
II. FÖLVÉTELI JELENTÉSEK.

A) Hegyvidéki országos fölvételek.

1. A Szolyva és Voldcz közötti hegyvidék Bereg vármegyében.
(Jelentés az 1902. évi részletes földtani fölvételről.)

Dr. PoSEWITZ TlVADAB-tÓl.

Feladatúi tűzetett ki a 11. zóna XXVIII. rovat jelű lapon folytatni a 
részletes geológiai fölvételt kapcsolatban a múlt évi fölvétellel.

A bejárt vidék részben még Mármaros megyéhez tartozik t. i. a Bor
sóvá völgy felső szakasza; a Vecsa patak ellenben, mely a Latoreza-folyó 
egyik fővize, már Bereg megyében fekszik.

Oro-hidrografiai viszonyok.

Területünk vad alpesi vidék. Hegylánczolatunk folytatását képezi 
azon alpesi vonulatnak, mely a Nagyág völgyétől észak-nyugot felé húzó
dik. Térképünkre eső keleti része, Polonina Borsava név alatt ismeretes, 
mivel a Borsova folyó forrásterületét képezi; nyugoti részének külön 
elnevezése nincsen. A havasok tetején nagy elterjedésű havasi legelők 
terülnek el.

Legnagyobb emelkedés az 1679 magas Stoj; továbbá a Veliki 
vrch 1598 mf , a Zseniova 1367 mj , a Tomnatik 1347 m/, a Playl334™ /.

Fővizeink a Borsova-folyó, mely a Polonina Borsava havasi lánczo- 
lat déli lejtőjén számos forráságból ered, Dolha község mellett Mármaros 
megyét elhagyja és Nagy-Szőllős mellett a Tiszába ömlik; továbbá a Vecsa- 
folyó. Ez utóbbi a Latorcza-folyó egyik főágát képezi, vele Hársfáivá mel
lett egyesül és a határhegységből ered. Említésre méltó mellékvizei közül 
az Osza-patak és a Zsidimir-patak.

Geológiai viszonyok.

Területünkben a Kréta formáczióval és az Oligocénnel találkozunk.
K r é ta .  A bejárt vidék legnagyobb részét kréta-korbeli kőzetek fog

lalják el. Említésre méltó, hogy míg a Yecsa-patak völgyében, a legszebb
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feltárások lépten-nyomon láthatók; addig a Borsova-folyó völgyében ép 
az ellenkezővel találkozunk; itt vajmi ritka a feltárás, s a hol mégis lát
ható a helytálló közét, az is nagyon csekély kiterjedésben búvik ki. Nyo
mát se látni itt—  a hiányos feltárások következtében— azon nagymérvű 
réteggyűrődéseknek, melyek a szomszédos völgyben minduntalan mutat
koznak. A Yecsa-patak völgyén keresztül visz a vasút, melynek számos 
bevágása feltárja a kőzeteket; a Borsova völgy felső szakasza ellenben a 
képzelhető legnagyobb vadon, hol rendes erdőmivelés sincs és mely csakis 
egy idegen nagybirtokos vadászterületéül szolgál.

Ez utóbbi völgyben Bereznik község mellett a templom közelében a 
folyó medrében feltárva látjuk a rétegeket dél felé dőlve. Homokkőpadok 
váltakoznak palákkal és a folyó kanyarulatnál is a nevezett községben buk
kannak ki ugyanazon kőzetek ugyanazon dőléssel.

Bereznik községtől északra szűkül a völgy és se a folyó medrében, 
se pedig a hegyoldalon feltárás nem mutatkozik. Csakis laza homokkődara
bok bevernek itt-ott az út mentén. Délre a Dalatin-patakból bukkannak ki 
a homokkövek északi dőléssel és a Vendricsa-patak torkolata táján dél 
felé dőlnek a homokkövek.

Egész más képet nyújt ellenben a szomszédos Yecsa-patak völgye. 
Mindazon vidék közül, melyet mostanáig bejártam Máramaros megyében 
a Tisza völgyétől kezdve Beregmegyéig, itt találjuk a legtöbb és a leg
szebb feltárásokat és sehol nem látni a nagymérvű réteggyűrődéseket oly 
nagy kiterjedésben feltárva, mint ép ezen völgyben.

A szaszókai völgybeli kőzetek az alsó-krétához tartoznak. Homok
kövek és kevés strzsolkós kiképződésű palák fordúlnak itt elő, melyek kes
keny sávban délkeleti irányban a Borsova völgy felé húzódnak. Az alsó 
kréta nincs oly jellemzően itt kifejlődve, mint a hogy ezt másutt láttuk 
volt; de azért mégis ezen foi-máczióboz kell soroznunk ezen rétegeket, 
mivel folytatását képezik a keleti völgyekben előforduló alsó-krétának.

Szaszókától Volóczig elterül a felső-kréta hatalmas homokkőlerakó
dása nagymérvű gyűrődésekkel. Volóctól délre megint palás kőzetek veszik 
körül a havasi lánczolatot és kis öblöt képeznek a Yecsa patak mentén 
Yolócztól Almamezőig. Ezen rétegek is ki voltak téve nagy gyűrődések
nek. A jövő évi munkálatok ezen a területen fognak folytatódni.

A rétegek átalános csapása észak-nyugati; a fő dőlés délfelé van.
Legszebb és legtanulságosabb feltárásokat látunk a Yecsa-patak völ

gyében, melyen a vasút visz keresztül. Legnagyobbrészt a vasúti bevágá
sokban, részben a hegyoldalon is vannak a kőzetek feltárva.

Szaszóka község mellett belépünk a völgyszorosba. A Kinski-hegy 
nyugoti lejtője finom szemcsés és konglomerátos agyagos homokkő tör
melékkel van fedve. Nemsokára völgynek menve az első feltárásban
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durva kvarczitos homokkőpadok egy méter vastagságig lépnek fel, kevés 
palabefektetéssel; jellemző, hogy a homokkő mészpáterektől át van húzva, 
miáltal az egész feltárt hegyoldal fehéres színezetet nyer. A rétegek haj
lítottak. A 24. számú vasúti őrház közelében durva homokkősziklák borít
ják a hegylejtőt is. A durva homokkő újabb feltárást képez a 25. számú 
vasúti őrház mellett, a hol 20° DNy felé dől. Északra ezen őrháztól finom- 
csillamos agyagpalával váltakozik, mely agyagpala nagyon gyűrődött.

A Zsidimir mellékvölgy torkolata mellett (a hid és vocsi erdészlak 
között) a vasúti bevágásban a durva homokkő helytálló 2— 3 mf  vastag 
padokban kevés görbehéjas homokos palával váltakozva; a rétegek dél 
felé dőlnek.

Yocsi állomás közelében a jobboldali hegyoldalon a kis vízesés mel
lett és nem messze tőle új feltárás van. Nagyobbrészt finomcsillámos, jól 
hasadozó márgás agyagpala, hasonló a strzsolka palákhoz lép fel, kevés 
hieroglifákat is mutatva, de durva homokkő is.

A 29. számú vasúti őrház mellett új feltárás van. A vastag homokkő
padok kevés palabefektetéssel hajlítottak; finom csillámos görbehéjas 
homokkő, jól hasadozó csillámdús homokos palával és vastag pados ho
mokkő. A 30. számú vasúti őrház mellett kemény homokkőpadok váltakoz
nak görbehójas strzsolka-féle palákkal, finom lemezekre hasadozó csillám- 
düs és feketós agyagpalákból. A feltárás nagyon tanulságos, a mennyiben 
a gyűrődéseknek egész sorozata látható itt. Völgynek menve újonnan szép 
feltáráshoz jutunk. A rétegek meredeken fel vannak állítva és dél felé 
dőlnek. Helyt állók a mészpát-eres kemény homokkövek és a görbehéjas 
finomcsillámos homokos pala.

Az utolsó vasúti hid mellett az Osza-patak előtt (a pataktól délre) a 
vasúti bevágásban ismét látni a gyűrődött rétegeket, a durva mészpát-eres 
homokkövet váltakozva a görbehéjas homokos palával, melyek folytatód
nak az Osza-völgyig.

Északra az Osza völgytől a 31. számú vasúti őrháztól északra is 
folytatódnak ugyanazon kőzetek, itt is a gyűrődéseknek egész sorozatát 
mutatván. Ugyanazt látni a 32. és 33. számú vasúti őrház között, hol a 
túlsúlyban levő durva homokkő váltakozik alárendelt görbehéjas homokos 
palával és kevés világos színű márgás palával.

Zányka közelében a kőzetek némileg más jellegűek, a mennyiben 
sokkal több palák lépnek fel, mint a hogy a Vicsa völgy alsóbb részében 
láttuk volt. Zányka megállóhelytől délre egy feltárásban tömött homokkő
padok váltakoznak feketés agyagpalákkal, mely feketés palák a patak jobb 
oldalán is nagyobb tömegben lépnek fel, DNy felé dűlve. A rétegek erősen 
össze vannak nyomva.

Zánykától északra a patak nagy kanyarulatánál a völgy j obboldalán
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az egész hegyoldal fel van tárva. Gyönyörűen látni itt a nagymérvű réteg
gyűrődéseket. Vastag padokban lép itt fel a homokkő, mely azonban más 
jellegű. A tömött kevés csillámos homokkő világos szürke színezetű, négy
szögű darabokra hasad és hasadási fölületén vasoxidtól vörösre vagy sár
gára van festve.

A 37. számú vasúti őrháztól délre az út mentén helytálló szürkés 
márgapala és feketé3 agyagpala kevés homokkővel váltakozva. A rétegek 
dél felé dőlnek. Az őrház mellett a völgy baloldalán ugyanazon palák 
bukkanak ki. Szemközt vele a völgy jobboldalán szép feltárásban látható 
szürkés kiesi, tömött, dús csillámos vastagpados homokkő kevés mész- 
páterektől átvonva, szintén dél felé dőlve. A nagy folyókanyarulatnál a 
37. és 38. számú őrházak között a völgy jobb oldalán folytatódnak a 
fekete lemezes agyagpalák, valamint a szürkés márgapalák kevés homokkő 
befektetéssel. A völgy baloldalán ugyanazon palák helytállók északi dőlés
sel. A rétegek hajlítottak. A 38. számú őrház mellett a folyó partján az 
alluviális kavicsréteg alatt szép feltárás látható: sötét csillámos homokos 
pala közepette 0'2 m{  vastagságú mészmárga pad lép fel, úgy szintén a 
sötét lemezes márgapala között, melyek az előbbivel váltakoznak. A réte
gek nagyon összevannak gyűrődve és a gyűrődéseknek egész sorozata 
látható. A völgy jobb oldalán az út mentén sötét mészpáterektől átvont 
palák bukkanak ki hasonlóképen nagyon összegyűrődve. Ezen palákat 
lehet követni tovább völgynek menve. A 39. számú őrház közelében a 
völgy jobboldalán ugyanazon gyűrődött palák helytállók, északnak dőlve. 
A 40. számú őrház közeiében a folyó kanyarulatnál a kémény vea.uuy 
lemezekre széthúlló kevés csillámos agyagpalák, sötétes márgapalákkal 
és alárendelten vékony homokkőpadokkal felváltva helytállók. Ezek is 
nagyon össze vannak gyűrődve. A 40. számú őrház melletti kis völgyecs- 
kében, mely a Tomnatik havas felé vezet, kemény, csillámos, lemezekre 
hasadozó homokos pala és homokkő dél felé dől. A rétegek itt is haj
lítottak.

A palás kőzetek Volócz felé húzódnak és itt végokét érik a völgy 
baloldalán a Zvir-patak völgyében; a völgy jobboldalán azon árokban, 
mely északra Yolócztól a Mencsik hegyhátra felhúzódik. Szépen látható 
fennevezett hegyháttól, miként a havasok lánczolata (Tomnatik, Play stb.) 
körűi van véve alacsonyabb előhegyektől, melyek palákból vannak össze 
téve és Almamező felé benyúlnak a Vecsa-patak völgyébe.

A mellékvölgyekben az Osza- és a Zsimidir-patak völgyében kevés 
a feltárás. Ugyanazon kőzetekkel találkozunk itt is, csakhogy ezek csak 
■ritkán bukkannak ki.

Több feltárás van a havasokon. A Play és a Yelikivrch közötti hegy
nyergen a csillámos, vékonyabb lemezekre széteső homokkövek helytállók,
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hol tisztán az ellenkező dülési irány és a különböző dülési fok réteghaj- 
lásokra mutat. Úgyszintén a Veliki vrch és a Stoj közötti hegynyergen 
is látni több ilyen réteghajtást, valamint a Stoj csúcsra felvezető gerin
czen is. Az átalános dőlési irány déli.

O ligocén . Délre a hatalmas krétakorbeli homokkővonulattól fel
lépnek oligocénkőzetek és Szolyva, valamint Szaszóka községektől dél
kelet felé húzódnak Kerecke felé, mely utóbbi község már a Borsova 
völgyben Máramaros megyében fekszik.

Itt túlnyomólag palás kőzetekkel találkozunk, melyek délfelé dőlnek. 
A rétegek itt is hajlítottak, de korántsem oly mértékben, mint a hogy 
ezt a krétakőzeteknél láttuk volt.

Térképünkre az oligocénnek csak kis része esik, mely a Duszina- 
völgyben fordul elő. Az út mentén és a patak partján több helyütt lát
juk a márgás palákat, melyek sötétszínűek és kagylós törésűek.

Menilitet is tartalmaznak, mely menilit előfordulás azonban csakis 
azon területre szorítkozik, mely a térképen Kremnyanka név alatt ki 
van jelölve és a mely tűzkövet jelent. A Krisz és a Borsuk kis patakok 
mentén helytállók 0'5— 40 mj  vastagságban. Előfordulnak Nagy-Tibasa 
község mellett is. Északra a templomtól menilitet már nem találni, de a 
templom közelében lévő malom mellett szépen fel vannak tárva, hol a 
feketés márgapalák között, majdnem egy méteres vastag padokban mutat
koznak és találni őket azon két patakocska mentén is, melyek a Krem- 
janka hegy nyugoti lejtőjéről erednek. A Javorose hegyhát, mely Krem- 
janka felett emelkedik más csillámos homokkőből áll és egyszersmind a 
határt jelzi az oligocén és a kréta között.

Kerecke község felé menve mindenütt helytállók az oligocén palák 
hatalmasan kifejlődve, mi leginkább kitűnik a hegy nyergen.

V a sa s fo r r á s o k .  Területünkben aVeesa patak völgyében Zanyka 
mellett a völgy jobboldalán több vasas forrás bugyog ki.

*

Másik feladatúi tűzetett ki a 10. zóna, XIII. rov. DK lapon azon 
területet fölvenni, mely a Göllnicz-folyótól délre a lap széléig terjed és 
Szepes valamint Gömör megye határos vidékét képezi.

Ezen fölvételek alatt kitűnt, hogy a kérdéses vidék valamint a 
szomszédos terület más geológiai alkotású, mint a hogy mostanáig le
írva volt.

Midőn Stue bécsi geológus a hatvanas években nevezett vidéket
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bejárta és azt földtanilag fölvette, a petrografia még nem volt annyira 
kifejlődve, mint manapság.

Jelentésében említi, hogy a Volovecz-hegység főkőzetót agyagcsillám- 
pala képezi, mely néha kristályos agyagpalába képez átmenetet; említi a 
üllitgnajszot és a porfiros agyagcsillámpalát, melyek egymásba átmen
nek és továbbá a kárpáti gnajszot, mely az agyagcsillámpala közepette 
alárendelt befektetéseket képez.* Térképén a különféle palákat egy szín
nel jelölte meg és csak a kárpáti gnajszot tüntette ki külön színnel. 
A petrografia mai állásánál fogva azonban következőképen áll a dolog.

A paleozoos agyagpalát kvarczporfirok törték át, melyek a dinamo- 
metamorfozis következtében sok helyütt porfiroid kőzetekké lettek átala
kulva. Az eruptív terület szélét pedig dioritos kőzetek foglalták el, a 
mostanáig úgynevezett «zöldes devonpalák». Az erupczió megtörténte 
után nagy gyűrődésnek voltak a rétegek kitéve, mi által a kvarczporfirok 
porfiroidokká lettek.

Dr. Schafabzik Fekencz logeologusé az érdem, hogy mint első mu
tatta ki a porfiroidok előjövetelét azon vidéken és egyszersmind azon 
nézetének adott kifejezést, hogy a felsőmagyarországi érczhegység ily por
firoid palákból van nagyrészt össszetéve.**

A különféle eruptivkőzetek petrografiai és chemiai összetételének 
tanulmányozása több időt fog igénybe venni, úgy hogy jelen jelentésem
ben csakis a megfigyeltekre kell szorítkoznom.

Oro-hidrografiai viszonyok.

Bejárt területünk a szepes-gömöri érczhegység részét képezi. Legma
gasabb pontja az Aranyasztal 1318 mj . A hegységből eredő patakok, a 
Lassú-patak, az Ó-víz, a Sebes-patak és a Szomolnok-patak mind észak 
felé folynak és a Göllnicz-folyóba torkollanak.

A leginkább előfordúló kőzet szürkés vagy feketés agyagpala, mely 
néha jól hasadozik és a hasadási felületen gyengén fénylő. Helyenként 
több vagy kevesebb kvarczot vesz fel, mely lencsealakban mutatkozik, a 
mikor a pala sötétebb lesz és rendesen jobban hasadozik.

A legszebb feltárásokat találjuk a Szomolnok-patak völgyében hol a 
réteggyürődések egész sorozata több helyütt látható. A rétegek különböző

* D. Stur. Bericht über die geologische Aufnahme dér Umgebungen von 
Sehmöllnitz und Göllnitz. (Jahrbuch dér k. k. Geol. Beichsanstalt in Wien 1869.)

** Dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c z . Előzetes jelentés a Gömör és Szepes megyékben 
előforduló kvarczporphyrokról és porphyroidokról. (Földtani Közlöny 1902, XXXII. 
kötet.)
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fokok alatt leginkább dél felé dűlnek, mely mindenütt a fődülési irány. 
Szomolnokhutától Szepes-Bemetéig helytálló a gyengén fénylő agyagpala, 
mely ítt-ott kvarczdús agyagpalával váltakozik. Csak Szepes-Bemete mel
lett emelkedik élesen a hegyes kő, mely kvarczporfirból áll.

Északra a Teichgrund nevű völgytől, hol egy hid a patakon át 
visz, a völgy jobb oldalán a Szomolnok-patak mentén a gyűrődések egész 
sorozata van feltárva. A Breitergründl nevű mellékvölgy torkolata táján 
helytálló nagy sziklatömzs hasonlókép gyűrődéseket mutat fel. A rétegek 
itt északnak dűlnek. Tovább völgygyei menve hasonló feltárás mutatkozik; 
a rétegek azonban dél felé dűlnek. Szemközt a völgy bal oldalán is hason
lót látunk. A Teichgrund nevű völgy torkolata mellett is sok a feltárás. 
Az út bevágásában, mely bal oldalt a hegylejtőre visz, az erősen össze
gyűrődött gyengén fénylő agyagpalák átszelik az útat, dél felé dűlve. A fel
hagyott malommal szemközt a Kleine Höhe nevű hegyoldal alján nagy 
kiálló sziklán szépen látni a réteggyürődést. Az agyagpala itt sok kvar- 
czot tartalmaz, mely kisebb-nagyobb lencsealakban fellép.

Hasonlót látni a Tiefes Gründl nevű völgyben, hol a legtanúlságo- 
sabb feltárás van, valamint a fővölgy mentén is.

A Tinnesgrund, a Dörfergründl és Federgründl nevű mellékvölgyek 
torkolata táján ugyancsak a gyengén fénylő agyagpala, vagy a kvarczdús 
agyagpala lép fel déli dőléssel.

Azon területen, mely a szomolnoki völgy jobb oldalán, azaz kelet 
felé kerül el addig, a meddig térképünk terjed és bejáratott, szintén min
denütt a gyengén fénylő agyagpala lép fel, felváltva a kvarczdús agyag
palával.

A rétegek fődülése itt is dél felé irányult. A rétegek gyűrődése leg
inkább látható itt a Landstrasse nevű völgyben azon helyen, hol az út 
a völgy baloldali hegyhátra felvezet és tovább Meczenzéf községbe visz, 
valamint a Lachberg melletti hegygerinezen.

A Landstrasse völgyben csak a völgy elején van feltárás, és ott 
hol az út már a hegyhátra vezet. A hegy oldalán töbh régi gorcz van, 
valamint újonnan nyitott bánya, hol mindenütt a gyengén fénylő agyag
palát látni, mely követhető a hegygerinczig, hol meredeken fel vannak 
állítva. A szomszédos Faulebrücke nevű völgyben is látható a gyengén 
fénylő agyagpala.

A szomolnoki völgytől nyugotra terjedő terület. A szo
molnoki völgy és a szomszédos Stoffsgrund nevű völgy közötti hegyháton 
a legjobb átmetszetet nyerjük a régi svedléri út mentén, mely ezen 
hegyháton át visz. Itt is, a hol feltárás látható, mindenütt a gyengén 
fénylő agyagpala fordúl elő, és két helyütt a Tiefes Gründl nevű mel
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lék völgy közelében, valamint a hegynyergen a kvarczdús agyagpala búvik 
ki. A rétegek dél felé dűlnek.

A Stoffsgrund völgyben is, a melyek felső szakaszában antimonium- 
bányák vannak helytálló a gyengén fénylő agyagpala. Itt azonban por- 
firoidok is lépnek fel. Az országúttól völgynek menve csekély távolságban 
porfiroiddal találkozunk, mely nagyon elmállott, és melynek rétegei haj
lítottak. A Hausgrund nevű mellékvölgyeeske torkolatánál ugyancsak 
porfiroid lép fel, mely szintén hajlított és mely dél felé dűl. A bánya 
közelében és a gorczon a bánya mellett agyagpalával találkozunk.

A Teiehgrund nevű völgy felső szakaszában nagyobb területen durva 
kőzetek lépnek fel, melyek úgy látszik egészen elmállott kvarczporfirok és 
az agyagpala közepette hevernek szerteszét.

A Koromáshegy, Madárhegy és Rosshav.pt képezte hegyháton ural
kodik a gyengén fénylő agyagpala, itt-ott kvarczdús agyagpalával fel
váltva.

Jól látni a rétegek dőlését a Madárhegyen és a Eosshaupton. A gye
pes hegylejtőn kiáltanak sok helyütt a palás rétegek.

A Sebes völgy kezdetén nem messze az országúttól helytálló a gyen
gén fénylő agyagpala, mely gyürődött és dél felé dűl.

A Lachersgrat letarolt hegylejtőjén a rétegek dülése jól látható, 
úgy mint a Madárhegyen és a Rosshaupt nevű hegy oldalán. Itt is ki
emelkednek a gyepes hegyoldalon dél felé dűlve. Úgy látszik, hogy itt 
is porfiroidok lépnek fel, mely kőzetek pontosabb megvizsgálása valódi 
természetét ki fogja deríteni. A Schwarezgründl nevű mellékvölgyeeske 
mellett a kvarczdús agyagpala tűnik elő, mely legjobban látható a Mária 
Terézia-tárna torkolatánál is, a hol 60° alatt dél felé dúl.

A Sebesvölgy két forraságai közül a Baniska-patak völgyében na
gyobb területben fordúlnak elő porfiroidok, míg a Iiüttgrund-patak völ
gyében csakis a gyengén fénylő agyagpala lép fel. Ezen völgy felső szaka
szában bánya nyittatott meg kénkovandra, mely az agyagpalában főfész- 
ket képez.

A Bukovina hegynyergen, mely az Aranyasztal felé vezet, agyag
palák és porfiroidok lépnek fel, és az Aranyasztal hegyháton is kvarcz
dús palák és porfiroidok bukkannak ki (a déli kúpon) réteghajlásokat 
képezve.

A porfiroidok legnagyobb elterjedését területünkben találjuk azon
ban az O-víz völgyében a Sontagsberg nevű begyen és az Aranyasztal 
északi oldalán. A mint az ember O-víz községet elhagyja és az Arany
asztal nevű hegy felé közeledik, völgynek menve nagy sziklatömzsök 
hevernek az úton szerteszét, valamint az O-víz-patakban. Ezen durva 
kőzetek porfiroidok, melyek kevés agyagpalával váltakoznak a Báuber-
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gründl nevű völgy torkolata táján. A Yerlorenseifen nevű mellékvölgyecske 
előtt tagúi kevéssé a völgy, és helytálló a gyengén fénylő agyagpala, mely 
a Breitengrundvölgyben is fellép. Itt egy kiálló sziklafalon szépen látni 
a rétegek gyűrődését; az agyagpala itt sok kvarczeret tartalmaz. A Schwarz- 
gründl nevű völgyben —  a mikor a völgy újonnan szűkül, újból fellép a 
porfiroid durva sziklatömzsökben.

A Kriva-patak mentén, valamint azon hegygerincz mentén, mely a 
Betlérer Elecken nevű hegyrészt összeköti a Suehy vrch nevű hegygyei, 
csak is agyagpalával találkozunk, melyek dél felé dűlnek.

Porfiroid fordúl elő a Lassú-patak völgyében a Stillbachska dolina 
és a Hotarska dolina között, valamint a Teichgründl nevű mellékvölgyecske 
torkolata táján is.

Porfiroid helytálló továbbá a Palmsberg nevű hegy déli oldalán 
szemközt az O-vízvölgygyel, valamint az országút mellett, mely O-víz 
községtől Meróny felé visz, a Weissenseifen nevű patak torkolata táján és 
nevezett patak mentén is völgynek menve.

Sok helyütt látjuk tehát, hogy a porfiroidok váltakoznak az agyag
palával.

A hegység rétegei nagyon össze vannak gyürődve, a gyűrődésben a 
porfiroidok is résztvesznek; a fődülés dél felé irányúi. Az agyagpala kö
zött mészpala is fordúl elő, mely több helyütt helytálló; így a Golec- 
hegyen Szomolnokhuta mellett; az O-vízvölgyben a Yerlorenseifen és a 
Breitengrund nevű mellékvölgyecskék között, továbbá a Lassú-patak Siroka 
dolina és Serednia dolina nevű mellékvölgyekben, valamint a Lassú
patakban is, mely utóbbi helyen fúrásokat is eszközöltek vaspátra.

Bejártam továbbá Merény község környékét is, melyet az előbbi 
évekből már átalánosságban ismertem; nevezetesen pedig a Hegen-hegy- 
hát alkatát tanulmányoztam részletesebben. Valamint a délre eső vidéken 
kvarczporfirral és porfiroidokkal találkoztunk volt; úgy Merény környékén 
dioritos kőzeteket látunk fellépni.

Ezen dioritos kőzetek azon kőzetek, melyek mostanáig zöldes devon
pala elnevezés alatt ismeretesek voltak.

Ezen évben sikerült igaz természetüket megállapítani, a mi kiegé
szíti Schafarzik felfedezését, hogy kvarczporfirok és porfiroidok lépnek fel 
ezen hegységben, a mennyiben a dioritos kőzetek a nagy eruptióterület 
szélén találhatók.

Kiemelendő az, hogy a dioritos kőzetek szintén váltakoznak palák
kal, a mit több helyütt ki lehet mutatni.

Ezen kőzetek zöldes, tömött, néha palás természetűek, és csak egy 
helyen a Sajka hegycsúcson a Hegen hegyháton sikerült egy kristályos 
dioritra is akadni. Az egész Hütterstein nevű hegy, mely északra Merény-
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tői emelkedik ki tömött dioritból áll; azonban úgy a nyugati lejtőjén, 
valamint a keleti oldalán is kisebb palarétegek láthatók a dioritos tö
meg közepette.

Az út mentén, mely a hegyháton vezet, a diorit fordul elő, hanem 
több helyen a Smrecsin-kúptól nyugatra, valamint keletre egyes palabe
fektetések is láthatók. Jobban tűnik ki ezen váltakozás a diorit és szürkés 
agyagpala között a Sajka-kúp közelében. Ezen kúp keleti oldalán gyalog
ösvény vezet át a hegyháton, mely Kotterbach felé vezet. Itt nagyobb 
területet foglal el az agyagpala és déli dülése is tisztán kivehető. Követ
hető az agyagpala elterjedése a hegyhát északi oldalán is a Krive pole 
alpesi rét felé; azután a diorit lép fel, majd megint az agyagpala és 
ismét a diorit.

A Kromberg nevű hegykúp alján, mely tömött doritból áll, szintén 
helytálló az agyagpala, mely hegynek húzódik, úgyszintén keletre a 
Sajka-hegytől hasonlóképen kisebb kiterjedésben agyagpala látható, mely 
a Krive pole felé húzódik.

A dioritos kőzetek alkotják a Hegen hegyhát kúpjait; déli lejtőjén 
azonban metamorf agyagpalák lépnek fel. Ezen agyagpalák, melyeken rá 
lehet ismerni ugyan az eredeti alkatra, azonban zöldes színeket vettek 
fel. Az utóbbi kőzetekből áll a Palmsberg nevű hegy is.

Tömött dioritos kőzetekből állanak a Merénytől délre fekvő Gelbe 
Kretseh ismert és Schützenwand nevű hegykúpok is, melyek agyagpalával 
vannak körülvéve, dioritos kőzetekből áll részben a Grünberg nevű hegy 
is, valamint a Schwarzenberg kiemelkedő kúpjai is.

A tömött diorit többnyire sziklaalakban lép fel, és a lejtők nagy 
kőtörmelékkel borítvák.

Az agyagpala és a dioritos kőzet váltakozása szépen látható 
azon ösvény mentén is, mely Merénytől Feketehegy fürdő felé vezet. 
A hegylejtő agyagpalából áll. Itt emelkednek ki azonban egyes sziklás 
részek, melyek hol dioritból, hol agyagpalából állanak, melyek egymás
sal váltakoznak.

Az agyagpalák itt is erősen vannak összegyűrődve; a fődűlés pedig 
dél felé irányúi.

.4  m. Jár. földtani intézet évi jelentése. 1902. 4


