
II. FÖLVÉTELI JELENTÉSEK.

A ) Hegyvidéki országos fölvételek.

1, A Talabor-völgy Szinevér és Kövesliget községek között,
(Jelentés az 1900. évi részletes földtani fölvételről.)

Dl-. PoSEW ITZ TlVADAB-tÓl.

Feladatúi tűzetett ki kapcsolatosan a múlt évben eszközölt fölvétellel 
folytatni a részletes geológiai fölvételt Mármarosmegyében a - ^ j^ - la p o n .

Oro-hidrografiai viszonyok.

Bejárt területünk hegylánczai középső részét képezik azon hegyvonu
latoknak, melyekkel már az előbbi években megismerkedtünk. így a negro- 
vec-havasi lánczolat, mely a szinevéri völgyet észak felől határolja, kiegé
szítő részét képezi azon vonulatnak, mely a Mokranka völgyében a Djil- 
és Német havassal kezdődik és északnyugat felé húzódva a Kamionka, to
vábbá az Ökörmező vidékén fellépő Ménesül és Smrek hegyekben végét 
éri. Ezen Negrovec hegyláncz főbb emelkedései a Strimba vagy Douha 
1725 mj , a Negrovec 1712 mj , a Strominos 151)9 mj  és a Darvajka 1506 m] .

Egy másik, az előbbivel párhuzamosan haladó hegyvonulat folytatá
sát képezi a Krasna-havasoknak. Legnagyobb emelkedése a Topas-havas 
1552 mj  és a Capes 1330 mj . Említendő továbbá a Mencsil 1487 mj  hegy
csoport, mely a Taracz- és Talabor-folyók között terül el.

Területünk fővize a Talabor-folyó, melynek alsó szakaszával, vala
mint forrásterűletével már az elébbi jelentésekben foglalkoztunk volt. 
A  szinevéri völgyben északról több mellékvizet vesz fel, melyek mind a 
Negrovec-havasi lánczolatról erednek: így a Jasenovec-, Negrovec-, Herso- 
vec- és a Suchapatakot, kivéve a Bradulova-patakot, mely keleti irányból 
jőve, a Mokrai-Priszlop hágón ered.

Kalocsa-Láz község mellett a Talabor-folyó eddigi délkeleti irányát 
megváltoztatva, DDNy felé folytatja folyását többé-kevésbé szűk völgyben.
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Főbb mellékvize ezen szakasz mentén a Topas-havasról eredő Kvasovec- 
patak, a Konjee-Mencsula-, illetve Ménesül-havasról eredő Vulcsánka-, 
illetve Bistren-patak; továbbá a Hlisne-, Lamen-, Jancsovee-, Magdinec- 
és Monasterjiatak.

Földtani viszonyok.

Bejárt területünk legnagyobb részét ó-harmadkori kőzetek foglalják 
el. Közbeeső részét azon vonulatoknak képezik, melyekkel már az elébbi 
években megismerkedtünk vo lt ; úgy a Taracz völgyében a Mokranka-patak 
mentén, valamint a felső Talabor-völgyben Szinevérpolana táján és a 
Nagyág-völgyben Ökörmező vidékén. Kalocsa-láz és Kövesliget községek 
között a Talabor-folyó mentén krétakorbeli kőzetek terülnek el, elhúzódván 
nyűgöt felé a Nagyág-folyóig, kelet felé pedig a Taracz-folyó két mellék
vizéig : a Luzanszka- és a Teresulpatakig. A  nagy és kis Ugulika-patakok 
felső szakaszában azonkívül jura mószszirtek bukkannak ki.

/
O -H a r m a d h o r .  ( Ó l ig o c é n . )  Megismerkedtünk volt Brustura 

község mellett a Taracz-folyó területen és a Jablonec-patak alsó szakaszá
ban egy kőzetcsoporttal, mely hieroglifapalából, valamint strzolkásan ki
képződött rétegekből áll és északnyugot felé húzódik. A Mokranka-völgyön 
túl, azaz ÉNy-ra megváltoztatja jellegét és határozottan a menilitpalák 
jellemét ölti fel. Ily  alakulásban láttuk volt a vonulatot, midőn a talabor- 
völgyi Csorna-rika patak mellett fellép és Szinevér-Polana mellett tova
húzódik a Nagyág-völgybe, Lopusna felé és innét az ország határáig elterül.

Múlt évben megtaláltuk ezen menilitpala-vonulatot a Csorna-rika és 
a Mokranka patakok között elterülő vidéken: a Suchari-patak mentén és a 
hegynyergen a Piskonja és Dodina havasok között.

A Suchari-völgy alsó szakasza a második később említendő menilit- 
pala-vonulathoz tartozik; arra következik a Negrovec-havasi lánezolat tö
mött durva homokköve és a Suchar-gát közelében bukkanunk a menilit- 
palákra, melyek innét észak felé terjednek azon helyig, a hol a patak ÉNy 
felé kanyarodik. Ezen helyig a völgyet mindkét oldalról dombvidék veszi 
körül a Zanoga-havas aljáig. Délkeleti irányban folytatódnak a menilit
palák a Douhi-gron és a Play nevű hegyhátak közötti nyergen át a Mok- 
ranka-völgy felső szakasza fe lé ; északnyugoti irányban pedig felhúzódnak 
a Piskonja és Dodina havasok közt lévő Priszlop-hágóra, ahonnét a Csorna- 
rika-völgybe hatolva, tova Szinevér-Polana felé húzódnak. A Suchar-gát 
közelében helytálló a rozsdás színű, kevéssé homokos halpikkelyes pa la ; 
továbbá lemezes homokos pala, mészpáterektől átvont palás homokkő és 
menüit. A dűlés délnyugoti és északkeleti 40 ° ; a rétegek hajlítottak.

A Priszlop-hágón fekete agyagpalára bukkanunk, valamint menilitre,



m  POSEWITZ TIVADAR. (3)42

és a Piskonja-havas felé haladva szintén menilitet találunk egy kis nye
regben.

A Priszlop-hágótól szépen látni a menilitvonulat folytatását ENyfelé. 
A  Csorna-rika patakon túl nyerget képez a Popadja és Krancz és a Mencsil 
hegyek között; továbbá a Gorgan és az Ozirnia között.

A második menilitvonulat Királymező táján a Taraczvölgyében veszi 
kezdetét és északnyugoti irányban haladva az alsó Mokranka-völgyön végig 
a Priszlop-hágón át a szinevéri völgytágulatba lép, tova Ökörmező felé foly
tatva útját.

A szinevéri völgyben legszebben fel vannak tárva a rétegek. Már 
tektonikai tekintetben is élesen határolva vannak, a mennyiben dombvidé
ket alkotnak, melynek átlagos magassága 800 métert tesz ki. Az egymással 
párhuzamosan haladó hosszú hegyi patakok átszelik, mi által több hosszúra 
nyúlt dombhátat képeznek. Mögöttük meredeken emelkedik a Negrovec- 
hegyláncz több csúcsa. A határ ezen homokkőalkotta hegylánez és a szi
nevéri dombvidék között legélesebben látható a Negrovec-völgyben, hol 
kétoldalt a Greben és Gervinek havasok meredek lejtői magasra emelked
nek a dombvidék felett.

A Suchar-patak mentén csakis a völgy alsó szakaszában Kalocsa-Láz 
község mellett látni feltárást, hol szürkés, márgás palák erősen felállítva 
ENy felé dűlnek. Innét völgynek menve, helytálló kőzetre már nem buk
kanunk. A  völgy jobboldalán hosszúra nyúlt kavicsterrasz húzódik el a 
Jávorja nevű előhegy délnyugoti lejtőjéig; és nem messze innét találni az 
út mentén a hegyoldalban strzolkásan kiképződött hieroglifapalát.

A szomszédos Hersovec-völgy ben helytálló kőzetre nem akadunk; de 
az út mentén heverő kőzetek után Ítélve, itt is hieroglifás palák vannak, 
melyek elterjednek a völgyszűkületéig, hol a durva homokkő kibukkan.

A iYetp'wec-völgyben csakis a patak torkolata táján van feltárás, de 
ez a legszebb az egész fővölgyben is. Az út menti malom mellett és köze
lében több helyütt a jellegző strzolkás rétegeket látni, nagymérvű gyűrő
désben a patak baloldalán, a domblejtő is tele van egy ideig efféle kőtörme
lékkel, de tovább, völgynek menve, megszűnik minden feltárás és csak 
a Greben és Gervinek havasok meredek völgybenyuló lejtői mutatják a 
strzolkás rétegek végét. Itt azonban menilitre is akadni, mely egy kis jobb
oldali völgyecskéből ered. A  Jasenovec és a szomszédos két völgyecske fel
tárást nem nyújt.

A fővölgyben Kalocsa-láz és Kalocsa-Negrovec között helytálló kőze
tet nem látni. Az utóbbi helynél a Talabor-folyón átvezető hid mellett a 
vízmosta bal hegylejtőn a strzolkás rétegek kibukkannak délnyugot felé 
dűlve. A  Negrovec és Jasenovec patakok között hasonló feltárás mutatko
zik a folyó balpartján. Itt is délnyugot felé dűlnek a rétegek.
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Ott, hol Kalocsa-Imsád és Szinevér községek között híd vezet át a 
Talabor-folyón, új feltárásra akadunk: a hajlított strzolkás rétegek majd
nem vízszintesen fekszenek a kavicsterrasz alatt és kevéssé dűlnek délnyu- 
got felé. Folytatását ezen strzolkás hieroglifás rétegeknek látjuk tovább 
haladva Szinevér felé, hol a kavicsterrasz újra fellép és alatta a vízmosta 
hegylejtőn csak kibukkannak délnyugot felé dűlve.

Ezen strzolkás hieroglifás rétegeket több helyütt láthatjuk még helyt- 
állva, Szinevér község mellett mind DNy felé dűlnek külömböző fok alatt 
és fel is vannak állítva. Legérdekesebb azonban egy feltárás nem messze 
a szinevéri hídtól (ettől délre esve), hol a strzolkás hieroglifás rétegek 
közé be van fektetve egy méter vastag menilitpalaréteg. A jellemző leme
zes rozsdásfoltos palák lépnek itt fel.

A strzolkás hieroglif ás rétegek elterjedése a szinevéri völgytágulat- 
ban EK felé, mint már említettem, élesen kitűnik, mivel mögöttük elég 
meredeken emelkedik a Negrovec-hegylánczolat. Máskép áll azonban ez a 
völgy délnyugoti oldalán.

Kalocsa-Láztól Negrovec községig a völgy déli lejtőjét meredek 
hegyfal képezi, mely a később említendő krétakőzetekből áll. Negrovec 
és Kalocsa-Imsád mellett azonban a völgy délnyugoti oldalán is kes
keny sávban húzódnak tova a strzolkás rétegek. Imsáddal szemközt a Ko- 
sow-hegy északi lejtőjén kibukkannak egy kis völgyecskében és ugyancsak 
délnyugot felé dűlnek 80° alatt, mint a hogy azt más helyen is láttuk volt.

A Mersa-hegy északkeleti oldalán szemközt Szinevórrel szintén helyt
állók a strzolkás rétegek, valamint lemezes fekete agyagpalák is, mely 
utóbbiak a Priszlop-hágón Ökörmező felé még inkább ki vannak fejlődve. 
A rétegek itt is délnyugot felé dűlnek 30° alatt.

A szinevéri völgy délnyugoti oldalán nem lehet oly határt meghatá
rozni, meddig terjednek a strzolkás rétegek, mivel a Mersa-hegy EK oldalán 
sok a kőtörmelék, mely ezen rétegeket nagyrészt eltakarja.

Az eocénvonulat folytatása Szinevértől nyugotra az Ökörmezői Prisz- 
lopon át Ökörmező felé térképünkre már nem esik; de elébbi jelentésünk
ben említettük volt, hogy az átalános északnyugoti csapási irány megtar
tása mellett a rétegek jellege annyiban változott, hogy túlsúlyba vergődtek 
a szürkés márgapalák, valamint a fekete agyagpalák, mely utóbbiak fekete 
zsinóronként átmetszik az útat.

Az eocénvonulat folytatásában kelet felé a brusturai Priszlopon át 
Brustura felé, szintén megváltoztatja kőzet jellegét. A  Bradulova-patak 
mentén kevés a feltárás; de két helyütt, a Suchar- és Bradulec-patak kö
zött, valamint az utóbbi patak és az Ozero-gát között, a völgy baloldalán, 
a patak vízmosta partján szürkés palák helytállók, melyek 80° alatt fel
állítva ÉK felé dűlnek; ép úgy a mint ezt láttuk volt a Suchar-völgy elején.
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A mint azonban a Bradulova-völgyet elhagyjuk és hegynek menve az 
Ozero-gát felé irányítjuk lépteinket, valamint az Ozero-gáttól a Priszlop- 
hágó felé megyünk, csupa homokkődarabok és nagyobb sziklatömzsök bo
rítják a területet; és úgy látszik, mintha itt egy régibb sziklaomlás okozta 
kőtörmelékkel találkozunk, mely egész más jelleget ad a vidéknek. Hogy 
azonban itt mégis az eocénvonulat folytatásával van dolgunk, bizonyítja: 
hogy az Ozero-gáttól a Priszlop felé menve a strzolkás rétegek bukkannak 
ki egy helyütt és hogy az ezen rétegekkel váltakozó szürkés palákat látjuk 
az ösvény mentén, mely a Strimba-havasra vezet, valamint a Bradulec- 
patakot környező ÉNy-i hegyháton is, hol a palás rétegek —  itt kemény 
agyagpalák —  meredeken fel vannak állítva.

A Priszlop-bágó keleti oldalán Brustura felé pala váltakozik homok
kővel, hol ÉK, hol DNy felé dűlve, sok feltárás nincs, az egész területet er
dőség borítja. Itt-ott mármarosi gyémántokat is találni, mi a strzolkás ré
tegekre vall.

Az eocén elterjedése a Bradulova-völgyön át a Priszlop felé már'tek
tonikai tekintetben is kiválik ép úgy, mint Szinevér mellett.

Élesen látni a határt a Kvasni havasok oldalán ; míg ezek magasra 
erős lejtővel felemelkednek; addig az eocén képezte dombvidék hullámo
sán oda simul az északi oldalhoz, a havasok magassága feléig se érve. 
A völgy északi oldalán ellenben a Douhá és Strimba-havasok élesen hatá
rolják az eocént. Maga a Priszlop-hágó és nyerge is szépen kivehető a mind
két oldalról magas hegyfalak között.

Már előbbi jelentéseimben említettem volt, hogy a két menilitvonulat 
közt és ennek fedőjében két homokkővonulat terül el, melyet a fekvési vi
szonyoknál fogva felső-oligocén korúnak kell tekintenünk.

Az északibb vonulatot alkotják a Taraezvölgyben a Berty, Bustul és 
Perednya havasok, a Talaborvölgyben a Dodina, Kancz, Popadja és Gor- 
gan hegyek. Ezen vonulat jelentéktelen részlete felvett területünk ÉK-i ré
szére esik és a Play és Zanoga nevű havasokból áll.

A délibb vonulatot alkotja a Djil, német havas a Taraezvölgyben; a 
Ménesül és Smerek hegyek a Nagyág vize területén. Térképünk keretébe 
esik a Negrovec-lánczolat nagyobb részlete.

Az egész lánczolat élesen kitűnik nagyobb magassága és meredekebb 
lejtője által a környező eocén dombvidéktől. Kőzete legnagyobbrészt tö
mött kvarczitos homokkő, mely vastag padokban fellép és itt-ott palás kő
zetekkel is váltakozik. Többnyire 70—80° alatt van a homokkő felállítva 
réteghajlásokat mutatva; de 40° alatti díilés is látható nehány helyen. Az 
egész hegylánczolat tehát nagyobb gyűrődésnek volt kitéve; a fő dőlési 
irány a DNy-i.

A  szinevéri völgytágulat völgyeiben mindenütt, a mikor völgynek
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menve az eocén rétegcsoportot elhagytuk, szűkülni kezd a völgy, a hegy
oldal meredek lesz, tele van kőtörmelékkel, nagy sziklatömzsök hevernek 
itt-ott az út mentén, a patak medrében vágj7 a hegyoldalban. Ez jele annak, 
hogy a durva oligocén homokkövet elértük. A  Suchar-, Hersovec- és Neg- 
rovec-völgyekben ugyanazon dülési fokot és irányt látjuk. így a Piskonja- 
havason is, hol 40° alatt DNy felé dűlnek a rétegek.

Legszebb feltárás van a Za Padrene havason. Itt hegynek menve, 
miután elhagytuk az eocén-rétegcsoportot, a Polonina kezdetén 80 ° alatt 
DNy felé dűlnek a kvarczitos homokkőpadok; de csakhamar az ellenkező 
dülést látjuk. A Za Padrene havas előcsúcsán puhább, dúsan csillámos 
homokkő lép fel 40° alatt DN.y-ra dűlve, míg az említett havas főcsúcsát 
ismét a meredeken felállított kvarczitos homokkőpadok képezik, DNy felé 
dűlve. A Strimbu-havason és Douhi-havas DNy-i nyúlványán 40° alatt 
DNy-ra dűlnek a homokkőpadok. Hasonló puhább, csillámdús homokkő a 
Suchar-völgyben fordul elő a Jávorja nevű hegy keleti oldalán, a völgy
szűkület kezdetén.

Kréta. Bejárt területünk legnagyobb részét krétaképletek foglalják 
el, melyek a szinevéri völgylapály és Kövesliget között elterülnek.

Már az alábbi években megismerkedtünk volt ezen képződményekkel 
a Taracz folyóba ömlő Teresül és Luzsanski patakok alsó szakaszaiban, va
lamint a két Ugulika-patak alsó részletében. Ez idén nevezett patakok felső 
szakaszait szemléltük meg.

A Teresul-patak völgyében a Borkutee nevű mellékvölgyecskéig nyo
moztuk volt a krétaképleteket, melyeket az alsó-krétához soroztunk volt. Ez 
idén folytatva a völgy bejárását, a Hrabost-hegyről eredő mellékvízig kö
vethettük volt az alsó-krétapalákat, melyek itt két helyen feltárva EK felé 
dűlnek. Tovább völgynek menve már a felső-krétahomokkő területébe lé
pünk. A völgy szűkül, a környező hegyek magasabbak. A  ritka feltárások 
homokkőpadokat mutatnak, melyek palákkal váltakozva EK felé dűlnek és 
a Teresul-gát közelében meredeken fel is vannak állítva. Nevezett gáttól a 
Busa havas felé menve hasonló kőzetek ugyanazon dülési iránynyal mu
tatkoznak. Béteghajlásokat a felső-krétahomokkőben lehet tehát látni.

A Luzsanski-patak völgye Széles-Lonka községtől É-ra nagyon ke
vés feltárást mutat. A  hegyoldal mind gyeppel be van nőve, itt-ott erdőség
gel borítva; de nagyon ritkán akadni helytálló kőzetre. Az alsó-kréta ter
jed az Ivanov-djil nevű hegy aljáig. Ezen hegyig a vidék alacsonyabb és a 
határvonal egészen megfelel a Teresul-patakban észlelteknek. Az Ivanov-djil 
hegynél a felső-krétahomokkő kezdetét veszi. A szűk völgy meredekebb 
hegylejtői kőtörmelékkel vannak sok helyütt borítva, nagy sziklatömzsök 
hevernek szétszórtan a völgyben. A Kozi-vrch nevű völgyszorosnál helytálló
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egy hatalmas, többnyire kopár, meredek sziklafal, melynek konglomerátos 
rétegei ÉK felé dűlnek és szomszédságában zöldes finom fehércsillámos 
homokkő is kibukkan. Egy másik feltárás délre van a Kozi-vrchtól, hol a 
rétegek (bomokkőpalával) 40° alatt ÉK felé dűlnek.

Az említett völgyszorostól É-ra nagyobb mennyiségben palák lépnek 
fel, folytatását képezve a teresul-pataki rétegeknek.

A két ZJgulika-völgyben, a hová rétegeink áthúzódnak, legérdekesebb 
kőzet egy konglomerát, mely a juramész közelében fellépve, megtalálható, 
ha a mészégető melletti úton a kis Ugulikából a nyergen átmegyünk a nagy 
Ugulika völgyébe. Feltűnő az úton felfelé haladva, hogy itt-ott a patak
ban chloritos- vagy csillámpala-darabokra akadunk görgeteg alakjában; 
míg a hegynyereg közelében kibukkan egy konglomerát, mely legtöbbnyire 
ezen régibb palák görgeteiből van összeállítva —  néha egy deciméter nagy 
darabokat is tartalmaz, de kvarcz és ritkán mészdarabot is magában 
foglal. A települési viszonyokat nem lehetett tanulmányozni.

Bejárt területünkbe esik a Krasna-havasok nyugoti része is, a Busa; 
Gropa és Topas leginkább kimagaslóbb csúcsokkal. Szürkés, kevésbé csillá- 
mos, pados homokkő látható ott, mely a Topas-havasnál 60° alatt DNy 
felé dűl. A Szinevér melletti Mersa-hegy hasonló homokkőből alkotva, 
folytatásaként ezen lánczolatnak lép fel.

A felsőkréta-homokkőterület legtanúlságosabb átmetszetét nyerjük 
a Talabor-folyó mentén, mely homokkő elterül Kalocsa-Láz községtől a 
Lomén patakig, Kövesligettől északra. A  rétegek hajlítottak és többnyire 
többé-kevésbé meredeken felállítva DNy felé dűlnek. A főkőzet egy szürkés 
színű tömött, néha finom szemcsés vagy konglomerátos homokkő, többnyire 
meszes és többnyire többé-kevésbé csillámos, mészpáterektől átvonva he
lyenként.

Alárendelten lép fel egy szürkés márgás pala. A homokkő többnyire 
vastag padokra esik szét, mely vastag kőtömzsök a völgyben szétszórtan 
hevernek és a hegylejtőt sok helyütt törmelékkel borítják.

Kalocsa-Láz község közelében, hol a Talabor folyó a szinevéri völgy- 
tágulatba lép, úgy a jobboldali hegyoldalban, valamint a folyó partján a 
vastag homokkőpadok 80° alatt délnyugot felé dűlnek, mi a baloldali hegy
lejtőn is látható Kalocsa-Láz és Kvasovec között.

A  kvasoveci völgy torkolata táján a rétegek dülése ugyanaz; de itt 
a négyszögletes darabokra széteső tömött kvarczitos homokkövön kívül, 
mely homokkő hieroglifát mutat, több homokos pala fordul elő felületén 
vasoxiddal. Tölgynek menve azonban csakhamar ismét uralkodik a durva 
homokkő.

Kvasovectől Meresul-telepig csak egy helyen, a Meresul-patakban 
látni a durva homokkövet meredeken délnyugot felé dűlni; de az út mén-
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tén és a hegyoldalban vastag homokkő-tuskók szertehevernek. A  homokkő 
hieroglifát mutat. Maresul és Yulcsán-telepek között a nagy folyókanyaru
latnál a durva homokkő szépen fel van tárva. A magas kavicsterrasz alatt 
a rétegek meredeken felállítvák, hajlítottak is, de többnyire DNy felé dűl
nek. Hieroglifa-nyomok is találtatnak a homokkő felületén.

Palás rétegeket is tartalmaznak, melyek nagyobb mértékben lépnek 
fel, midőn a vulesáni völgytágulatba lépünk. Ezek is hajlítottak és két he
lyütt függélyesen fel vannak állítva. Űjabb feltárás találkozik a völgytágulat 
déli végén, hol csillámos homokkő mészpát-erektől átvonva és hieroglifás 
homokkő lép fel.

Boczári teleptől északra ismét túlnyomó a durva homokkő, kőtörme
lékkel borítva a hegylejtőt és a durva sziklatömzsök szerteszét hevernek. 
A  homokkő részben csillámdús és tömött, részben finom szemcsés és ke
véssé konglomerátos, néha vékonyabb padokra is esik szét. A  rétegek 40° 
és 80° alatt DNy felé dűlnek és hieroglifát is mutatnak. Boczári közelében 
is a folyó medrét átmetszik a homokkőpadok, hol EK, hol DNy felé dűlve. 
A homokkő mészpáteres és palás rétegekkel váltakozik.

Hliszna-telep mellett hasonló feltárás mutatkozik. A nagy folyókanya
rulatnál a hegyoldalban és a folyómederben a homokkőpadok 40° és 80° 
alatt DNy, illetve NyDNy felé dűlnek. Itt már több palás kőzet váltakozik 
a mészpáteres homokkővel, úgymint szürkés márgás pala, valamint csillá
mos homokos pala, apró agyagpalarészeket tartalmazva.

Finom szemcsés meszes homokkőpadok Za-Orodi telep mellett is 
helytállók 40° alatt DNy felé dűlve. Itt a Lomen-hegynél végét éri a felső- 
krétavonulat.

Az alsó-krétavonulat a Teresül-, Loszanski-, Nagy- és Kis-Ugulika- 
völgyön át áthúzódik a Talaborvölgybe, hol északra a Monastir-pataktól a 
Magdinec-patakig terjed. A Monastir-patak kiömlése közelében homokos, 
meszes palából áll.

J ú ra rro é sz . Bejárt területünkben több helyütt mészszirtek lépnek 
fel a kréta közepette, melyeket már régebben jura-korúnak mondták. Kö
vületet ez évben nem sikerült bennök találni; de miután ez idő szerint a 
Kis-Ugulika völgyben fejtik a mészkövet, talán sikerülni fog jellemző kövü
letre szert tenni.

A Lozanszki-völgyben Széles-Lonka község felett a Binovati nevű 
jobboldali mellékpatak mindkét ága mentén mészkőszirtek bukkannak ki, 
nem messze a hegynyeregtől a hegyoldalban. Az egyik szírt kis hegyes kú
pot képez. A mészkő maga szürkés színű és tömött; de van mész-brecsia is 
mellette. Kövületet mostanáig nem sikerült feltalálni. A környező homokkő 
alsó-krétakorú.
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A Monastir-patak (Kövesligettől északra) mindkét ágában mészkő ta
láltatok. Ezen mészkő azonban csak kisebb területen fordul elő és csak is a 
völgyben a patak mentén. A völgyben szétszórtan hevernek a mószdarabok 
és a vizet, völgynek menve követve, a jobboldali Monastir-patak csakhamar 
kis hasadékot képez, melyben a patak tova folyik és mely mészkőből áll. 
A mellette levő hegyoldal és a háttérben emelkedő csekély lejtős Keczer- 
hegy homokkőből áll. Ugyanazt látni a baloldali Monastir-pataknál is, hol 
a mészkő szintén csak kis tömzsben a völgyben fordul elő, vörös pala tár
saságában. Ezen vörös pala a Borkúthoz vezető meredek út kezdetén, a 
Talabor folyó balpartján levő kavicsterrasz alatt kibúvik DNy-ra dűlve.

Nagy mértékben látjuk a júra-meszet kifejlődve a kis Ugulika-völgy
ben. Itt az uradalmi erdészlak mellett —  völgynek menve —  hasadékot 
képez a mészkő, melyben a mélységben a patak tova folyik. Míg a patak 
jobboldalán a hegyoldalnak csak alsó részét képezi a mész ; baloldalt hegy
nek húzódik a magas falként kiemelkedő mészszirt —  a Hreben-hegyet 
alkotva —  és áthúzódik a nagy Ugulika völgybe, hol a Kamjonka-hegyet 
formálja. Észak felé a mész az Ugalska-Plesa hegyig terjed, mely maga 
homokkőből áll. A Hreben-mész közelében még három kisebb dombon 
helytálló a mész, melyet az utóbbi időben fejtenek. A mész maga szürkés, 
tömött, vagy pedig brecsia közt lép fel.

Ásványvizek.

A Talabor-völgyben sem hiányzik a vasas víz. Borkút van Kövesliget 
mellett ettől északra, valamint Kvasovec mellett is. A  kis Ugulikában is 
van Borkút.

Szepes-Bemete környéke.
Múlt nyáron folytattam a részletes fölvételt Szepesmegyében a

10. zóna/XXIII. rov. lapon a Göllnicz-folyó völgyében Szepes-Remete, Sved- 
lér és Merény között Gömörvármegye felé haladva.

Bejárt területemen csakis kristályos kőzetekkel találkoztam; de ezen 
terület aránylag véve kis terjedelmű, úgy hogy czélszerűbbnek látom be
várni, míg nagyobb területtel ismerkedem meg, hogy részletesebben fog- 
lalkozhassam ezen régi, az alaphegységet alkotó, kőzetekkel és tektonikai 
viszonyaival. Jelen jelentésemben tehát csak is az észlelteket sorolom fe l; 
az ezekből vont következtetések fejtegetésébe csak később bocsátkoz
hatom.

A hegyvonulat, mely a Göllnicz-völgyet északon határolja, ezen folyó 
valamint a Hernád-folyó vízválaszát képezi. Ez utóbbi folyó három mellék
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vize a Kotterpatak, a Porács és a Szlovinkai patak nevezett hegyvonulat 
északi lejtőjén ered és Márkusfalva, illetve Krompach mellett ömlik a Her- 
nádba. Az egyes hegycsúcsok többnyire az ezer méter magasságot elérik és 
a legnagyobb emelkedést mutatja a hegylánczolat az 1130 méter magas
ságú bükkőserdőn (Buchwald) északra Svedlér községtől.

A Landstrasse és Tinnesgrund patakok között, valamint az utóbbi 
patak mentén szürkés selyemfényű kristályos agyagpala lép fel 60° alatt 
EK-nek dőlve; és a Dörfergründl nevű völgyeeskében feketés agyagpala 
bukkan ki.

Szepes-Remete község mellett, a vasúti hid közelében a Rösten- 
grund nevű völgy torkolata mellett szép feltárásra akadunk. A rétegek kris
tályos agyagpalából állanak, melyekben egy chloritos pala másfél méter vas
tagságban lép fel. A palák erősen fel vannak állítva és 80° alatt DNy felé 
dőlnek. A Kalichseifen nevű völgy felé menve feketés kristályos agyag
palák bukkannak ki 60° alatt DNy felé dőlve; de csakhamar változik a 
dőlési irány, és az ellenkező dőlést EK felé észlelhetjük. Ott, hol a Ka
lichseifen nevű völgy két végágára oszlik (Topschergründl és Schloss- 
gründl). sziklák lépnek fel, melyek gneiszből állanak és 60° alatt délkelet 
felé dőlnek. Tovább hegynek menve ismét a kristályos agyagpalák mutat
koznak talkos palával váltakozva és ugyanazon kőzetekkel találkozunk a 
hegynyergen is, a hol a rétegek EK-i dűlése észleltetett.

A szomszédos Röstengrund nevű völgyben is hasonló kőzetekkel 
találkozunk : feketés kristályos agyagpalák chloritos palák közbenszúrásá- 
val lépnek itt fel DNy felé dőlve, váltakozó dőlési fokkal.

A Röstengrund és Dürrenseifen nevű völgyek közt elterülő Steinhübel 
nevű dombon talkos palák lépnek fel és a Steinhübel előtti területen, mely 
mély vízhasadékokkal át van szelve, szintén azon kőzetek mutatkoznak.

A Dachsenhübel felé menve talkos-, chloritos- és agyagpalák bukkan
nak ki. A szomszédos Dürrenseifen nevű völgy felső szakaszában is agyag
palák lépnek fel, melyek váltakozó fok alatt DNy felé dűlnek. A kis Schloss- 
grund nevű mellékvölgy torkolata táján is fellépnek ugyanazon agyagpalák 
DNy felé dőlve. Yölgygyel tovább menve az ellenkező dőlést látjuk; míg 
nevezett völgy végén a Göllnicz-folyó partján ismét feltárásra akadunk, 
hol a talkos palák 60° alatt ismét DNy felé dűlnek. Tehát itt is látjuk a 
különböző kristályos palákat egymással felváltva, melyek réteggyűrődést 
mutatnak.

A  Szepes-Remete és Svedlér közötti fűrészmalomnál sziklásfalat ké
peznek a talkos palák, melyek hajlítottak és 30° alatt DK felé dűlnek.

A svedléri Stadtgründl nevű völgyecske torkolata táján ismét a tal
kos palákkal találkozunk, valamint völgynek menve is. Itt is 30° alatt DK 
felé dűlnek a rétegek.

A m . k ir. földtani intézet évi jelentése. 1900. 4
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A Svedlér melletti Mittelgrund nevű völgyben is talkos palákkal ta
lálkozunk. A  városban, a korcsma mellett fel vannak tárva és 30° alatt 
DNy felé dűlnek. Völgynek menve hasonló feltárásra akadunk. Az elterjedt 
alluvium alatt ezen kőzetek bukkannak ki hasonló dőléssel. Több feltárás 
a völgyben nincs, de mindenütt talkos és agyagpaladarabok hevernek 
az úton.

A bejárt kis területben tehát 1 tjük a kristályos palák egymással való 
felváltását és hogy a rétegek gyűrődéseket képeznek.

A  szomszédos terület bejárása után fogunk behatóbban a tektonikai 
viszonyokkal foglalkozni.


