Gyil-és Háthegység zömét ez a tufaféleség építi fel. À fekű- 
sorozat és tömeges andezit lényegesen kisebb tömeget képvisel. Vastagsága 
700—800 m-re tehető. Igen sajátságos, hogy 
ennek a tufának anyagában megtaláljuk az 
előbbi tufaféleségeket is breccsa alakjában.
A tufa anyaga andezites jellegű. Sok augit 
és magnetit kristály színezi szürkévé a sár
gás földpátokból álló és laza horzsaköves 
szerkezetű alapanyagot.

8. Andezitlávaárak és telérek. A Gyil- 
hegység andezitjei piroxénandezitek. Ural
kodó típus az augitandezit és az augithi- 
perszténandezit. A legfiatalabb telérkitölté- 
sekben megjelennek az divines augithiper- 
szténandezitek is. Összetételük kevéssé el
térő. Mikroszkóp alatt andezin-labrador 
sorba tartozó földpát, augit, hipersztén 
(utóbbi kettő sokszor orientáltan összenőtt), 
ritkán divin határozható meg. Változást 
csak az arányokban találunk. A területen 
négy gyűjtő típust lehetett megkülönböz
tetni.

a) Igen finomszemű, fekete augitande
zit. A Háthegység ÉK-i oldalán és Hátmeg 
környékén fordul elő. Mikroszkóp alatt apró 
földpátlécek és augitmikrolitok finom szö
vedékét látjuk.

b) Nagyföldpátos augitandezit. Frissen világos, kékesszürke színű, 
igen rideg, szilánkosan törő kőzet. Szabadszemmel nézve feltűnnek benne 
a nagy 1—2 cm-es földpátok és igen ritkán egy-egy augitszemcse, vagy 
magnetitoktaéder. Vékony lávaárakban jelenik meg a Háthegység ÉK-i

4. ábra. Osztályozott tufa, limo- 
nitbetelepülésekkel. A limonitré- 
tegeket a sötétebb sávok jelzik. 

(N izipatak)

5. ábra. A beregkisfaludi Kőhegy táv lati képe

oldalán és az Ilosvai-hegy- 
ség tetején. Mikroszkóp 
alatt két földpát-generáció 
figyelhető meg. Az első 
nagy, rendesen karlsbadi ik
rekben jelentkező andezin 
földpát, a másik igen apró 
mikrolitos földpát. Gyéren 
elszórt magnetitlemezkék és 
sok augit jellemzi még 
ezt a rendkívül üveges kő
zetet.

c) Üde, szívós, sötét
szürke hiperszténaugitande- 
zit. A Háthegység telérei-
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ben, főleg Beregkisfalud és 
Lóza környékén fordul elő 
(5., 6. ábra).

A beregkisfaludi Kő
hegy andezitjét V ogl 
Má r ia  1939-ben megele
mezte (3—303). Eszerint 
a kőzet normáldioritos 
magmatipusú, kissé bázi- 
sosabb andezit. Kovasav = 
=  53,89%. Ez a típus na
gyon közel áll a cserháti 
és mátrai andezitekhez.

cl) Sötétszürke olivi
nes augitandezit. A Gyil- 
hegység magasabb szint

jeiben a legfiatalabb erupció termékeként jelenik meg. Beágyazásként apró, 
1—2 mm-es földpátlécecskék és augitok mellett feltűnnek a sokszor 5 mm 
nagyságú sötétzöld vagy vöröseszöld olivin kristályok. Sj

Az andezitek megjelenési formája rendesen rétegvulkánokhoz kötött 
lávaár, ritkábban tufák közé ágyazott telér.
Az előbbi főleg a Gyilhegységben uralko
dik, az utóbbira a Háthegységben és az 
Ilosvai-hegységben látunk szép példákat 
(7. ábra). A tufára ömlő láva 30—100 cm 
vastagságban megpörkölte a tufát

A telérek megjelenése uralkodóan 
ÉÉNy—DDK-i, de akad KNy-i irányú is.
A legszebb telérek a Háthegység gerincén 
szaladnak végig. Beregkisfaludon К —Ny-i 
irányban hasítja át egy alig félméteres te
lér a többé-kevésbbé jól rétegezett tufákat.
Anyaga nem tiszta láva, hanem lávával 
cementált kőzetbreccsa.

Az erupciók földtani korának megha
tározásánál figyelembe kell vennünk a fekű- 
sorozat alsó-szarmata korát, továbbá a ter- 
raszokat, elsősorban a «munkácsi tufaplató» 
néven ismert hatalmas kiterjedésű pannon 
színlőt. A fokozatos regresszió későbbi 
tagjait azonban felső-szarmatának kell te
kintenem. A széntelepre következő tarka- 7 
agyag és konglomerátum már terresztrikus 
képződmény, tehát a meótiai emeletbe keli
tennünk. Az andezittufa erre a konglomerátumra települ, vagyis az erup- 
ciós sor a meotikum végén indult meg és átnyúlt a pannonba. A vulkáni mű
ködés a pannon végéig, sőt talán még tovább is tartott. A Munkács—Ilosva—

. ábra. A lózai andezittelérbe te 
lep íte tt egyik kőbánya

6 . ábra. A beregkisfaludi Kőhegy közelről. A sok
szögű oszlopokban elváló kőzetet intenzíven fejtik
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Huszt közötti pannonszínlő főtömegben éppen az osztályozott, jólrétegzett an
dezittufában van.

9. Kvarcittelérek és hidrokvarcit. A vulkánosság utolsó terméke terü
letünkön geizir-lerakódás és hidrokvarcit. A geiziritek Bród fölött, a malom
mal szemben találhatók meg igen szépen. Itt mintegy 30x50 m-es geizír- 
kúp látható. A lerakodott opálos hidrokvarcit legtöbbször porcelánszerű, 
fehéren áttetsző, vagy sárgásfehér, olykor egészen sárga.

Nagyobb kiterjedésűek a Jávor alatti hidro kvarcittelérek. Négy, egy
mással párhuzamosan futó telért találunk itt. Vastagságuk 30—50 m, a 
telérrendszer összhosszúsága 1,5 km. A telérek anyaga pirittel hintett 
hidrokvarcit.

10. Pleisztocén terraszkavics. Felvételem alatt feltűnt, hogy a pleiszto
cén terraszkavicsok az Ilosva—Hátmeg—Beregkisalmás—Beregkisfalud 
által határolt területen háttérbe szorultak és a nyirok lenyúlik a jelenlegi 
erózióbázis alá. Ezt másként nem tudtam  magyarázni, csak azzal, hogy 
a fenti terület erózióbázisa az Alföldhöz viszonyítva megsüllyedt. Tudo
másom szerint Szentes F. és Bulla B. is hasonló megállapításra ju to tt 
a Felső-Tisza terraszok vizsgálatainál.

11. Nyirok. A nyirok a lösszel egyenértékű, önálló képződmény. 
Eltérése a lösztől onnan ered, hogy nedves, erdőrégióban keletkezett és 
igen hosszú ideig erdő borította. A humuszsavak ezért oldották ki a tápláló 
sókat belőle s így rajta savanyú, sószegény, rossz termőtalaj keletkezett.

12. Alluvium. A völgyek mai térszínét alluviális üledékek borítják. 
Kavics, homok és iszap képviseli ezt az üledéksort.

Fejlődéstörténeti vázlat
A fejlődéstörténeti képnek megrajzolásakor az erviliás rétegektől a 

pleisztocénig terjedő, mintegy 800—1000 m-es rétegsor lerakódását követ
kezőkép vázolhatjuk:

Az erviliás agyag partmenti tengere fokozatosan visszahúzódik, seké
lyebbé válik; a partmenti övben finomabb, durvább homok ülepedik le, 
melyet a tengeráramlatok és valószínűleg egy, a flis felől jövő nagyobb 
folyó áramlásai keresztrétegzetten ülepítik. A víz mindjobban kiédesedik 
és a kevés sóhoz szokott fauna is kipusztul. Ekkor a terület ellagunásodik, 
a partokon igen gazdag növényzet indul fejlődésnek és megindul a szarmata- 
végi vulkánosság előhírnöke, a riolitos-dácitos, majd andezites tufaszórás. 
A tufa eleinte messzebbről jön, vékony padja erősen átmosott, sok benne 
a növénylenyomat. Igen valószínű, hogy ekkor működtek javában a Bereg
szász—Kovászó közötti riolitos vulkánok. A vulkánosság a szomszédos flis 
utolsó nagy hegységképződésével esik egybe. A kiemelkedés magával hozta 
az eróziós tevékenység feléledését is, ekkor keletkeznek a területünk kavics
lerakódásai, melyben andezittörmeléket, vagy andezitkavicsot még nem 
találunk. A kavics anyaga teljesen azonos a dolha—szolyvai flis anyagá
val. Ekkor indul meg az igazi vulkánosság. A tufa egyrésze még vízbe hul
lott és keveredett a riolitos tufával, majd a mindig hevesebb és hevesebb 
vulkánosság feltöltötte a terepet. Ekkor alakult ki területünkön egy olyan
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féle tájjelleg, mint jelenleg az Etna vidéke Szicíliában. A főkrátert a parazita 
kráterek százai vehették körül. Ilyen kis önálló rétegvulkánoknak tekint
hető a Velki Kámen, az Ervinhalom, a Horeki, a Nacenter és még sok, a 
főhegységet körülölelő kisebb magaslat. A parazita kráterek lávája mindig 
finomabbszemű, mint a központ körüli láváé. Ennek okát elsősorban a 
kisebb tömeg miatt beálló gyorsabb lehűlésben látom.

Az egyes erupciók között nagy szünetek voltak. Nyugodt időszakok
ban újra és újra beborította a felszínt a gazdag flóra. így a felső tufákban 
is találunk növénylenyomatos szinteket, bár ezek már nagyon eltérnek a 
szarmatavégi flórától és közelebb állanak a mai flórához.

A vulkánok elpihenése után alakult ki a nagy «munkácsi tufaplató», 
melyben inkább az agyagos üledékek játsszák a fontosabb szerepet. Ennek 
kialakulási korát vagy a pannon végére, vagy már a levantikumba kell 
tennünk.

A pleisztocén elejére a mai térszín már kialakult. Ez azonban 10—20 
m-rel magasabb lehetett a mainál, a tengerszinthez viszonyítva.

A jelenkorban az erózió újból feléled és az erdőterület megcsökkenése 
folytán egyes helyeken jelentős intenzív lepusztulást eredményez.
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LA STRUCTURE GEOLOGIQUE DES MONTAGNES RORLÖ,
GYIL ET HAT

Par Gy . K u l h a y  et B. J a n tsk y

Les auteurs traitent en détail les formations géologiques suivantes du 
territoire :

1°. Argile fossilifère d’un gris bleuâtre (couches à Ervilia).
2°. Sable fossilifère jaune (à Cardium).
3°. Argile d’eau douce à impressions de plante et houille brune 

ligneuse.
4°. Conglomérat et gravier.
5°. Tuf rhyolithique à ponce, à grains fins. (Riche en plantes fos

siles, pour la plupart déterminées).
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6°. Tuf andésitique classé, déposé en eau, à horizons sableux et 
argileux.

7°. Tuf andésitique moins classé, à grains grossiers, avec beaucoup 
de bombes.

8°. Cours de lave et filons andésitiques.
9°. Filons de quartzite et hÿdroquartzite.

10°. Gravier de terrasse pléistocène.
11°. Limon ( =  «nyirok», formation contemporaine du loess).
12°. Alluvion.
Ils donnent une esquisse bien élaborée de l’histoire de l’évolution du 

territoire.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТУКТУРА ГОР БОРЛО, ДЬИЛ И ХАТ 

Д ь. К у л г а и, Б. Я и ч к и

Авторы подробно обсуждают нижеперечисленные геологические обра
зования области.

1. Синевато-серая глина с окаменелостями (слои с эрвилиями).
2. Желтый песок с окаменелостями (с кардиумами).
3. Пресноводная глина с отпечатками растений и деревянистый бурый 

уголь.
4. Конгломерат и гравий.
5. Тонкозернистый пемзовый риолитовый туф (с богатыми, большей 

частью определенными остатками растений).
6. Сортированный, отложившийся в воде андезитовый туф, с песчаными 

и глинистыми горизонтами.
7. Грубый, меньше сортированный андезитовый туф с большим коли

чеством бомб.
8. Андезитовые потоки, лавы и жилы.
9. Кварцитовые жилы и гидрокварцит.

10. Плейстоценовый террасовый гравий.
11. Саман (равноценное с лёссом образование).
12. Аллувый.
Формирование области сводится в тщательной схеме истории развития;
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