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RÖVID KÖZLEMÉNYEK — KURZE MITTEILUNGEN.

rj FELTÁRÁSOK A NAGY (1ALVA KÖKÜL.

NEVE \l FSOHLÜKSE LM FMKREIK DES NAGY GALYA-
BERGES (MATRA-G EBIRGE).

.Ívta: Pnpp Ferenc.

A Gyöngyös-Párád közötti országút 17 km jelzés szakaszától

ÉNy-ra ágazik el a Galyatet felé vezet új müút. Az építés alkalmá-

val hatalmas bevágások tárták fel a Bagolytet-Mogyorósorom-Nagy-
Galya gerinc délnyugati oldalát. Rendkívül nagy mérv kovósodás

volt észlelhet: a Kis Lipót-, Nagy Lipót-, Kis Galya-tetk környékén.

A kovásodás helyenként a már meglev tufa és dáeit elváltozását

idézte el. ismét máshol, ép a legmagasabb pontokon tisztán hidro-

kvarcit maradt fenn. Sok helyen chalcedon, ritkán húsopál keletke-

zett. A hidrokvarcit és chalcedon üregeiben, valamint az üde piroxén
andezit hasadékaihan 1—21.5 mm hosszú, 1—12 mm széles víztiszta

hegyikristályok", olykor — ritkán — fehér kvarc kristályok látha-

tók. Az uralkodó lapok: (1010). (1011), (0111).

Lelhelyek: Galyatet környékén. Csurgó. Rudolf tanyára vezet
turista út (mintegy 3 km hosszú szakaszon), Piszkéstetre vezet gya-

logút. Galyavát- ÉNy-i oldala. Csatornavölgy-f, Nagy Lipót.

A 7197 m útszakasz mellett a kovásodott tufában mikroszkóp

alatt kvarc, chalcedon és tridimit volt megfigyelhet.

Az ugyancsak elterjedt kaolinosodás kizárólag a piroxénande-

zit fekvjében lev dácitban és tufában észlelhet. Fontosabb pontok:

Rudolftanya vízvezetéki árkában és a jelenleg épül erdei út egyes

szakaszai, csatornavölgy fels szakasza, a Galyatetre vezet m út

0229 m körüli rész. A dácit (az uj mül: 3500-4000-4200 méteres szaka-

szán) teljesen elváltozott kzet. Szabad szemmel földpát, kaolin és

P'rit észlelhet világos kékesszürke alapanyagban. M. a. holokris-

tályos, porfíros alapanyagban: kvarc, chalcedon, andezin (Ab.
3
An 33 ),

volt megállapítható. A kzetben színes elegyrész nem ismerhet fel.

i zabad szemmel megfigyelve igen hasonló a Vörösvár, Fehérk. La-
hocahegy amfibolandezit-nak (?) nevezett kzetéhez, a földpátok azon-

ban e helyeken is az andezitek földpátjainál savanyúbbak, és sok
kvarcot tartalmaznak. E kzetek igen emlékeztetnek a Börzsönyihegy -

•‘ég Kovácspatak völgyében elbukkanó auifiboldácitra, illetve a

Nagybánya vidéki dácitra; e tekintetben vizsgálatok szükségesek
még.
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