
II. FELVÉTELI JELENTÉSEK.

A) Hegyvidéki országos felvételek.

1. A felső Taraczvölgy geológiai viszonya (Királymező és
környéke).

(Jelentés az 1897. év i részletes fö ld tan i felvételről.)

Dl'. PoSEWITZ TlVADAEtÓl.

O r o -h id r o g r a f ia i  v is z o n y o k .

Vidékünk szép alpesi terület; de valódi vadon is, hol csakis a kincs
tári kezelés hozott be némi kultúrát.

Néhány hatalmas hegyláncz —  melynek magasabb csúcsai 1600 méterig 
és azon felül emelkednek —  éjszaknyugoti irányban tova húzódik.

Első sorban említendők fe l: a Szvidoviczei havasok.
Ezen hatalmas alpesi lánczolatról már szólottunk volt előbbi jelen

téseinkben. A Tisza és a Taracz folyók közt, Szvidovecz teleptől Brustura 
helységig húzódik legkimagaslóbb pontja az 1883 mf  magas Bliznica.

Az Unguriaska havas táján ketté válik a lánczolat. A szvidoviczei 
havasok folytatásának tekintendő az éjszaknyugot felé húzódó ág a követ
kező emelkedéssel: Podpula 1634 '"f, Szendriaska 1523 mj , Cseri apen 
1532 mj , Berliaska 1560 mj , Szvidowa 1430 mj . A másik ág délnyugot felé 
tart a Kurtiaska mali 1652 mj  és velki 1626 m! , valamint a Tempa 1639 mj  
havasokkal. Az utóbbi havasnál kétfelé oszlik a lánczolat. Az egyik ág pár
huzamosan a szvidoviczei havasokkal éjszaknyugot felé húzódik (Stohí 
6142 mj , Menczul 1369 mj , Stohi 1290 mj  csúcscsal) a Taraczka és Mo- 
kranka patakok összefolyása táján érve el a völgyet; a másik ág ellenben 
nyugoti irányban folytatódik a Taracz folyó felé, délre Királymezőtök 
Dólnyugotra a szvidoviczei havasoktól a Kraszna havasok húzódnak 
el a Taracz és Talabor folyók között, párhuzamosan a Taracz folyóval és 
a Mokranka patakkal, éjszaknyugoti irányban. Több melléknyúlványt hol



3 0 DS POSEWITZ TIVADAR (2 )

éjszakkeletre, hol dólnyugotra bocsát.* Legnagyobb emelkedése az 1495 mj  
magas Klimova csúcs; legjelentékenyebb mellékága az Uhorski hegyhát a 
hasonnevű csúcscsal 1800 mj .

Egy harmadik éjszaknyugot felé huződó hegyláncz a Csemia polonina, 
melyről már előbbi jelentéseinkben szólotíunk volt, mely párhuzamosan a 
Tiscsora-, illetve Turbat-patakkal tóvá húzódik. Magasabb emelkedései! 
Cserna Klewa 1723 ™/, Bratkovska 1792 mj , Gropa 1763 mí , Durny 
1709 ™/. Innét folytatódik éjszak-éjszaknyugot- felé egy alacsonyabb hegy
hát. (Pantyr hágó 1124 mj , Eogozi male 1148 mj  és veliki 1127 m/), mely 
összeköti az előbbi hegylánczot egy másik éjszaknyugoti irányban húzódó 
hegyháttal, melynek csúcsai a Taupiszirka 1503 mj  és Talpusirka 1461 mf .

Egy másik -— határképző —  alpesi vidéket aPreluka 1520 m] , Bustul 
1698 mj , Kopula 1608 mj  és Berty 1670 mj  havasok képezik. A Bustul 
havastól ágazik el egy hegyhát délnyugot felé (Moloczno 1645 mj , Bagno 
1608 m] , Strunzul 1634 mj , Andriusko 1603 mj , Prislop 1343 mj , Pribuj 
1550 mj , német havas 1291 mj), a Mokranka patak felé tartva. A Berty 
havastól pedig egy másik hegyhát párhuzamosan az előbbivel ágazik el, 
Orosz-Mokra mellett a Mokranka völgyet elérve (Cupceryn 1508 m/ ,  Welika 
1484 mj , Bubliczen 1088 mj , Dyil 1219 mf)  és több jelentékenyebb mellék
ágat a Taraczka vize felé eresztve.

H id r o g r a fia i  v is z o n y o k .

Vidékünk vize a Taracz-folyó, melynek forrásterülete (Vs-dal nagyobb 
mint a Tisza forrásterülete) itt található. Királymező mellett egyesül két 
ága: a Mokranka- és a Taraczka-patak.

Az első a Podapie havas déli lejtőjéről ered, útközben több mellékvizet 
felvéve Német-Mokra község mellett déli irányát megváltoztatja és délkelet 
felé folyik Királymezőig. Az utóbbi útján felveszi még a jelentékeny Jano- 
vecz-patakot, a Bustul és Berty havasoktól eredve.

A Taraczka-patak a nagyobbik mellékvíz, mely ismét két ágra oszlik : 
a Teresulka- és Turbat-patakra. A Teresulka forrás vize a Plaiska- és a Ber- 
tianska-patak a határhegységből erednek.

A Turbat-patak forrásterülete a szvidoviczei havasokban keresendő. 
A Podpula, Unguriaska és Tataruka havasok éj szaki lejtőjéről ered a Tur-

* Vidékünk földtani viszonyaival röviden foglalkoztak már P a u l  és T ie t z e  
bécsi geológusok (Jahrbucli k. k. geol. R. A. 1879 p. 216. Neue Studien in dér 
Sandsteinzone. Dr. T ie t z e  Reisebericht aus Ost-G-alizien: Verhandlungen geolog. 
R. A. 1877, p. 189.). Említést tesznek menilitpalékról a Turbat-Mokranka-Jablonecz 
völgyekben és Brustura mellett.
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batsi patak, mely a Turbát gát alatt a jóval kisebb az Okola hegyhátról 
eredő Hladin vizzel egyesül. Éjszak-nyugoti irányban folyva, több mellék
vizet vesz fel; így p. o. az Okulski- és a Turbaczil-patakot, ez ütóbbi a 
Pantyr hágón ered.

A Taraezka-patak alsó folyása közben felveszi még többek között a 
jelentékeny Jablonecz-patakot, Brustura mellett.

G e o ló g ia i  v is z o n y o k .

Bejárt területünkben kifejlődve látjuk a következő formáeziókafc: 
Kréta,
Ó-harmadkor (eocén és oligocén).

1. A KRÉTAFORMÁCZIÓ.

A krétakőzetek folytatását képezik a délre, illetve délkeleti irányban 
fellépő és már megvizsgált krétaformácziónak.

Láttuk volt a Taracz és Talabor folyók között, hogy az alsó-eoczén 
korú vörös agyagmárgapala feküjében krétahomokkő lép fel, mely tova 
éjszaknak elterjed. Bejárt területünkben a Kraszna havasok lánczolatát 
alkotja.

A krétához sorozandó egy a Kraszna havasokkal párhuzamosan oda- 
huzódó hegygerincz a Taracz-folyó és a Jablonecz-patak között, párhuza
mosan a szvidoviczei havasokójszaknyugoti részével. Kimagaslóbb csúcsai: 
a Tempa, Menczul, Stohi és folytatása a Djil és Pribuj hegyek.

Szépen fel vannak tárva a kőzetek a Taracz-folyó mentén.
A Taraczvölgy Krasnisora és Királymező között nagyon szűk és 

monoton jellegű. Utmentén kevés a feltárás. A sűrű erdőséggel födött 
hegylejtő mind meredek, mi különösen kitűnik a hosszú Wulczan hegy
hátnál. Több helyütt nagy homokkősziklák hevernek szerteszét az út men
tén, vagy pedig a hegyoldal homokkő-törmelékkel be van borítva, a számos 
vízhasadéknál is látni a vízkimosta homokkő-törmeléket, az utat eláraszt
ván. A hol feltárás mutatkozik, és az legtöbbnyire mind a völgy baloldalán 
fordul elő, ott mindenütt a vaskos homokkőre bukkanunk, itt-ott kevés 
fekete palával. Az átalános csapás éjszaknyugoti, a változó dűlés mutatja 
a rétegek hajlását. Az Ozorel patakig baloldalt feltárás nincs. A völgy jobb 
oldalán, hol sziklatömzsők hevernek az úton és sok lejtőtörmelék mutat
kozik, egy feltárásnál a rétegek éjszakkeleti dűlése látható.

Szemközt az Ozorel-patakkal 70° alatt délnyugot felé dűlnek a hatal
mas homokkőpadok kevés íeketés agyagpalával váltakozva. Tovább völgy
nek menve a kőzetrétegek meredeken fel vannak állítva:
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a Bobruka-patak torkolata közelében ismét a vastag komokkőpaclok 
láthatók délnyugot felé dűlve és kevés fekete agyagpalával váltakozva; a 
Wulczan veliki patakig ellenben nélkülözzük a feltárást.

A Wulczan veliki patakkal szemközt a völgy jobboldali hegylejtőjén 
vastag durva homokkőszikla bukkan ki éjszakkelet felé dűlve 40° alatt. 
A hegyoldal kőtörmelékkel van borítva. Hasonlót látni egy helyütt a völgy 
baloldalán is.

A rétegek átalános csapása Krasnisora és Királymező között éjszak- 
nyugot-délkeleti. A réteghajlásokra utal a váltakozó dűlési irány.

A Kraszna havasok állanak vastag lemezekre széthulló kevés csillá- 
mos homokkőből, mely tömött, finom szemcsés, és néha konglomerátszerű 
is lesz. A rétegek éjszakkelet felé dűlnek.

Párhuzamosan a Kraszna havasokkal össze van kötve egy másik 
krétavonulat, mely a Tempa csúcsnál rövid gerincz által a szvidoviczei 
havasokkal össze van kötve. Itt délnyugot felé dűlnek a rétegek. A Stohi, 
Wulczan és Mencsil havasok, melyek ide tartoznak, hosszú hegyhátat képez
nek, mely éjszakkelet felé erős lejtős, délnyugoti irányban azonban inkább 
lankás.

Szép feltárásokra akadunk a völgyszorosban Királymező és Bru- 
stura közt.

A mokrankai hid mellett durva homokkő helytálló, mely a Mokranka 
patak medrében 80° alatt délkelet felé dűl. A hegylejtő tele van kőtörme
lékkel. A völgy itt szűkületet képez, és az út kanyarodásai mellett szépen 
fel van tárva a homokkő, mely többnyire délkelet, de ellenkező irányban 
is dűl. Egy helyen egyenest fel vannak állítva a rétegek.

Szépen kivehető a Bovinka mellett a homokkőpadok dűlése.
Ezen részlet folytatásaképen lép fel a Djil és Pribuj hegyek kréta

homokköve Orosz-Mokra, illetve Német-Mokra közelében.

2. AZ Ó-HARMADKOR.

Az eoczén. A Taraczvölgy azon részletében, mely éjszak-nyugot 
felé tart, vagyis ott, hol a völgy Királymező közelében kevéssé tágulni kezd, 
és folytatólag az alsó Mokranka völgyében Német-Mokra községig, egy 
eltérő kőzetcsoport lép fel, mely éjszak-nyugot felé mindinkább tá
gulni kezd. N

Az ó-harmadkorhoz számítjuk egyelőre, míg a felvételek folytatása
kor éjszaknyugot felé talán a kora biztosabban lesz meghatározható.

A legdélibbre eső rész a Nagy Wulczan-^aiak torkolatánál van, hol 
ugyanazon hieroglifát tartó rétegek lépnek fel mint Brustura mellett.

Királymező mellett, a Bunga közvetlen szomszédságában, fekete
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kevés csillámos, jó l kasadozó márgás agyagpala kagylós töréssel váltakozik 
tömött vastag homokkővel, mely 2— 3 centiméter vastag lemezre szétesik, 
és fekete agyagpalával jellemző rozsdás színű felülettel (menilitpalák). 
A rétegek össze vannak gyűrve, és éjszaknyugoti irányban csapnak. 
A Cserna-patak völgyében szürkés finom csillámos palás márgás agyag 
és homokkő mésztpát-erekkel áthúzva, kevés hullámos felülettel lép fel (a 
strzsolka-féle kiképzésre emlékeztetve) szintén nagyon összegyűrődve, 
homokkőpadokkal váltakozva.

A mokrankai hid közelében, közvetlen az ásványvíz forrása alatt, a 
hegylejtőn fekete lemezes, a rozsdásszinű foltos palák erősen összegyűrődve 
homokkőpadokkal felváltvák (menilitpalák).

A Mokrankavölgy alsó részében, ép úgy, mint Királymező mellett 
szintén sok helyütt a vastag homokkő fordul elő.

A znujovi patak mellett ismét kibukkannak a hieroglifa-rétegek, de 
aztán Orosz-Mokra községig majdnem kizárólagos a homokkő. Ezen község 
mellett azonban (a völgy jobboldalt) a vízmosta hegyoldalban a nagyon 
összegyűrődött hieroglifa-rétegek láthatók délnyugoti dőléssel.

A Janoveczvölgy torkolata mellett szintén nagy réteggyürődésre 
akadunk és a szemközti földcsúszamlásnál hieroglifarétegek láthatók.

A Klimovecz- és Bozuzni-patakok mentén feketés összegyűrődött 
palák homokkőpadokkal váltakoznak délnyugot felé dűlve.

Szemközt az utolsó patakkal, a völgy baloldalán feltárás van, hol 
összegyűrődött fekete pala lemezes rozsdafoltos agyagpalával és homok
kővel éjszaknyugot felé csap. Német-Mokra község mellett a Mühlgraben 
(valamint az Alpengrabennel szemközt) mellett látni az összegyűrődött 
rétegeket: lemezes palát a jellegzetes rozsdás foltokkal, csillámdús homok
követ, kemény homokkőpadokkal felváltva.

A Jabloneczvölgy Bénin nevű patakától a Tercsulka völgyén, a Jano- 
vecz-patakon át egész a Mokranka völgyéig délkeleti éjszaknyugoti irány
ban tova húzódnak eltérő kőzetek, melyeket petrografiai alkatuknál, vala
mint fekvési viszonyaiknál fogva az eoczénhez kell számítani.

Ezen vonulat a Kraszna havasok hegygerinczéről szépen kivehető, 
mint egy alacsony hosszúkás vonulat magasabbra emelkedő hegyek között 
beékelve.

A Jabloneczvölgy alsó része a Benin-patakig, hol egy út az alpesekre 
vezet, meglehetős széles; de vajmi kevés feltárás van.

Mindjárt a völgy bejáratánál azonban .az út mellett ugyanazon hiero
glifa-rétegek láthatók a hegylejtőn, és tovább völgynek menve, ugyanezen 
kőzetek láthatók, melyek egészen a Benin-patak közeiéig elterülnek.

Hieroglifa-rétegek láthatók a Szvidova havasra vezető út kezdetén 
is. A rétegek dűlnek a Szvidova havas felé; tehát régibbek emezeknél. Leg-

A m. k. földtani int. évi jelent/se'1897-ről. ^
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tanulságosabban fel vannak tárva e rétegek Brustura községben, az erdész
lak közelében levő hid mellett, a patak jobb oldalán; sötétszürke, finom 
csillámos, mészpát-erektől átvont görbe homokkő (strzsolka-féle kiképző
dés) felületén számos hieroglifával, váltakozik finom lemezekre hasadó 
agyagpalával, és szürkés meszes tömött homokkőpadokkal, melyek szintén 
hieroglifákat mutatnak. A rétegek erősen össze vannak gyúrva, és éjszak- 
kelet felé dűlnek.

A Janoveczvölgyben a Bubliezen hegyoldalán, valamint a Mokra 
völgyben a Hrobi patak mellett ugyanezen hieroglifa-rétegekre akadunk.

Jlz oligoczén. Bejárt területünk legnagyobb részét oligoczén korú 
kőzetek foglalják el, melyek legszebben a nagyobb völgyek mentén fel van
nak tárva.

A Teresulkavölgy a Turbát-patak beömléséig. Már említettük volt, 
hogy a mokrankai hid közelében a völgyszorosban krótahomokkő fordul 
elő és hogy Brustura helység alsó végén eoczénkorú hieroglifa-rétegek 
lépnek fel. Ezentúl azonban az oligoczén formáczióval találkozunk.

A hosszúra nyúlt Brustura helység végéig erdőség takarja el a fel
tárást; de a helység éjszaki végén ismét szépen vehetők ki a kőzetek. Innét 
egészen az út mellett levő keresztig a vastag homokkőpadok keresztül met
szik a patak medrét erősen felállítva, hol délnyugot, hol éjszakkelet felé 
hajolva. Ezen völgyszűkületben a meredek hegylejtők tele vannak kőtör
melékkel. Ugyanazt látjuk a Procska vadásziakig. A patak medrében foly
tatódik a homokkőpadok egész sorozata többnyire éjszakkelet felé dűlve ; 
a vadászlak közelében ismét nyeregre akadunk, mit a rétegek váltakozó 
dűlési foka, meredeken is felállítva, mutatja. A völgy ezen részletében 
is —  mely tágasabb —  a hegylejtők törmelékkel borítvák.

A procskai őrház mellett is helytállók a homokkőrétegek; és a Procska 
patak mentén is mást nem láttunk. Ezen mellókvölgyben is tele vannak a 
hegylejtők kőtörmelékkel.

A Bristuk patakig is mindenütt csak homokkőpadok lépnek fel dél
nyugot felé dűlve; látható ez a Buszki zvir torkolata táján is. A völgy tágul 
ugyan keveset; de azért a hegylejtők meredekek és tele vannak kőtörme
lékkel. Az egész alkat nagyon monoton.

A Bistre patak mindkét oldalán szépen láthatók a délnyugot felé dűlő 
rétegek. Homokkőpadok váltakoznak itt szép sorrendben palás kőze
tekkel.

Tovább völgynek menve Mlinistyéig is csak ugyanazon vastag 
homokkőlerakódások láthatók, melyek kevés helyen a baloldali vízmosta 
hegylejtőn feltárva délnyugot felé dűlnek, de hajlítva. Mlinistyénnél is 
hasonló feltárás van.



F E L V É T E L I J E L E N T É S . 3 5

A Kedrin zvir közelében két helyütt a vastag homokkőpadok közzé 
be van ágyazva zöldes apró lemezekre széthulló pala, mint a Turbaczil- 
patak torkolatával szemközt (menilitpala); különben pedig egészen a Tere- 
sulka- és Turbat-patak összefolyásáig csakis a hatalmas homokkőpadok 
lépnek fel a szűk, meredek hegylejtők által körülvett völgyben.

Az egész völgy monoton; többnyire szűk, —  a hegylejtők tele vannak 
sok helyütt kőtörmelékkel - - mindenütt csakis a durva homokkő lép fel, 
ez látható nagyon szépen a völgy medrében Brustura és Preczka közt a 
patak medrében, hol a rétegek hajlítva vannak.

Teresulka-, Plaiska- és Bertianska-patakok. A Turbat- és Teresulka- 
patakok összefolyásánál a meredek Ury hegy lábán csak homokkő látható.

Pasarováig két helyen van feltárás, hol a rétegek éjszak-nyugot felé 
csapnak. Pasarovánál a hid melletti feltárásnál homokkőpadok váltakoznak 
lemezes palával és zöldes homokkővel.

Pasarovától a Bertianska- és Plaiska-patakok összefolyásáig feltárás 
nincs. A völgy szélesedik kevéssé; a hegylejtők meredekek ugyan, de 
alacsonyabbak. Mindenütt a hegylejtőn csakis kevés homokkőtörmelék 
látható.

A Bertianska-völgyben tova haladva csakhamar kibukkan a lemezes 
menilitpala kemény homokkővel váltakozva, délnyugot felé dűlve. A Grop- 
jenec-patak torkolatánál szép feltárásra akadunk. Hatalmas homokkőpadok 
látszanak itt 30° alatt éjszakkeletre dűlve, és kevéssel völgynek menve 
ugyanazon kőzetek ellenkező irányban dűlnek.

A Bertianska-gát közeiéig sűrű erdősség borítja a környéket; ez 
utóbbi hely közelében azonban ismét kibukkan a lemezes menilitpala 
homokkőpadokkal felváltva, éj szak-éj szakkelet felé dűlve. A hegyek a gát 
vidékén mind alacsonyabb.

Tovább a határ felé menve a velki Berty-patak torkolata táján, vala
mint a Suchi-patak mentén is túlnyomó a homokkő éjszaknyugot felé 
csapva.

Hasonlót tapasztalunk a Plaiska-patak mentén is.
A Bertianska-patakkal való egyesülési ponttól kezdve a Marmora- 

hidig erdőség födi el a feltárást, és csak két helyen látható a durva 
homokkő. Innét alacsonyodni kezd a vidék és élesen tűnik ki a kimagasló 
határhegység. A túlnyomó kőzet a Javor-hidtól egészen a gátig a lemezes, 
sárga foltos pala, mely között helyenként homokkő is betelepül. Szép fel
tárást látni a Javorhid mellett, hol a rétegek összegyürődése szépen ki
vehető; továbbá a tiszti lak mellett a völgy jobb oldalán, valamint a 
Padczorona-patak torkolata-táján is. Itt mindenütt menilitpalákra 
akadunk.

Völgynek tovább menve inkább uralkodóvá lesznek ugyan a homokkő-
3*
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lerakódások; de nem hiányoznak a menilitpalák sem. A Plaiska-gát mellett 
a völgy jobb oldalán, hol az erdei út felvezet a Prelukára, ismét kibukkan
nak ezen palák homokkő befektetéssel.

Itt szépen kivehető a meredek lejtővel kimagasló Taupisz és Talpu- 
szirka, mely élesen kitűnik az inkább dombos vidéktől, mely a Marmora- 
hidtól egészen a Plaiska-gátig terjed.

A rétegek csapási iránya éjszaknyugoti. A különböző dűlés, hol dól- 
nyugot, hol éjszakkeletre a rétegek hajlásait mutatják, mely rétegek a Tau- 
piszhegy alá esnek.

Azon hegyhát, mely a Taupiszirka-hegy és a Durny havasig elterjed, 
mely utóbbi havas már a Cserna polonina hegylánezhoz tartozik, s mely 
egyszersmind vízválasztó is, szintén a menilit-palákhoz sorozandó, és már 
alacsonyabb magassága által a két említett havastól kitűnik. Legalacsonyabb 
pontja 1065 mJ délre a Pantyr hágótól fekszik, mig a Taupiszirka 1500 nf , 
a Durny 1709 méterre emelkedik.

Sok feltárás e hegyen ugyan nem létezik; de az út mentén a Plaiska 
tiszti lakástól a Pantyr hágó felé a Rogozy velki nyugoti lejtőjén a menilit
palák szép feltárási helyére jutunk.

A hegynyereg tiílsó, már gácsországi oldalán fekvő Rafailowa-gátnál 
szintén menilitpalák a helytállók.

A Turbaczil-patak mentén is többnyire menilitpalák lépnek fel, és 
csak az Ury-hegy közelében vastag homokkő látható.

Turbát-patak. Az Okulski-patak felett a Turbát-gát felé haladva csupa 
vastag homokkősziklák vannak; a hegylejtő tele kőtörmelékkel, és ezek is 
helytállók, Turbát-gát felé dűlve.

Az Okulski-patak torkolata mellett ezen vaskos homokkőbe be van 
ágyazva a lemezes vörös és sárgás foltos feketéspala a Turbátgát felé dűlve. 
A Turbaczil-patak közeiéig a patak bal partján feltárás van, hol hatalmas 
homokkőpadok vannak feltárva, melyek hajlítottak, a mint a különböző 
dűlés mutatja.

A Turbaczil-patak torkolata tájékán több a menilitpala, és közvetlen 
a tiszti lakás mellett szép feltárás látható; a lemezes vörös foltos pala válto
zik itt 10—30 c/m vastag kvarczitos homokkőpadokkal, amelyek hajlítottak 
úgy, mint a plaiskai tiszti lakása.

Hasonlókép szemközt a Turbaczil-patak torkolatával az út mentén 
ugyancsak menilitpalák összegyűrődve váltakoznak homokkőpadokkal.

Tovább völgynek menve a Jaszinek-patakig feltárás nincs, a letarolt 
hegyek meredek lejtőjűek és mindenütt csakis homokkőtörmelék lát
ható. A Jaszinek-patakot elhagyva, a durva homokkő helytálló; azután 
nincs feltárás és közvetlen a hid mellett a Sokol-árok mellett ismét kibuk
kan a hatalmas homokkő —  a Sokol-árok után szűkülni kezd a völgy, mely
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eltart a Teresulka-patak egyesülése közeiéig —  itt is- helytálló a durva 
homokkő menilitpala-befektetéssel, mint Turbaczilnál láttuk volt.

A Turbát-gáttól az Okulski zvirig párhuzamosan a Turbátvizzel húzó
dik egy alacsonyabb begyvonulat, mely szintén ide tartozik.

A .Tablonecz-völgy felső részében szűkülni kezd és a durva homokkő 
uralkodóvá lesz.

Közvetlen a gát alatt szép feltárás van; kvarczitikus bomokkőpadok, 
váltakoznak csillám dús homokkővel 40° alatt éjszakkeletre dűlve. A gát 
mellett új feltárás van. Itt is a kvarczitikus bomokkőpadok más csillám
dús homokkővel váltakoznak, kevés palásrétegek beágyazásával; a dűlés 
ugyanaz.

Szvicloviczei havasok. A szvidoviczei alpesi vonulat Brustura felé 
liajló része, melyet múlt nyáron bejártam volt, folytatását képezi azon 
Kavasi lánczolatnak, melylyel már az előbbi években megismerkedtünk volt.

Ugyanazon jellegű, mint a többi már előbb leírt részlet.
A Brustura felé legközelebb álló havas a Szvidova, egy hosszúra 

nyúlt alpesi legelő, mely feltárást nem nyújt. A Cseri apen havasig foly
tatva útunkat, itt is csak egyes bomokkőtördelék mutatkozik az út men
tén. A Berliaska és a szomszédos Szendriaska havas szintén bosszú hegy
hát. A Jablonecz-völgy felé mélyen be vannak vésve a völgyek.

Legelőször a Podpula havasnál látunk feltárást. Itt néhány centi
méter vastag lemezekre hasadó bomokkőpadok kevés fekete palával válta
koznak, éjszakkeletre dűlve. Ugyanazon kőzetekkel találkozunk azon 
ponton, hol a hegygerincz az Unguriaska havas felé fordul. A dűlés iránya 
ugyanaz. Ebben a Kurtiaska mala, valamint aKurtiaska velika és a Tempa 
havasokon ugyané kőzetek délnyugot felé dűlnek, tehát nyerget képeznek. 
Tovább menve feltárás nincs.

Janovecz-völgy. A Janovecz mellékvölgy, mely párhuzamosan vonul 
el a Teresulka- és felső Mokranka-völgygyel, ugyanazon földtani viszonyokat 
mutatja; ámbár a feltárás ezen vad és lakatlan völgyben nem sok.

A völgy alsó szakaszában a Salunczovati zvirig csakis a durva 
homokkő uralkodik, mint a völgyszorosban láttuk volt Királymező és 
Brustura közt.

A völgy ezen részletben szűk, a begyek magasak, a begylejtők mere
dek kőtörmelékkel borítva és a patak medrében hatalmas sziklatömzsők 
bevernek szerteszét. A rétegek dűlnek, hol észlelhető, délnyugot felé 
§0° alatt.

A Salunczovati zvir közelében tágul a völgy kevéssé, mely eltart a 
veliki Seljanski-patakig. Itt több palás rétegek váltakoznak a homokkő- 
padokkal és ezen részletben találkozunk a hieroglifa-rétegekkel is, melyeket 
a Jabloneez-völgyben és Brustura mellett láttunk volt.

<»)
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A veliki Seljanski-patakot elhagyva, vastag lemezre oszló homokkő 
palával váltakozik; aztán pedig ismét szűkül a völgy, és újonnan fellép a 
hatalmas durva homokkő, a mely folytatódik egészen a gátig és azon felül, 
és a mely helyenként váltakozik a vastag lemezekre hasadó homokkővel, 
a csapási irány mindenütt éjszaknyugoti; a dűlés délnyugoti vagy éjszak- 
keleti.

Azon részlet kivételével, hol hieroglifa-rétegek lépnek fel, a durva 
hatalmas homokkő helyt álló, a völgyben ugyanazon rétegek láthatók, mint 
a Teresulka-patak völgyében.

A Mokranka-völgy felső szakasza. A felső mokrankai völgy Német- 
Mokra helységtől egészen a gátig legérdekesebb, a mennyiben a legtöbb és 
legtanulságosabb feltárásokat nyújtja. Itt legvilágosabban kivehető és tanul
mányozható a hatalmas durva homokkő fekvési viszonya, a mennyiben 
látható, mennyire össze van gyürődve.

Itt is mint a Teresulka- és Janovecz-völgyekben az egész völgy hosz- 
szában uralkodó a durva homokkő és csak a Hrobi-patak táján átcsapnak 
a hieroglifa-rétegek; és a gát közelében pedig helytállók a menilitpalák.

A Gropjanecz-patak melletti hid mellett a vastag homokkőpadok 
kevés palásrétegekkel váltakoznak 80° alatt éjszakkelet felé dűlve. Hlada- 
niaig több helyütt látni ezen homokkövet éjszakkeleti dűléssel különböző 
fok alatt, mely néha palásrétegekkel is váltakozik; ugyanaz (sok feltárás 
a rétegzavargást mutatva) folytatódik a Hrobi-patakig, hol a hieroglifa
rétegek a Janovecz-völgytől átcsapva ide érnek. A völgy Janovecz felé 
alacsony.

Már a Javor-zvir előtt ismét szűkül a völgy; és itt a legszebb fel
tárásra akadunk. A többé-kevésbbé vastag homokkőpadok itt igen sok gyűrő
dést mutatnak, mire a folyton váltakozó dűlési irány és dűlési fok utal. 
A hegylejtők tele törmelékkel.

A Portig a Bradula-völgy torkolatáig is csupa durva homokkő látható. 
Nevezett mellékvölgyben is, mely valóságos vadon —  csak durva homokkő 
van kevés palás befektetéssel.

A Bradula-patak. felett a Meloczni-zvir közeiéig ismét szűkül a völgy 
és ismét a réteghajlások egész sorozatát látni, hol meredeken fel vannak 
állítva a durva homokkőpadok, hol vízszintesen fekszenek. A Huy mellett 
az egész hegylejtő hosszában látni a rétegek sorozatát és gyűrődését. To
vább menve a Portig feltárás nincs, csak homokkő mutatkozik; és közelben 
a gáthoz azonban a menilitpalák hatalmasan kifejlődve lépnek fel, tovább 
éjszaknak húzódva.
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3. EÉGI GLECSERNYOMOK.

A szvidoviezei havasok keletibb részében több helyen akadtunk volt 
régi gleesernyomokra, melyeket leírtunk.

A múlt nyáron bejárt területben is, azonban csak egy helyen hasonló 
tüneményeket láttunk egész kis mérvben kifejlődve, melyeket azonban 
tekintettel a már észleltekre, régi glecsernyomnak kell tekintenünk.

A Kurliaska velika havas mindkét oldalán, de különösen az éj szak - 
nyugoti lejtőjén kis katlanszerű völgy látható két kis tengerszemmel, egy 
másik kiszáradt tengerszemmel és hosszúra nyúlt kőtörmelékhalmazzal 
(moréna). A két kis tó is kőtörmelékkel van körülvéve, és mellette hosszúra 
nyúlt morénák is vannak; a két tó nem egy nívóban fekszik, hanem kis 
meredek tófal által el van egymástól választva. Az egész terület felülete 
egyenetlen és hullámos. Ez ugyanazon tünemény «en miniatűréi), mint a 
a Tátrában sok helyütt észlelni lehet.

A Kraszna havasokon a Klimova csúcs közelében található szintén 
egy katlanvölgyecske (a Kraszna-patak forrásterülete), melyben kis tócsa 
látható, meredeken leeső hegyfallal, a völgykatlan felülete egyenetlen és 
hullámos.

Ha összhangzásba hozzuk ezen tüneményt a szvidoviezei havasoknál 
látottakkal, tán nem tévedünk, ha a Kraszna-havasoknál is régi glecser- 
nyomra gondolunk.

4. A DILUVIUM ÉS ALLUVIUM.

A Taraczvölgy felsőbb szakaszában, valamint a mellékpatakok 
mentén több helyütt látni folyó (kavics-)terraszt, de nem nagymérvűt.

így Krasznisora felett a Puszkehegy éjszakkeleti lejtőjén, az Ozorel- 
és Bobruska-patak mellett és közelében. Az alsó Mokranka-völgyben a 
Znujovi-zvir előtt kettős kavicsterrasz van, stb. Német-Mokra mellett a 
Reichbauer-ároktól a malomárokig terjed egy kavicsterrasz, a patakot 
visszaszorítván. Kisebb kavicsterrasz látható a Janovecz-völgyben a Vasnen- 
patak torkolatánál és a Turbaczil-patak torkolata táján.

A Királymező és Brustura közti völgy szorosban a Teresulka-patak 
régi patakmedrét látni egy helyütt, ott, hol az elszigetelt Rovinkahegy kiáll.

Használható ásványok és ásványvizek.
Területünkben néhány ásványvíz létezik.
Királymező mellett, a mokrankai hid közelében, az út első kanyaru
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latánál körülbelül 20 méternyi magasságban az út felett homokkőhasadók- 
ból bugyog ki egy gyenge vastartalmú sósforrás, mely a közeli fürdőbe 
vezettetik.

Orosz- és Német-Mokra között Kruhli telepnél a baloldali begy- 
oldalban homokkőből gyenge vasasvíz bugyog k i; és nem messze Német- 
Mokra felé haladva, még két vasas forrás. Egy negyedik forrás Német- 
Mokrán túl van, azaz éjszaknyugotra a községtől.

Az említett források mind éjszak-nyugoti irányban fekszenek, még 
pedig az ó-harmadkori képletben.

Krasznisora felett a völgy első nagy kanyarulatánál a Puszke-hegy 
éjszaki lejtőjén szintén vasas víz található.

FÜGGELÉK.

A G-almushegység Szepesmegyében,

Másik feladatul —- a Máramarosmegyében folytatott részletes föld
tani felvételen kívül —  tűzetett ki a = '?;.r- na -  ÉK lapon részletes földtaniXaj.II. rovat L
felvételt eszközölni, kapcsolatban az emez vidéken iparilag értékesíthető 
ásványok és kőzetek kutatása czéljából.

Kiterjedt pedig a felvétel a Szepes Olaszitól délre fekvő Galmus- 
hegységre.

Irodalom .
Kezemhez jutott a következő, vidékünk földtani viszonyait felkaroló 

régibb munka:
B e u d a n t  Voyage minéralogique et géologique en Hongrie pendant 

l ’année 1818.
Ezen kitűnő franczia tudós Dobsináról jőve Istvánfalun, az ördög

fejen és a Huttán át Iglóra utazott; innét pedig a Tátrába. Észleletei a 
következőben csoportosíthatók (Törne II, p. 104).

A hegyek legnagyobb része (Szepes és Gömör megyében) gnajszból 
és különösen több varietásban fellépő csillámpalából áll. Ezen kőzetek 
magukban foglalnak porfiros zöldkövet, könnyen széthulló mészkőpado
kat (calcaire saccaroide) és rézkovand, valamint vascsillámból (feroligiste) 
álló ércztelepet. Ezen kőzetek felett agyagpala fekszik, átmenetet képezve 
a csillámpalába, szintén érczteleppel.

Azután következik az átmeneti formáczióhoz tartozó durva és palás 
grauvakke, Igló közelében ércztelepet magukba zárva. A palás grauvakke 
helyenként mészkőpadokkal váltakozik.
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Felettök fekszik helyenként hasadozó mészkő, melynek felsőbb része 
a jurához sorozandó volna, s mely szigetenként két éjszakkeleti irányban 
vonulatban fellép.

A mészkő felett durvább és finomabb szemcsés szénhomokkő (grés 
houíller) palásagyaggal felváltva fekszik (terrain secondaire).

C. Zeuschneb. Geologische Schilderung dér Gangverháltnisse bei 
Kotterbaeh (und Porács) im Zipser Comitate. (Sitzungsberichte dér kaiserl. 
Akademie dér Wissenschaften in Wien 1853, p. 619.)

C. Zeuschneb. Zwei Schreiben an Boué. (Sitzungsberichte Bánd XVII, 
p. 475— 478.)

Zeuschneb, mint munkájának czíme is mondja, csakis az ércztelepekkel 
foglalkozik. Szerinte az ércztelepek Felső-Magyarországon és különösen 
Gömör- és Szepes megyékben mindég a gabbróval összefüggésben vannak, 
mely hatalmas gabbrovonulat keletről nyugoti irányban a kristályos palá
kat áttörte.

F. Freiherr von Andbian. Bericht über die Uebersichtsaufname im 
Zipser und Gömörer Comitate wáhrend des Sommers 1858. (Jahrbuch k. k. 
geol. B.-A. 1859, p. 535— 554.)

Idem: Sehiefergebirge dér Zips. (Verhandlungen g.B. A. 1859, p. 20.)
Idem: Erzlagerstátten in Zips und Gömör. (Verhandl. 1859, p. 39.)
Idem: Umgebung von Dobschau. (Verhandl. 1859, p. 79.)
A ndbian felvételi területe magában foglalta Szepes és Gömör megye 

legnagyobb részét, valamint Sáros és Abauj megyék határos vidékeit; el
terjedt a megvizsgált vidék a Branyiszko hegységtől a Kohut hegységig, Nagy- 
Bőze mellett és délre húzódott a déli mészkővonulatig Batkitól Szepsig.

Jelentésében A ndbian csakis a palahegységgel foglalkozik. Gránit és 
gnajszra következik a csillámpala és agyagpala; rajtuk fekszik kvarcz, 
konglomerát, kvarczit és vörös pala; azután werfeni palák, dolomit és 
mészkő.

D. Stub. Bericht über die geologische Aufname dér Umgebung von 
Göllnitz und Schmöllnitz (Jahrbuch k. k. g. B. A. 1869).

Ezen jelentésre még többször visszatérünk.

Oro-hidrog'rafiai viszonyok.
A Galmus-hegyhát azon mészplatónak részét képezi, mely kelet- 

nyugoti irányban Krompach és Márkusfalva közt fekszik; éjszaki irányban 
a Hernád folyótól határoltatik; dél felé azonban a Skala hegységben leg
nagyobb emelkedését (1014 méter) nyeri el.

A Galmus névvel csakis a Skálával szemközt lévő hosszúra nyúlt sík • 
hegyhátat jelölik meg, keletre a Zbojni-stol nevű hegyrészlettől.
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Az említett mésztömböt a Porács-patak keresztül metszi, így elválaszt
ván a Skálát a Galmustól. A Porács-völgy eme részlete igen regényes 
szűk völgy, melyet meredek sziklafalak vesznek körül, kelyenkint csakis a 
hegyi pataknak engedvén lefolyást.

A hosszúra nyúlt hegyhát a Porács melletti Yiszoki-vrsoktól keleti 
irányban tova húzódik; dél felé, a Porács-patak felé hegyoldala meredek ; 
éjszak felé több nyúlványt bocsát ki.

Éjszak felé is meredek hegyoldalú a Siklava skala hegytől a Kecske
hátig. A völgyek itt elhúzódnak egészen a meredek sziklafalig.

A hegyhátak közül kiemelendő a Kecske-hát és Predni pruzsik.
A Galmus hegyhát középmagassága 850 m]  (460 méternyire a Hernád 

folyó felett kiemelkedve). Legnagyobb magasságai nyugat felé 888 mj  (a 
Visoki vrch és Zbojni stol között), kelet felé 869 ‘mj  (az Andrejski vrsoktól 
keletre), legalacsonyabb pontja 809 mj  a Sejkova mellett.

Területünk vizei mind hegyi patak, mely a Galmus hegyhát éjszaki 
oldaláról eredve, éjszaki irányban folyva, a Hernád folyóba ömlenek. Ilyen 
a Szent Jánosvölgy paíaka, melynek két ága az Andrejsky vrsok hegycsúcs 
alatt veszi eredetét; a Ricska-völgy vize a Kecskehát és Predni-Pruzik hegy
hátak közt folyva, valamint a Dolina-dolha nevű völgy pataka. Ezen három 
patak a Wehrbusch nevű domb déli lejtőjén egyesülve KÉK-i irányban 
a Hernád felé folynak. A Rajpatak és a Bólapatak ellenben közvetlenül a 
meredek hegyhát éjszaki tövén eredve, egyenest a Hernád folyóba ömlenek 
Olcsnó község mellett.

Földtani viszonyok.
Bejárt területünkben a következő íormáczióval találkozunk: diasz, 

triász és harmadkor.

A DIASZ.

A diasz csak kis terjedelemben fordul elő vörös palák alakjában. 
Azon diaszvonulat részét képezi, mely éjszak-nyugoti irányban tova 
húzódva a régibb kőzeteken feküdve, ezeket hat rolja. Alkotja a Czetkova- 
hegyet és övben körülveszi a Kobula-hegy mészkövét.

Fellépnek a vörös palák a Wehrbusch nevű domb déli lejtőjén, itt 
egészen 50 méternyire felterjedvén a heg}roldalon és hajlást mutatva. El
húzódnak a Jánosvölgy torkolatáig. Egy helyen jól hasadozó palák lép
nek fel.

A Csetkova-hegy éjszaki oldalán szintén azokra bukkanunk és két 
, feltárásban az alsó malom közelében tanulmányozhatók. Itt zöldes palával 

felváltva 40° alatt éjszaknyugot felé dűlnek.
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A Jánosvölgy jobb oldalán mindenütt követhetők egészen azon pon
tig, hol a völgy szűkülni kezd és a hol egy mészkemencze áll, az első bal
oldali völgyeeskével szemközt.

A Csetkova-hegy nyugoti oldalán elterjednek a rétegek addig, a hol a 
völgyből a Kobulára vezető két út egyesül.

A rétegek csapása több helyütt észlelhető. Csapási iránya mindenütt 
ójszaknyugoti. Dűlése mindenütt délnyugoti 20°— 40°-ig; és csak egy 
helyen, mint már említettük volt, a Wehrbusch nevű domb déli lejtőjén 
éjszakkelet felé dűlnek a rétegek. A vörös palák tehát hajlítottak.

A Csetkova hegytömegen kívül kis terjedelemben még a Hntinkova 
völgyecske közelében a Galmus magaslatán lévő erdőőri lak mellett is lép
nek fel a vörös palák.

Az itt elterülő erdőréten, melyen több forrás bukkan ki, a vörös palák 
képezik a talajt, melyek egyrészt a Slovinka felé vezető ősvényen, másrészt 
a Kobula felé húzódó úton fellépnek, és azon övnek részét alkotják, mely 
a Kobula mészkövét körülveszi. A rét keleti emelkedettebb végén a vörös 
palák kis emelkedést képezve, délnek húzódnak.

Mi a vörös palák korát illeti, a fekvési viszonyokból következtethető, 
hogy régibb a mészkőnél; de kövületek hiányában biztosabbat nem mond
hatni. A mostani nézet szerint a vörös palák a diaszba soroztatnak, de leg
felsőbb részei azonban már werfeni paláknak tekintetnek.

Mindenütt, hol mostanáig észleletek történtek, úgy mint az utóbbi 
időben Ü H L iG - t ó l  a magas Tátrában, a vörös diaszpalák átmenetet képez
nek a werfeni palákba; de a határt pontosan megjelölni mindeddig nem 
lehetséges.

A részletes felvétel folytatása alkalmával talán sikerül újabb észlele
teket tenni.

A TKIASZ.

Területünk legnagyobb részét mészkő foglalja el. A Galmus-hegyhát, 
valamint hegynyúlványai mind ezen kőzetből állanak.

A mész többnyire fehér vagy világos-szürke; de helyenként sötét
szürkés színű is ; ez utóbbi finom fehér mészpáterektől át van vonva. 
A tömeges mész nagyon törékeny és könnyen nagyobb vagy kisebb 
darabosra szétesik, mely megnehezíti még a kézipóldánynak a készítését 
is. Ezen törékeny tulajdonságánál fogva tiszta rétegzést csak ritkábban 
lehet látni, ámbár a hajlam rétegképződéshez mutatkozik.

Csak egy helyen akadtam mészbrecsiára a Sejkova-hegy mellett, hol 
az út ketté válik Porács felé, és a Prednia Pruzsik hegyhátra (nem messze a 
vadászgunyhótól). Itt a szürkés mészdarabok vörösesfehér meszeskötő
anyag között vannak beágyazva.
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A Jánosvölgyben lévő kápolna mellett helytálló tömeges, könnyen 
széteső mész 60° alatt délnyugotnak dűl. A Jánosvölgy mindkét mellék
völgyében több feltárás nincs. Csakis a meredek sziklafalak tömeges mész
köve látható, melyek néha völgyszorost képeznek, mint p. o. a Svetna 
dolina felett.

A Kecskeháton és a Prednia Pruzsnik nevű hegyháton haladva, több 
helyütt szintén a helytálló töredékés mészkő némi rétegzést mutat,, és 
többnyire éjszakkelet felé dűlnek a rétegek. Érdekes itt a hegyhátak e 
lépcsőzetes alkotása. A sík Galmus-hegyhát mentén semmiféle feltárás 
nincs; csak egyes mészkődarabok hevernek az út mentén. A Hatinkova 
nagy réten, hol régi akna nyomai vannak, szintén csakis mészkő fordul elő 
s a körülötte lévő magaslatok is mészkőből állanak.

A mészkő a Szent János-völgy torkolatától éjszak felé nyílt ívben 
Olcsnó község felé terjed.

Érdekes ezen község mellett két letarolt alacsony mészplató, melyen 
három patak a Raj-, Béla- és Kamene-patak mély medret vájt magának. 
A rétegek itt is éjszakkelet felé dűlnek.

A Galmus mészkövén kívül a Wehrbusch nevű domb keleti részén 
néhány apróbb mészsziget fordul elő a harmadkorú homokkő közepette, 
melyeknek kiemelkedése szépen kivehető. Nem messze a dombháton levő 
kis kápolnától az egyik mészkibuvás látható, és éjszakkeleti irányban még 
két kisebb mésztömb mutatkozik. Itt mindenütt kőbányát nyitottak, és az 
út kavicsolására felhasználják a mészkövet; a mész itt többnyire sötét- 
szürkés. Egy kis völgyecske által elválva még egy nagyobb mósztömeg 
fordul elő ugyanezen dombon egészen a domb tetejére felhuzódva, és a 
domb déli lejtőjén a vörös palán feküdve.

Nyugotra a Jánosvölgy torkolatától a völgyben levő méhes mellett 
szintén kis mésztömeg bukkan ki. A mészkő korát területünkben mind
eddig fel nem talált kövületek hiányában pontosan meghatározni nem lehet. 
A mostani felfogás szerint azonban a triászhoz sorozandó.

Bővebben tárgyaljuk a Galmus mészkövét csak akkor, ha az egész 
mészkő-szigetet tanulmány tárgyává tettük volt.

A HARMADKOR.
(Fiatalabb kárpáti komokkő.)

A harmadkori lerakodások —  finom mészkonglomerát-, homokkő- és 
palásagyagból állva —  a mészkő-vonulat éjszaki oldalán lépnek fel, és a 
Wehrbusch, valamint a Malncska-hegydombot összetéve a Hernád folyóig 
terjednek.

A legmélyebb rétegek mészkonglomerátból állanak, melyek a Wehr-



( 1 7 ) F E L V É T E L I J E L E N T É S . 45

busch nevű domb déli oldalán elterülő völgyben, szemközt a Szent János- 
völgygyel helytállók és a Malncska-dombig követhetők.

A völgy jobb oldalán a Sncha nevű lejtőn ugyanezen mészkonglomerát 
látható, mely a Zsimna dolka nevű völgvecskéig terjed, és addig követhető, 
hol a völgyből jövő két hegyi útaPrednia Pruzsik nevű hegyhátra vezetve, 
egyesül. A Malucska-domb nyugoti oldala mellett elhúzódó út mellett is 
látni feltárva a konglomerát kőzetet. A Wehrbusch tetején is, nem messze 
a kápolnától, a felső mésztömb szomszédságában kibukkan ezen kőzet. 
A Jánosvölgy torkolata közelében lévő méhes mellett egy felhagyott kő
bányában látni, hogy a konglomerát homokkőpadokkal váltakozik. A vasút 
mentén ellenben, nem messze a szepes-olaszi indóháztól, homokkőpadok 
váltakoznak agyagos palával.

A csapási irány mindenütt éjszaknyugoti. A rétegek csekély fok alatt 
(20°) dűlnek éjszakkeletre, és csak a Wehrbusch tetején látni ellenkező 
dűlést.

Érdekes több néhány méternyire terjedő vízhasadék a Wehrbusch - 
dombon, mely agyagból áll. A Wehrbuschon át a Malucska-dombra vezető 
úton szintén ezen hatalmas agyaglerakódások láthatók konglomerátok 
fedőjében. Ezek mind egy helyen az indóház közelében látható homok
köven fekszenek. Itt alluviális lerakódással van dolgunk, melyre azonban 
még később rátérünk.

Régi bányaműveletek.
Bejárt területemen több helyütt régi bányaműveletek nyomára akad

tam, melyek mutatják, hogy régibb időben több helyütt érczet aknáztak, 
vagy legalább érez után kutattak.

Legtöbb jelét a régi bányaműveleteknek a vörös palában, valamint 
tőszomszédságában látni.

A Jánosvölgy jobb oldalán a Petkova nyugoti lejtőjén az út mentén 
régi gorcz látható. Közelében közel 40 évvel azelőtt bánya volt, melynek 
érezét Szepes-Olasziba vitték a hámorba.

A Jánosvölgy jobboldali mellékvölgyében három helyen szintén régi 
akna nyomára akadni. Itt a mészkőben kezdődik az akna, azon reményben, 
hogy a feküközetre, a vörös palára akadni, mely vörös pala az alanti és a 
Svetna-dolina melletti aknában el is éretett. Érez állítólag itt nem talál
tatott.

A Hutinkova nevű réten a «lyuk mögötti) nevű helyen két már régen 
beomolt akna látható. Eredményéről nem tudni semmit. Ezen rét közelé
ben levő erdőőri lak melletti rét felső részén szintén több helyütt régi 
gorcz látható.
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Eégi akna helyét látni a Csetkova-hegy nyngoti oldalán is. A Ricska- 
völgy felső részében hasonlókép két régi tárna látható a vöröses mész
kőben.

Ezen régi bányaműveletekről csak öreg embereknek van tudomásuk.
Újabb időben is tétettek kutatások az imént említett erdőőri lak 

közelében. Itt két tárna látható, hol kevés vasérczet míveltek; de az üze
met megint abbahagyták.


