
II. FÖ LVÉTELI JELEN TÉSEK .

A ) Hegyvidéki országos fölvételek.

1. Fölvételi jelentés 1903-ról.

Dr. Posewitz Tivadar-tói.

a) VOLÓCZ VIDÉKE BEREGMEGYÉBEN.

Föladatom volt a 11. zóna XXVIII. rovat jelű lap északkeleti részét 
és a szomszédos 10. zóna XXVIII. rovat jelű lap délkeleti részét földtani
lag fölvenni, kapcsolatban a múlt évi fölvételekkel.

Oro-hidrografiai viszonyok.

Bejárt vidékünk legmagasabb emelkedése azon, részben már tavaly 
bejárt havasi lánczolat, mely a Nagyág völgyéből északnyugat felé húzó
dik, a Borsova-folyó forrásterűletét magában rejti, hol Polenina Borsova 
név alatt ismeretes, Volovecz községtől délre a Vicsa patakot eléri, és 
tovább északnyugat felé folytatódik a Latorcza folyó felé. Legmagasabb 
pontjai területünkben a Gemba 1494 mj , a Veliki vrch 1598 mf , a Play 
1334 mj , a Tomnatik 1347 mj , és a Vicsa patak jobb oldalán a Borsova 
vagy Schönhorn havas 1097 mj . Ezen havasi lánczolat északkeleti tövén 
oda simúl keskeny sávban egy jóval alacsonyabb előhegység, mely a 
Kiczera-ban 841 *JM, a Bickban 955 mf - 1, és a Bjapoczká-ban 1212 mj -1 
ér el.

A havasok és előhegységétől északkelet felé terűi el egy többnyire 
kopár dombvidék, melynek középmagassága 800 n) .

Az országhatár közelében ezen dombvidék magasabbra emelkedik, 
és a Zamok vrchban 1012 mj , a Visoki Tin-ban 1038 mj , a Beskid vrch- 
ban 966 mj  és a Javornik vrch-ban 1123 mj  t ér el.

Fővizünk a Vicsa-patak, melynek forrásterűlete a Beskid-hegy déli 
lejtőjén keresendő, míg a Kurtei-patak a Vicsa-patak másik forrás-ága a
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Javorniki hegy tövén ered. A mellékvizek közül említendő baloldalt a 
Yeprovec-patak, mely Hukliva község mellett a Vicsa-patakba ömlik, és 
mely a Bereg- és Marmarosmegyéket határoló dombvidéken veszi kezde
tét. Legnagyobb mellékere a havasokból jövő Zvir-patak. Egy másik 
hasonnevű patak a Tomnatik havastól eredve Yolóez mellett ömlik a 
Yicsa-patakba. Jobb felől felemlítendő a Kanora patak, mely a Korna- 
hegy déli lejtőjén ered és Kanora község mellett a Vicsa-patakba ömlik. 
Már Mármarosmegyéhez tartozik a havasoktól [eredő Pilipec patak, mely 
a hasonnevű község mellett a Bostoka patakkal egyesül, később a Studena 
patakba ömlik és aztán Repinka név alatt északnyugatra Ökörmezőtől a 
Nagyág folyóba szakad.

Földtani viszonyok.

Találkozunk területünkben a kréta-, eoczén- és alsó-oligoczén formá- 
cziókkal, melyek egymással párhuzamos sávokban nyugat felé húzódnak. 
A havasokat krétakorbeli kőzetek alkotják, az előhegység, valamint a 
határhegység alsó-oligoczén korú és a köztük elterülő dombvidék eoczén 
korú. Kövületek hiányában biztosan ugyan nem lehet az illető kort meg
határozni, de képleteink csak folytatását képezik azon kőzeteknek, melyek
kel már az előbbi években megismerkedtünk volt.

Az átalános csapási irány északnyugati; a fődűlés DNy felé irányul. 
A kőzetek nagyon össze vannak gyűrve.

K ré ta .  Mint már említém a Yolóez községtől délre fekvő és észak- 
nyugati irányban tova húzódó havasi lánczolat kőzeteit a íelső-krétafor- 
máczióhoz sorozom.

A legtökéletesebb képet és a legtanulságosabb átmetszetet a kréta 
alkotta havasokról a Yicsa-völgyben, a vasút mentén szerezhetjük meg. 
Már tavaly írtuk le a nagymérvű réteggyűrődések egész sorozatát, melyek 
itt a vasúti bevágásokban fel vannak tárva.

A föltárások, melyek a havasokon észlelhetők, csak megerősítik azon 
benyomást, melyet a vidék földtani alkatáról megszereztünk és a vasúti 
bevágásokban tett észleletek nagyban kiegészítik a képet, melyet a havasi 
tapasztalatok nyújtanak.

A rétegek átalános csapása északnyugati, a fődűlés délnyugati. Az 
eltérések, melyek a dűlési irányban mutatkoznak és a különböző dűlési 
fok réteggyűrődésekre enged következtetni. A kőzet maga puha, szürkés 
vagy barnás színű, többnyire tömött, fehér csillámos homokkő, mely 
padokra hasad, és homokos pala.

A Bozova-hegy vagy Schönborn-havas kevés feltárást nyújt. A ha
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vas kiterjedt havasi rét, hol csakis a keleti oldalán egy-kót helyen búvik ki 
a helytálló homokkő, mely 30° fok alatt délnyugat felé dűl.

A hegygerinczen, mely a Kirniczától nyugati irányban lefelé húzó
dik a völgybe Zanyka vasúti állomás felé, több helyütt helytálló a ho
mokkő, leginkább homokkőpala, mely többnyire délnyugat felé dűl, de az 
ellenkező dűlési irányt is mutatja.

A legtöbb feltárást a Tomnatik havas és nyúlványai mutatják. Külö
nösen azon nyúlvány, mely nyugat felé a Kirnieza felé vonúl, sok helyütt 
mutat meredeken felállított homokkőpadokat, melyek többnyire délnyugat 
felé dűlnek, de ellenkezőleg is, tehát hajlítottak. Hasonlót mutat a dél
nyugati nyúlvány. Maga a Tomnatik-havas teteje köves és a helytálló 
homokkő északkelet felé dől. valamint északkeleti nyúlványán is.

A Tomnatik és Velild vrch közötti nyergen az átalános csapási irány 
az északnyugati, helyenként némi eltéréssel; a rétegek hol délnyugat, 
hol északkelet felé dűlnek. A Veliki vrch meredek északi lejtőjén egy 
helyen északkeleti dűlés észleltetett. Ez utóbbi havas Kinej nevű észak
keleti nyúlványán is láthatók a réteggyűrődések. Itt meredeken észak
nyugat felé dűlnek a rétegek, de csakhamar az ellenkező dűlés lép fel.

Eoczén. Az eoczén képletek területünk nagy részét foglalják el. 
Elterjednek Volócztól közel az ország határáig 8 szélességben. Dél
nyugati irányban oda simúlnak a havasok előhegységéhez. Elterjedésük 
legjobban meglátható valamelyes magasabb hegy tetejéről, a mikor látjuk, 
hogy a magasra emelkedő havasi lánczolat és előhegységéhez oda simúl 
jóval alacsonyabb, többnyire kopár dombvidék, mely északkelet felé a 
magasabb határhegységben találja végét. Folytatását képezik azon eoczén 
vonulatnak, mely Királymező táján Mármarosmegyében veszi kezdetét, a 
nómet-mokrai Prislopon át áthúzódik a Szinevéri völgybe, tova folytató
dik Ökörmező felé és ugyanazon csapási irányt megtartva Pilipecz és 
Volócz felé húzódik és tovább Felső-Vereczke felé.

Yolócz környékén legjellemzőbben van az eoczén feltárva. Legtöbb 
feltárást nyújt a fő völgy maga, a Vicsa-patak völgye, hol részint az or
szágút mentén és a vele párhuzamosan a hegyoldalban haladó vasúti 
vonal mentén, részint a patakok mellett számos helyen helytálló kőze
tekre akadunk. Ezen föltárások mind kiegészítik magukat, úgy hogy a ré
tegcsoport egész szélességében tiszta képet nyerünk. A mellékvölgyekben 
sokkal kevesebb a feltárás, de itt is, mint példáúl a Pilipeczi völgyben, 
hol szintén elég feltárással találkozunk, csak ugyanazt látjuk, mint a fő
völgyben.

Eoczén kőzeteink állanak hieroglifa-palákból, melyek a strzsolkás 
kiképződést mutatják. Jellemző a nagymérvű réteggyűrődés, mely számos
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helyen látható. A kőzetek görbehéjas íinomcsillámos palák, melyek 
mészpáterektől át vannak vonva és helyenként a felületen hieroglifákat 
mutatnak. Yáltakoznak ezen palák szürkés márgapalákkal is, de ez utób
biak nem annyira hajlítottak, mint a görbehéjas palák, továbbá helyen
ként fekete agyagpalákkal. Érdekes, hogy ezen palák ott, hol a havasok
hoz simúlnak, mindvégig megtartják jellegüket; ott pedig, hol a határ- 
hegységi oligoczén közelében vannak, az oligoczénra emlékeztető palákat 
is vesznek fel.

Az eoczén-kőzetek főcsapási iránya az északnyugati; a fődűlés dél
nyugati.

Az eoczén-kőzetek elterjedésének határa délnyugat felé nagyon tisz
tán kivehető. A magasra kiemelkedő havasokhoz, illetve előhegységéhez 
oda simúlnak mint jóval alacsonyabb dombos vidék.

A Yicsa-folyó baloldalán (kelet felé) Volócz község mellett a határt 
a Zvir-patak képezi. A völgy jobb oldala még az eoczénhez tartozik, míg 
bal oldalt már oligoczén-kőzetek lépnek fel. Az eoczén pedig terjed a patak 
nagy kanyarulatáig, azon helyig, a hol a gyalogösvény, mely Yolócztól a 
Kakoveez dombon át a Zvir-patakhoz vezet, nevezett patakhoz ér.

Valóezon a vasúti hid mellett (közel a patak torkolatáig), valamint 
keveset völgynek menve látjuk a strzsolkás rétegeket DNy felé a havasok 
felé dűlni és egy szomszédos feltárásban nagy mérvben össze vannak 
gyűrődve.

A szomszédos Zvir veliki patak felé azaz DK-i irányban húzódott 
tova az eoczén azon ösvény mentén, (helyesebben valamivel északra az 
ösvénytől), mely a két patakot egymással összeköti. A Veliki zvir völgyé
ben ott veszi kezdetét az eoczén, hol az ösvény hegynek vezet. Kezdet
ben homokkővel találkozunk ugyan, de csakhamar helytállók a strzsolkás 
palák. A patak jobboldalán is könnyen kivehető a határ, mely a hegy
háton levő kereszttől (744 pont a térképen) valamivel délre esik.

A Veliki zvir völgyében az eoczén kis öblöt képez és nagyobb ka- 
vicsterrasz terül el, melynek alján egy helyen a strzsolkás rétegek mere
deken DNy felé dűlnek. Délkeleti irányban oda simúlnak a havasokhoz, 
mint ez tisztán kivehető.

A Vicsa-patak bal oldalán ÉNy-ra Yolócztól a Mencsil hegyhát képezi 
az eoczén határát a Kicsera felé. Az út mentén, mely Volócztól Felső- 
Yereczke felé vezet, több helyütt föltárások vannak; így mindjárt az út 
kezdetén Volóczon, hol a hegyoldalon nagy részben látni a gyűrődött 
rétegeket; továbbá a hegygerinczen, hol a strzsolkás palák között nagyobb 
tömegben feketés agyagpalák vannak, mint ez az ökörmezei Prislopon is 
észlelhető. A Slavka-patak mentén Drahusicza községben is, valamint 
Felső-Vereezkén a patak pártján több helyütt látni a helyt álló kőzetet;
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ugyanazon strzsolkás palák, ugyanazon gyűrődések, ugyanazon dűlés DNy 
felé. DNy felé terjed az eoczén a Kicsera melletti hegygerincz középma
gasságáig. A hegyhátra menve (Felső-Vereczkénél) kezdetben strzsolkás 
kőzetek lépnek ugyan fel, de csakhamar végüket érik.

Yolócz községben is sok a feltárás; hol a hegyoldalon, hol a folyó 
számos kanyarulatánál a folyó partján, vagy az országút mentén látni a 
gyűrődött strzsolkás rétegeket.

A Kahora-patak torkolata táján a meredeken felállított rétegek átmet
szik a patak medrét és közvetlen mellette az útárokban EK felé dűlnek.

A Kanora-patak melletti hegyoldalon látni szintén a gyűrődött strzsol- 
kás-rétegeket a határ felé dűlni. Az éles folyó kanyarulatnál (506"5 a tér
képen) a magas kimosott folyóparton az összegyűrődött rétegek fel van
nak állítva.

A Talamás község előtt levő híd mellett a rétegek Volócz felé (DNy) 
dűlnek 20° alatt, úgyszintén a Hukliva-patak torkolata táján. A vasút 
kanyarulatánál a Hukliva völgyben, a vasúti viadukt mellett a baloldali 
vasúti bevágásban a hegyoldalon, valamint lent a völgyben a patak part
ján és a jobboldali hegyoldalon hasonló föltárások vannak.

A Sveinei-patak torkolata mellett Yolócz felé azaz DNy felé dűlnek 
a rétegek, míg a közeli szomszédos patak mellett erősen felállítva EK felé 
dűlnek.

Itt végét érik a típusos strzsolkás kőzetek. Tovább ÉK felé tömege
sebb márgapala-befektetések láthatók és a rétegek hajlítottak ugyan, de 
oly nagymérvű gyűrődések már nem észlelhetők.

A kis-szolyvai állomás mellett a hegyoldalban feltárás van, hol 
1 — 2 %  vastag görbe héjas bieroglifa-homokkőpadok többszörösen vál
takoznak szürkés apró vékony lemezekre széthulló márgapalával és fekete 
lemezes agyagpalával is. Lent a völgyben hasonló feltárás mutatkozik 
Kis-Szolyva község előtt azon helyen, hol a Vicsa-patak mellékágával 
egyesül.

Itt is a görbehájas 1— 2 vastag hieroglifa-homokkőpadok több
szörösei! váltakoznak szürkés, lemezekre széthulló márgapalával. Míg a 
rétegek itt DNy felé dűlnek, addig a fentnevezett állomás mellett az ellen
kező dűlés látható, Kis-Szolyvától a Cserelin-patakig átmetszik a rétegek 
nagy kiterjedésben a patak medrét és folyton váltakozó dőlésük mutatja, 
hogy a réteghajlások itt is folytatódnak. Az utóbbi patak torkolata mel
lett ugyanazon rétegek DNy felé dűlnek, mint Kis-Szolyva mellett.

A Kurtei-patak torkolata előtt újabb föltárás van. Kemény, görbe
héjas, finom csillámos hieroglifa-homokkőpadok váltakoznak szürkés 
márgapalával és köztük keskeny szalagban fellépnek vörösbarnás lemezes 
palák is, melyek az alsó-oligoczénra emlékeztetnek. A rétegek hajlítottak
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ugyan, de nem olyan nagy mérvben, mint a valódi strzsolkásan kikópző- 
dött kőzetek és DNy felé dűlnek.

A hegyoldalban a vasúti bevágásban a nagy kanyarulatnál, a Cseri- 
lin-patak jobb oldalán nagyobb föltárás van, a hol szintén, mint lent a 
völgyben görbehéjas hieroglifa-palák strzsolkás kiképződésben találhatók. 
A kurtei patakkal szemközt a közelben lévő Tomaso nevű erdőőri lak 
feletti vasúti bevágásban a kis alagút mellett összegyűrődött hieroglifa
palák helytállók. Az 50. számú vasúti őrház mellett, valamint’a völgyben 
a kurtei-patak torkolatától kevéssé északra az eoczén határához érünk.

A Vicsa-patak jobb oldalán elterülő kopár dombvidéken szintén 
helytállók a strzsolkásan kiképződött eoczónkorú hieroglifa-palák, de a 
feltárások itt nem oly szaporán fordúinak elő. A hegyháton, mely a Men- 
csiltől felvezet a Korna-hegyre, itt-ott látni a strzsolkás kőzeteket ENy 
csapással és váltakozó dőléssel, mely észleletek megegyezők a völgyben 
látott föltárásokkal. Maga a Korna-hegy magasabban emelkedik ki a kör
nyezetből. Homokkő és feketés agyagpala látható itt, de a görbehéjas 
finomcsillámos hieroglifa-pala sem hiányzik, jeléül annak, hogy ezen 
hegy is az eoezénhoz sorozandó. A Koma- és Beskid-hegy között (melyek 
már az ország határán lépnek fel) mélyebb völgymélyedés van, hol homok
kövek váltakoznak feketés agyagpalákkal. Ez utóbbiak tömegesebben lép
nek itt fel, úgy mint ezt a Volócz és Felső-Yereczke közötti hegynyergen 
láttuk; és fekete sávokban mutatkoznak az út mentén a csapás irányt 
jelölvén meg. Nem látunk semmi okot, hogy szintén az eoezénhoz tarto
zónak ne tartsuk őket. A szomszédos Beszkid-hegyen ismét a görbehéjas 
hieroglifa-pala fordúl elő, puha csillámos homokkővel váltakozva. A réte
gek, a hol észlelés történhetett, mindenütt az északnyugati csapást mutat
ják, a dűlés EK felé irányul. Yégét éri az eoczén a magasabbra emelkedő 
.Javorniki-hegy közelében, a Kurtei-patak jobboldali ága forrásterületén. 
Ezen patak mentén a két forráság egyesülése mellett ismét típusos strzsol
kás kőzetek lépnek fel.

A Yicsa-folyó baloldalán elterülő eoczén képletek Yolócz és Pilipecz 
községek közt itt-ott szintén mutatnak feltárásokat. A Hukliva-patak men
tén mindjárt a vasúti viadukt kétoldalún a gyűrődött rétegek fel vannak 
tárva, úgy a patak partján mint a hegyoldalban. Hukliva községben, a 
Yeliki zvir nevű patak torkolata táján a meredeken felállított strzsolkás 
rétegek átmetszik a patakot és hol DNy, hol ÉK felé dűlnek. Ezen fel
tárás követhető a szomszédos hídon túl. Veretecsó- község mellett a jobb 
hegyoldalból eredő kis vízérben szintén láthatók a strzsolkás rétegek. 
A Vepravecz-patak mellett, hol az új út Mármarosmegyébe vezet, a patak 
medrében és a mellékpatakban szintén helytállók a strzsolkás rétegek, itt 
is mint mindenütt az északnyugati csapási irányt megtartva.

(«)
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Ezentúl azonban megszűnnek a strzsolkásan kiképződött rétegek egész 
a hegynyergen túl és helyettük fellépnek sötétes, többnyire szürkés márga- 
palák, melyek több helyütt szintén gyűrődéseket mutatnak. Itt márgapala 
befektetéssel "van dolgunk, melyek —  mint másutt is észleltük volt —  
helyenként a strzsolkás kőzetek között, velük felváltva, lépnek fel. Az út 
csapási irányukat követi és így hosszabb területen fel vannak tárva. A hegy
nyereg felé menve az út közepe táján mély vízhasadék látható az út bal
oldalán, hol az említett gyűrődött márgapalák ÉK felé dűlnek. Közvetlen 
a begynyereg előtt ismét láthatók a meredeken felállított palák észak
keleti dőléssel. A hegynyergen is helytállók a palák, hol azonban DNy 
felé dűlnek. Leereszkedve a hegynyeregről megint találkozunk a gyűrő
dött és meredeken felállított márgapalákkal, melyek mindenütt a patak 
medrében és a számos mellékvízérben fel vannak tárva. A patak vize a 
felállított palákon folyik. A dűlés itt DNy felé irányúi. A mint azonban 
a csapási irányt elhagyjuk, ismét a strzsolkás kőzetek lépnek fel és elkí
sérnek bennünket egész Pilipecz községig.

Podobócz községig számos helyen láthatók a patak mentén a gyűrő
dött strzsolkás rétegek többnyire DNy felé dűlve, úgy mint a Podobóczi 
patakban is. Hasonló feltárások mutatkoznak a Rostoka-völgy torkolatáig 
és Pilipeczig. A rétegek átmetszik a patak medrét és a hegyoldalban is 
helytállók. Az egész vidék hasonlít Yolócz környékéhez; kopár, egyhangú 
dombokból áll.

A Rostoka-völgy keskeny gyepes domboktól körülvéve feltárást nem 
igen mutat; annál több azonban a feltárás a Pilipeczi völgyben, hol a 
strzsolkás rétegek követhetők egészen a havasokig.

A dombháton, a melyen egy ösvény a Rostoka-völgyből egyenest 
visz a pilipeczi völgybe, helytállók a strzsolkás kőzetek egészen a pilipeczi 
völgyig, hol azonban feketés agyagpalák váltakoznak velük. A két forrás
patak egyesülésénél a rétegek átmetszik a patak medrét DNy felé dűlve, 
valamint a templom közelében is. A hegyhát elején, mely a Pilipcsik- és 
Plosanka-patakok közt a havasok felé húzódik, a strzsolkás kőzetek között 
nagyobb tömegben szürkés márgapalák vannak befektetve. Völgynek 
menve nagyon sok a feltárás. Úgy a hegyoldalban, valamint a patak med
rében helytállók a gyűrődött strzsolkás rétegek és követhetők a felsőbb 
malomig, hol szintén még a típusos strzsolka mutatkozik. A mellékágak
ban is ugyanaz látható, valamint az említett hegyháton, hol a feketés 
palák befektetése is észlelhető, és a hol nagyobb tömegben lépnek fel 
megint a márgáspalák.

A Pilipeczi-völgy egész hosszában fel van tárva, ép úgy mint a 
Vicsa-patak völgye; tisztán látható az eoczén határa, a mint az alacsony 
dombos vidék oda simúl a magasra emelkedő havasokhoz.
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Itt is a rétegek fődűlése DNyugat felé irányúi.

Alsó-oligoczén. (Menilít-palák.) A krétakorbeli havasok és az 
eoczén között keskeny sávban egészen eltérő kőzetek terülnek el, melyek
nek leginkább felismerhető jellege az, hogy menilitet tartalmaznak, melye
ket tehát az alsó-oligoczénhez sorozok.

Területünkben kezdetét veszik ezen palák az Alsó-Vereczke és Nagy- 
Abranka községek közötti hegyháton, átszelik keleti irányban a Vicsa 
folyó völgyét Almamező és Yolócz községek között,* tovább folytatódnak 
mint a Tomnatik, Play és Veliki vrch jóval alacsonyabb előhegysége a 
havasok északkeleti oldalán és a pilipeczi völgy közelében végét érik. 
Azontúl kelet’ felé a hatalmas havasi lánczolatnak előhegysége már nincs; 
itt az eoczén közvetetlenül simul oda a havasokhoz.

Lapunk északnyugoti szélén, mint már említém, fellépnek a menilit- 
palák az Alsó-Vereczke és Nagy-Abranka közötti hegyháton. Ha Alsó- 
Vereczkétől az említett hegyhát felé irányítjuk lépteinket, látjuk, hogy a 
Slavka-patak völgyében fellépő eoczénkőzetek nem terjednek a hegyhátig, 
hanem körülbelül fél magasságban véget érnek. A hegyhát meredekebben 
emelkedik ki és délkeleti irányban tova húzódik a Vicsera felé. Ezen 
hegyhát mentén számos helyen menilitre bukkanunk, minthogy csapási 
irányukban vezet az ösvény. Más feltárás nincs; de a mint a Kicserához 
közeledünk és ennek nyugoti lejtőjéhez érünk, nagyobb kiterjedésben 
palás kőzetek, homokkőpadokkal felváltva lépnek fel, melyek az észak
nyugoti irányt megtartják ugyan, de nagy mérvben össze vannak gyü- 
rődve.

Újabb feltárásra csak az almamezei völgy végén akadunk a két for
rás patak egyesülésénél és a község mellett. Itt a hajlított palás kőzetek 
hol délkelet, hol északnyugot felé dűlnek.

Legjobban fel van tárva ezen kőzetcsoport a Yicsa-folyó völgyében 
Almamező és Yolócz között, a mint ezt már tavaly leírtam volt. Itt egy 
helyen az út mellett, mely a folyó jobb oldalán, jóval magasabban, mint 
maga a folyó, elvezet, szintén menilitdarabra akadtam, mely kétségen 
kívül csak azon meredek vízmosások egyikéből jöhetett, melyek a Vicsa- 
hegy keleti lejtőjén vannak. A lelőhely pedig ugyanazon csapási irányt 
mutatja, mint a Vicsera-hegy nyugoti oldalán fellépő menilitpalák, tehát 
eme palák idáig folytatódnak.

A havasok mentén kőzetesoportunk jellege változik némileg, de

*  M e ly  vö lgyben  kis öblöt képeznek D N y-ra  A lm am ezőtő l, a m in t ez a 
Sehönbom -havasról szépen k ivehető. (Id e  ta rtoz ik  a E raszna és Czereszina h a
vasi rét.)
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menilitet itt is találni. A cserkószútakon, melyek felvezetnek a Tomna- 
tikra, a Play-kavasra és a Yeliki vrchre, helytállók a kemény fekete agyag
palák kvarczitos, komokkőpadokkal váltakozva. A fekete palák túlnyomóak. 
Feltárás kevés van.

A mint az ember a Büh előhegyen felmegy a Play-havas felé, már 
helytállók a fekete kemény palák, váltakozva kvarczitos homokkőpadok
kal, melyek az egész hegyoldalban szerte szét hevernek. Egy helyen 
30° DNy-felé dilinek a rétegek.

A Rjapeczka előhegyen feltárás nincs. Csak itt-ott találni a fekete 
palákat az út mentén heverve. A mély úton azonban, mely a Veliki zvir 
nevű patak felé vezet közel a Pocenek völgymélyedéshez látni a rétege
ket meredeken DNy-felé dűlni.

Azon ösvényen, mely a Tomnatik havasra vezet, feltárás nincs. Itt 
azonban ugyanazon fekete palák és kvarczitos homokkövek találhatók, 
mint a Play-havasra és a Veliki vrch hegyre vezető cserkószútakon.

A Veliki zvir patak völgyében bal oldalon a Büh előhavas oldalán 
még palák helytállók ama helyig, hol az ösvény a kisérő patak felé vezet-

A pilipeczi völgy felső szakaszában menilit már nem található ; 
ezen palák tehát már nyugotra a völgytől kiékülnek.

A volóczi Beszkid határhegynyerget oligoczénkorú kőzetek alkotják. 
A határ felé menve a Vicsa-patak völgyében Kis-Szolyva községtől észak 
felé a hegyek már magasabbak, a hegylejtők meredekebbek lesznek. 
A tomaskai erdőőri lakot elhagyva, a völgy szűkülni kezd. Itt más kőze
tek lépnek fel, az idáig elkísért eoczónkőzetek. A hegynyeregre menve az 
első útkanyarulatnál kőbányában feltárás van. Szürkés, csillámos, vastag 
padokban előforduló meszes homokkövek váltakoznak feketés, kagylós
törésű palákkal, valamint feketés homokkővel, mely palarészeket foglal 
magában.*

Ugyanazon kőzetek folytatódnak egészen a hegygerinczig.
A nagy alagúti kis erőd mellett úgy az útbevágásban, mintáz alagút 

előtt ezen vastag homokkő helytálló, kevés palabefektetóssel.
A hegygerinczen is van feltárás. Itt is ugyanazon homokkő van fel

tárva, csekély kagylóstörésű palabefektetéssel.
Ezen kőzetek csapási iránya északnyugoti. Kezdetben erősen EK-felé 

dűlnek, mi az út mentén, valamint a vasúti bevágásban látható; azután 
pedig DNy-felé dűlnek csekély eséssel, mi az alsó kőbánya mellett, vala
mint a vasúti bevágásban látható. Tovább menve a hegygerincz felé 
csakis 60° alatt DNy-fele dűlnek.

*  A  vasúti bevágásban a jobb h egyo lda lon  az 50. számú őrháztó l északra is 
vastag hom okkőpadok váltakoznak szürkés és feketés palákkal.
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Az oligoczénhoz számítjuk a Javorniki hegyet is, mely magasabban 
emelkedik ki a környezettől, és vajmi kevés feltárást mutat.

Az oligoczón itt területünk északkeleti részét foglalja el.

b) IGLÓFÜRED KÖRNYÉKE.

Másik feladatul tűzetett ki a 10. zóna XXIII. rov. ÉNy lapon foly
tatni a részletes földtani fölvételt kapcsolatosan az előbbi fölvételekkel 
Szepes- és Görnörmegye határán.

Oro-Mdrografiai viszonyok.

Bejárt területünk legmagasabb begyesúcsa a Nagy-Murán 1261 mr 
mely mint az egész környék a szepes— gömöri érczhegység részét 
képezi.

Fővizünk a Hernád-folyó, mely a Király-begy előbavasaiban ered, 
Margitfalu község mellett a Göllnicz-folyóval egyesül és Miskolcztól délre 
a Sajóba ömlik.

A Hernád-folyó jobboldali mellékvizei a Taubnicz-patak, m'ely a 
Knolla-hegy északi lejtőjén ered; mellékvizei a János- és Király-patak. 
Továbbá a nagy és kis Thonseifchen nevű patakok és az Escbseifen nevű 
hegyi víz.

Földtani viszonyok.

Területünkben találkozunk a következő formáeziókkal: karbon,
triász, ó-harmadkor és ó-alluvium.

K a rb o n .  Területünk legnagyobb részét vörösszinű, durvább és 
finomabb konglomerátok, vörös és zöldes homokkövek, homokos palák, 
valamint vörös agyagpalák foglalják el.

A vörös agyagpalákat werfeni paláknak nézik, és így az alsó-triasz- 
boz sorozzák; a többi homokkövet és konglomerátot pedig a legújabb 
adatok szerint karbonkorúnak tekintik.* A konglomerátokat «grauwacke» 
név alatt tüntették fel már Beudant és Stur, és használják ezen kifeje
zést manapság is.

A grauwacke és kemény homokkövek leginkább találhatók a Leithaus- 
begyen, a kis és nagy Murán-hegyen, valamint a Mocsár-hegy nyugoti 
oldalán. Kisebb-nagyobb szikla tömzsökben bevernek itt-ott szerte szét.

Az országút mentén, mely Iglótól Iglófüred felé visz, az erdő kez-

* Uhuig. Bau und Bilcl dér Karpathen . 1903, p. 695.
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eleiénél kezdődik a vörös homokkő, mely Igló határáig fel van tárva. Az 
Eschberg nevű hegyen és a Medvefejen ezen kőzeteket látjuk. A Medve- 
völgygyel szomszédos völgyben, mely a Medvefej-hegycsúcs felé irányul, 
vörös és zöldes homokkövek felváltják egymást.

A Leithaus északi meredek lejtője grauwacke és vörös kemény 
homokkőből áll, a mint azt látjuk a régi erdei út mentén, mely hegynek 
visz. Tovább menve az erdei tisztáson túl zöldes és vörös homokos pala 
lép fel.

Az erdei ösvényen, mely a vízvezetéktől a kis Murán-hegy alá 
vezet, szintén homokkővel, grauwaeke-val és zöldes homokos palával 
találkozunk. Maga a kis Murán teteje vörös konglomerátból áll, mely 
nagyobb darabokban szerte-szét hever. A Leithaus-hegy keleti lejtője, 
valamint a szomszédos Mocsár-hegy nyugoti meredek oldala hasonlókép 
grauwackeból és vörös kemény homokkőből áll.

A régi gráteli úton kevés a feltárás; de itt is csak ugyanazt látjuk.
Lefelé menve a Grátel-hegy nyergéről a Hnileczi-völgy felé, szépen 

fel vannak tárva a vörös konglomerátok és brecsiák, melyek vörös homok
kővel és homokos palával váltakoznak. A rétegek kevéssé hajlítottak, de 
a fődülés dél felé tart.

Az Eschseifen nevű völgyben a vörös homokkő kezdetét veszi az 
erdei rét nyugoti szélén. A völgy hal oldalán sok helyütt látni, a mint vál
takozik a vörös homokkő csillámos zöld homokkővel, mely utóbbi jól 
fel van tárva azon a helyen, hol a patak hirtelen észak felé kanyarodik.

A Eschseifen-völgytől terjed a vörös homokkő a kis Kotly-völgyig, 
melynek mindkét hegyoldala abból áll. Míg azonban jobboldalt a hegy
oldal tetejét eoczénkorú laza konglomerát fedi, baloldalt elhúzódik a vörös 
homokkő a Luxland-hegy mészkövéig, mely rajta fekszik.

Az Eschseifen-völgy déli mellékvölgyeiben az Eibengrund és Hagels- 
grund nevű völgyekben fel vannak tárva a vörös homokkövek és palák, 
melyek felhúzódnak az Altenherg nevű hegyhátig, és innen a Hnilecz- 
völgybe.

A Taubnitz-völgy jobb oldalán elterjed a vörös homokkő a Kecske
háton lévő csőszház közeiéig és elfoglalja a területet az Eschseifen-völgy
től a Schulerlochi völgyig, és Teplicska községig. A Klingovka hegyhát
ról, hol vörös és finom csillámos zöldes palát találunk, tova húzódik a 
vörös homokkő és pala az Eschseifen-völgybe, hol a Schöbchen nevű 
mészalkotta domb keleti oldalán keskeny sávban mutatkozik, és innét 
tovább terjed a Teplicska falu felé levő hegyen. Itt a Za plotami hegyet 
képezi, melynek keleti és északkeleti részét azonban eoczénkorú laza kon
glomerát fedi.

A Taubnitz-völgy baloldaláról áthúzódik a vörös homokkő és pala
4A m. kir. földtani intézet évi jelentése. 1903.
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a Méhes mellett az Eschberg nevű hegy ÉK lejtőjén a nagy Thonseif- 
chen-völgybe a esőszháztól északra fekvő magános házig : innét áthúzó
dik azon völgylapály felé, mely a Vrch-Breziny és Matka-Bozsa, valamint 
a Csingova mészdomb között terül el és elhúzódik a lesniczi völgyig.

Mint már említettük, a fő dülés iránya dél felé tart.
A vörös palák két helyütt gipszbefektetést zárnak magukban, melyek

ről később szó lesz.

Triaszmész. (Középső és felső.) Azon mészvonulat, mely délre 
Szepes-Olaszitól a Galmus-hegységben nagy kiterjedést nyer, innen nyu- 
goti irányban Porács és Kotterbach községek felé húzódik, további foly
tatásában Márkusfalva és Iglótól délre csakis egyes nagyobb vagy kisebb 
tömegben mutatkozik, és DNy-ra az imént említett várostól ismét nagyobb 
kiterjedésben a sztraeenai völgy felé vonul.

Ezen területen (Márkusfalva és Iglótól délre) az egykori szintén 
hatalmas mészlerakodások legnagyobbrészt elmosattak, vagy pedig a 
fiatalabb eoezénkorú, fiatalabb konglomerátos kőzetek által el vannak 
födve. Ugyanazt, a mint tapasztaltunk volt a Hernád folyótól délre eső 
területen Haraszt és Matheócz községek között, a hol a Lendova, Kropac 
és Za kostelom nevű hegyhátak ugyan mészkőből állanak, mely egyes 
kimosott helyen elszinre jut, de többnyire eoezénkorú konglomeráttal 
vannak födve; ugyanazt látjuk Iglótól délre a Schulerloch nevű völgyben 
és a Bittenberg táján. Egyes esetben nehéz meghatározni, hogy helytálló-e 
a felszínen mutatkozó kis mészszirt, vagy pedig csak befektetés az eoczén 
konglomerátban, és minden egyes apró mészszirt kijelölése a térképen 
épenséggel lehetetlenség.*

A nagyobb mésztömegek leginkább az Esehseifen nevű völgy táján 
lépnek fel, hol egyes nagyobb kúpokat alkotnak a környező vörös homok
kövek alkotta vidéken.

A legnagyobb kiterjedésű mészlerakodás a Keeskeháton veszi kez
detét délre az ottani csőzháztól. Délfelé húzódván, azon kis nyergen 
vonul át az Éles-hegy (Scharfenberg) és Bolondkő (Tollstein) között, me
lyen át Iglófüredtől az Eschseifen-völgybe vezet az út, elterjed az imént 
említett völgyben az erdei rét kezdetéig, és véget ér az Éles-hegy (Schar
fenberg) déli oldalán az új országút mellett, hol nagyobb kőfejtés van. 
Itt nyűgöt felé részben az országút túlsó azaz nyugoti oldalán is elterjed 
a felhagyott mészkemenezéig, kelet felé pedig áthúzódik a Bothbaums- 
berg nevű kúpig. A Matelosengrund nevű völgy, mely az Éles-hegy és az

*  I ly e n  apróbb m észkibuvás ta lá lható a B ittenbergen  és a K le in fe ld  nevű 

dom bhát kele ti oldalán az országút m ellett, va lam in t n yu gati le jtő jén  is.
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utóbbi kúp között elhúzódik az Eschseifen-völgy felső szakaszába, tulaj
donképen csak vízszakadás a két hegy meredek lejtői között, és csak leg
felsőbb része tágul keveset, a mikor az országút felé közeledünk, hol 
azonban már a vörös homokkövek a helytállók. A Eothbaumsberg nevű 
mészkúptól kelet felé húzódik a mész, átlépi keskeny sávban az Eiben- 
grund nevű völgyet ott, hol az ösvény a Vár-hegy felé vezet, és a hol a 
patak mészkőben vájta ki medrét és végződik a Vár-hegy mészalkotta 
hegyes kúpján.

Mészkőből áll az erdőfödte Hagelsberg nevű kúpja itt. Az út men
tén, mely a Vár-hegy és Hagelsberg nevű hegyet összeköti és az Alten- 
berg nevű hegy északi lejtője felé vezet, apró mészlerakodások észlelhe
tők három helyen a környező vörös homokkő között. Ezek maradványai 
az egykori nagyobb mészlerakodásnak: kelet felé menve nagyobb tömeg
ben lép fel a triaszmész a Schwarzberg és különösen a Luxland nevű 
hegyeken. Ez utóbbi hegy mészsziklái nyugoti oldalán szépen kivehetők, 
mivel az erdő itt le van tarolva. A Luxland-hegyen elhúzódik a mészkő 
odáig, hol a Kotly-völgyecske jobb vizének két forrás ága egymással 
egyesül. E két hegykúp mészköve is össze van kötve egymással, mint azt 
a Eothbaumsberg és a Vár-hegy mészkövénél láttuk volt, még pedig 
keletre a kis nyeregtől a Kotly-völgy baloldali mellékvölgyének felső sza
kaszában.

Északra a Schwarzberg nevű hegytől, átellenben az Eschseifen nevű 
patak hirtelen északi kanyarulatával kis alacsony mészdomb tűnik ki a 
környező vörös homokkő között. A mocsaras helyen a helytálló mész a 
közeli vízérben is látható.

Nagyobb tömegben láp fel a triaszmész a Teplicska község melletti 
Jezsova hura nevű hegyen. A mészhegy a község nyugoti oldalán emelke
dik, de tovahúzódik a mészvonulat .a kis katlanban fekvő falu déli olda
lán is, ezt a déli oldalról bekerítvén. Kis mészlerakodás észlelhető a Jezsova 
huza nevű hegy északi lejtőjén is.

A Schöbchen nevű dombos magaslat az Eschseifen nevű patak 
torkolata táján fekve, szintén mészkőből áll, mely mészkövet északi lejtő
jén a vasút mentén több helyütt fejtik. A domb magaslatán eoczén födi 
a mészkövet, mely a domb keleti oldalán azonban völgynek húzódik és a 
vízvezetéki víztartó mellett is szépen kivehető.

A Schöbchentől nyugotra a Schulerloch nevű völgy felé, valamint a 
Eittenberg felé csak apróbb tömegben lép felszínre a triaszmész. Az em
lített völgy jobb oldalán szemközt a Scliöbchen-nel kis mészlerakodás 
van, úgy szintén a menedékház mellett, mely itt elhúzódik a szomszédos 
vízérig. Apró mészszirtek tűnnek fel a környező eoczén mészkonglomerát 
között a Kecskeháton az ottani csőzház közelében a Fárbergrund nevű
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völgy kezdetén; továbbá a Klingovka-hegyháton, közel az előbbihez, és a 
Schulerlochi völgy nehány helyén, különösen a baloldali mellékvölgy 
felső szakaszában, a kis Eittenbergen, hol nagyobb kiterjedésű a mész- 
lerakodás. A Keeskehát nyugoti lejtőjén, a Taubnitz-patak völgye jobb 
oldalán, szemközt a kőkereszttel szintén előtűnik a triaszmész, melyet 
évekkel azelőtt fejtettek.

A nagy Thonseifchen-völgyben a csőszház mellett kezdetét veszi 
azon mészvonnlat, mely a Vrch Breziny, Matka Bozsa, Gsingova, Hal
hegy nevű hegyeken nagy tömegben tova húzódik Káposztafalu és Sztra- 
cena felé.

A mész fehéres, szürkés vagy feketós szinezetű, többnyire tömött és 
néha brecsiás, kövületeket mostanáig nem sikerült találni.

E o cz é n . Az eoczénkorú kőzetek legalsóbb lerakodása tengerparti 
területünkben mindenütt konglomerátos kőzetekből áll, melyeknek ter
mészete változik, illetve összefüggésben van a körülvevő régibb korú 
kőzetekkel. Ott, hol a vörös konglomerátok, vörös homokkövek, régibb 
palák vagy dioritok lépnek fel, az e kőzetekből álló laza konglomerátokat 
találunk, míg ott, hol mészkőlerakodások határosak, mészkonglomeráttal 
találkozunk. A konglomerátokra következnek meszes, szürkés homokkövek 
és márgapalák.

Területünk nyugoti szélén az első fajta laza konglomerátokat látunk 
elterjedve.

Teplicska községtől délre és a Jezsova huza nevű hegytől EK-re a 
Kotly-völgyecske torkolata táján, az ettől nyugotra levő szomszédos víz
érnél kezdetét veszik a laza konglomerátok, melyek felhúzódnak észak 
felé egészen Teplicska falu közeiéig. Azon ösvényen, mely a Kotly-völgy- 
től Teplicska felé vezet, laza konglomerátok vannak, és a szomszédos 
mezők tele vannak görgeteggel. Dél felé a Kotly-völgy jobboldali vize két 
forrás ágának egyesítése táján fellépnek a laza konglomerátok és fel
húzódnak azon magaslatra, mely keleti irányban a Bind völgyébe vezet. 
Itt a vörös homokkövet födi az eoczén konglomerát.

A Za plotami nevű hegy Teplicska község mellett, mely vörös 
homokkőből áll, nyugoti és részben északi lejtőjén még látni a helytálló 
vörös homokkövet, keleti és részben északi oldalán azonban födve van az 
eoczénkorú laza konglomeráttól. Ha Teplicskától a Márkusfalvától nyu
gotra fekvő vasúti őrház felé irányítjuk lépteinket, mindenütt a vízmosá
sokban ezen laza konglomerátot látjuk, úgyszintén a mezőn heverve. 
Szép feltárás van különösen Teplicska falu keleti végén, hol a szekérút 
mellett a hatalmas laza konglomerátlerakodás látható.

A közeli Szirtalján (Untern Stein) a Hernád-folvó bal oldalán több
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nyíre finomszemcsés mószkonglomerátok meredek sziklafalakat képeznek; 
és a legdélibb különálló meredek sziklafal olyan durva konglomerátból 
áll, a minő területünkben ritkán látható.

Említettük volt, hogy a Sehöbchen nevű mészalkotta domb magas
latát szintén konglomerát födi, még pedig sok mészkonglomerát, de talál
kozik vörös homokkő, laza konglomerát is. A domb nyugoti oldalán, fel 
menve a dombra, látható egy gödörben a helytálló konglomerát.

Ezen finomabb szemcsés mészkonglomerát áthúzódik a Sehöbchen 
nevű dombtól a szomszédos Sehulerloch nevű völgybe. Az itteni mene
dékházzal szemközt nyíló kis mellékvölgyecskében mindenütt ezen, padokra 
hasadó konglomerátot látjuk, úgy tisztán a völgy alsó szakaszának bal 
oldalán. Itt meredek sziklafalakkal találkozunk, hol durvább és finomabb 
szemcsés konglomerátpadok váltakoznak konglomerátos homokkőpadokkal 
is. Hasonló feltárást találunk a Sehulerloch nevű völgy baloldali mellék
völgyecskében a hegylejtőn a Eittenberg félé menve. Itt is mészkonglo- 
merátpadok helytállók.

A Eittenbergen több helyütt fel van tárva a mészkonglomerát 
kisebb-nagyobb gödrökben. A hegyhát északi lejtőjén, Igló felé menve, 
szintén számos helyen az út mentén fel van tárva, valamint a Eittenberg 
nyugoti lejtőjén is, hol a mészkonglomerát sziklaalakban fellép. A Bitten- 
bergről Igló felé menve, meszes homokkövek is kezdenek mutatkozni, 
szürkés márgapalákkal váltakozva. A homokkövet régente és most is 
fejtik.

A Kecskeháton (Ziegenrücken) elterjed az eoczén a délre az ottani 
csőszháztól levő vízérig. Azon meredek ösvényen, mely az említett csősz
háztól le vezet a Taubnitz-völgybe, konglomerátokkal találkozunk, köztük 
sok mészgörgeteggel is. Lent a völgyben, szemközt a méhessel már ho
mokkő is lép fel.

A Taubnitz-patak bal oldalán a méhes mellett az erdő kezdetén kez
dődik az eoczén konglomerátos rétegeivel. A helytálló vörös homokkövet 
keskeny rétegben födi a laza konglomerát, többnyire homokkőből, kvarez- 
ból és régibb palából összetéve, az erdőben is szerteszét hever, és külö
nösen jól látni azon ösvény mentén, mely a Kleinfeld nevű dombtól fel
vezet az Eschberg nevű hegyre. A méhestől Igló felé menve, több helyütt 
sziklaalakban bukkan ki a könnyen széteső mészkonglomerát, mint ezt 
p. o. látni a katonai lövölde mellett. Itt egyes apróbb mészszirtek is mu
tatkoznak, melyek az eoczénbe be vannak fektetve.

A konglomerátok átmenete meszes homokkövekre kivehető azon 
ösvényen, mely a méhes közeléből indulva, felvezet a Kleinfeld nevű 
dombra. Kezdetben mészkonglomerátokkal találkozunk, majd elmállott 
homokkővel, mely ismét konglomerátos padokkal váltakozik, mig a
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domb magaslata táján nehány helyen a meszes, szürkés homokkő fel van 
tárva, melyben szintén még egyes konglomerátos padok láthatók.

Eégi kőfejtés található a Kleinfeld nyugoti oldala hosszában elvezető 
út közelében is. Itt is már helytálló a homokkő, mely az úton is fellép 
egész lankásan észak felé dőlve és elhúzódik a két Thonseifchen nevű 
patak egyesüléséig. A nagy Thonseifchen nevű völgyben véget ér az 
eoczén az ottani csőszháztól ENy-ra fekvő magános ház baloldali völ- 
gyecskénél. A kis Thonseifchen nevű völgyben látható a helytálló eoczén 
márgapala a patak kőomlása táján; továbbá a sümegi téglavető közelé
ben kibúvik egy helyen eoczén homokkő, mely észak felé düh

Észak felé az eoczén az ó-alluviumtól van födve; de némely 
helyen felszínre jut; így egy vízhasadékban a két Thonseifchen-patak 
egyesülése táján azon ösvény közelében, mely innét keleti irányban az 
országúkra vezet; továbbá az iglói téglavetőtől a város felé vezető ösvé
nyen ; azon úton, mely a Eózsakápolna közelében a hámorokhoz visz, és 
a meredek kimosott Hernád-folyó partján a városi vágóhíd táján.

Az eoczónkőzetek mindenütt, a hol észlelhető volt, egész lankásan 
É, illetve ÉNy felé dűlnek.

A Eittenbergen és a Kleinfeld nevű dombháton több kőfejtés volt 
és részben még jelenleg is van. Itt találtattak kövületek, melyeknek egy 
részét dr. K och Antal már 1893-ban oly szives volt meghatározni.

Közleménye a következő:
«A meghatározás végett nekem beküldött kövületek piszkos sárgás

barnás, részben inkább kékesszürke, apró csillámpikkelyektől csillogó, 
meglehetősen lágy, agyagmárga kötszerű homokkőbe vannak ágyazva.

A túluralkodóan puhatestűekből (Mollusca) és csak igen alárendel
ten ecliinidekből is álló kövületek legnagyobb része csak kőmagvak alak
jában fordul elő, és csak egynéhány lemezes kalczithéjú puhatestűnek és 
az echinidnek vannak megtartva a mészhéjai, illetőleg háza is. A kő
magvak azonkívül —  sajnos —  a legrosszabb fajtából valók: t. i. a felü
leti díszítések csaknem egészen elmosódtak, a fajok eredeti alakja külön
böző irányú nyomás következtében erősen el van torzítva, s a kagylóknak 
záraiból semmi sem látszik. Mindezen okoknál fogva igen természetes, 
hogy az ilyen, teljesen rossz megtartású kőmagvaknak biztos meghatáro
zása lehetetlen; s ha azokat mégis a már ismeretes fajokra vonatkozta
tom, az csak úgy volt lehetséges, hogy azokat kolozsvárvidéki rétegekből 
gyűjtött, biztosabban meghatározható kövült fajokkal hasonlítottam össze.

Szerencse, hogy ezen nagyon is problematikus értékű kőmagvak 
mellett akadt mégis nehány olyan héjas alak is, melyek fajának biztos 
fölismerése lehetséges volt és így ezek legalább a kormeghatározásnak 
biztos kiindulási alapul szolgálhatnak.
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Ezen előzmények után áttérek a szóban levő kövületek elősoro- 
lására:

1. Schizaster, cf. vicinális, A gassiz.
Egy meglehetősen ép és 3 töredék darab. Az ép darabon az ellapí- 

tás daczára elég jó l föl lehet ismerni ezen fajnak jellemző sajátságait. 
E faj külföldön (Vicenza vidéke, Biarritz) felső-eoczén-rétegekben fordul 
elő; Kolozsvárt is a felső-eoczén interntediamárga. képezi fő fekhelyét, de 
ebből lenyúlik a középeoczén felső durva mészrétegeinek legfelső szint
jébe is.

2. Ostrea ( Gryphaea) Brongniarti, Bronn.
Hat darab eléggé ép, csak kissé összenyomott példánynak domború 

alsó héja egy csoportban látható a homokkőbe nőve; a lapos felső- vagy 
fedőhéjakból csak kevés nyomok látszanak ki a homokkőből.

Ez a messze elterjedett alak külföldön az egész eoczénen keresztül 
található, de sőt az alsó-oligoezénbe is felmegy. Budán dr. H ofmann K. 
szerint az alsó-oligoczén márgában és tályagban gyakori; Kolozsvár vidé
kén a felső eoczén bryozoa-tályagnál ifjabb rétegekben nem találtam, de 
lemegy a középeoczén legalsó szintjeibe.

3. Cytherea sp. (aff. lunularia, Desh.)
Ez az alak nagyon gyakori, mert 14 darab feküdt előttem. Előfor- 

fordul a párisi medencze Sables moyens-rétegeiben (felső-eoczén); Ko
lozsvár vidékén is a felső-eoczén bryozoa-tályagban.

4. Cytherea sp. (aff. nitidula, L amk.)
Három erősen összenyomott példányban feküdt előttem. A párisi 

medenczében ez a faj előfordul a Calcair grossier-ben és a Sables moy- 
ens-ben is, Kolozsvárit csupán a bryozoa-tályagban.

5. Corbula sp. (aff. gallica, L amk.)
Hat darab. Előfordul: Calc. gross., Sabl. moy., kolozsvárvidéki köz. 

eoczénrétegek.
6. Crassatella (?) sp.
Egy jókora fajnak teljesen eltorzult példánya.
7. Ccirdium sp. (aff. granulosurn, L amk.)
Négy darab. Előfordul Calc. gross., Sabl. moy., kolozsvárvidéki 

bryozoa-tályag.
8. Pectunculus sp. (pulvinatus, L amk. ?)
Egy nagyon gyarló példány. Előfordul Calc. gross. és Sabl moy., 

kolozsvárvidéki közép- és felső-eoczén rétegeiben.
9. Arca vei Carclita (?) sp. .......................................... 1 darab.

10. Psammobia (?) sp. ______________ _______ .... _______ 2 darab.
11. Solen, sp. ind. .... ......................... ........ ....___ .... több töred.
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12. Pinna sp. (aff. Brocchi, cI’Orb.)
Egy nagy fajnak csupán pereme van meg, mely az említett neogén- 

fajhoz hasonlít; de közelebb meghatározható nem lévén, a geológiai korra 
nem enged következtetést.

13. Pecten sp.
Egy sima fajnak kis töredéke, mely a közép- és felső-eoczénben na

gyon előterjedett solea, Dech., vágj7 corneus, Sow. fajokra emlékeztet.
14. Panopaea carpathica, nov. sp.
Egy az eddigelé leírt fajoktól határozottan eltérő kis panopaea faj

nak 2 kinőtt és 3 ifjú példányban fekszik előttem. Ámbár ezek is csak 
kőmagvak, s teljesen épeknek sem mondhatók: bizonyos nagyon kiváló 
jellegeinél fogva mégis mint új fajt írhatom le.

Az erősen egyenetlen oldalú, hosszas, ferde, tojásdad héjak mellső 
és hátsó végükön, úgy látszik, szabályosan le voltak gömbölyödve; a 
kőmagvakon azonban kissé csorbásak e végződések. A héjnak e két végén 
a tátott rések világosan föltűnnek, de az összenyomódott kőbeleken 
nem dönthető el, hogy a mellső vagy a hátsó rés tátott-e inkább. A bú
bok e fajnál a héj mellső széle felé annyira közeledők, mint azt egyetlen 
egy tercier panopsea-fajnál sem tapasztaltam. Különben ezek a kissé 
kidudorodó háromszögű búbok magasabb, redőszerű növedék rétegekkel 
vannak borítva, melyek a héjak további lefolyásában egymástól mind 
inkább távolodók és alacsonyodók, mi mellett közöttük finomabb növedék 
vonalak nagy számmal észlelhetők. Az ifjabb példányon az élesebb és 
magasabb redők csaknem a héj pereméig elhúzódnak. A zárvonal csak
nem egyenes. Magából a zárból mi sem maradt fenn.

15. Turitella, sp. (aff. intermedia, Dech.)
Hat töredék darab. Előfordul calc. gross.
Ezen kis kövületlistában csupán a két első biztosan meghatározott 

faj enged a kérdéses kárpáti homokkőnek korára határozottabban követ
keztetnünk; a többi alak —  az új panopsea-fajtól eltekintve—  legfeljebb 
a felsőeoczénrétegekben előforduló alakokhoz való hasonlósága miatt 
támogathatja némileg a két első fajból levont következtetést. Ez a követ
keztetés egész átalánosságban nem lehet egyéb, mint az, hogy a kérdéses 
kárpáti homokkő legvalószínűbben felső-eoczénkori, vagyis az ú. n. bar- 
toni emeletbe sorolandó.))

A m. kir. földtani intézet gyűjteményében vannak növénylenyoma
tok itt, melyek Odorin község vidékéről származnak.

O -a llu v iio J n . Igló város ó-alluvialis völgylapályban fekszik, mely
ről azonban részletesebben szólani csak akkor fogunk, ha az egész völgy- 
lapálylyal megismerkedtünk.
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H A S Z N Á L H A T Ó  Á S V Á N Y O K .

Első sorban említendő a gipszbetelepülés Igló-huta és az Eschseifen- 
völgy legfelsőbb szakaszában a vörös palák között.

Már a XVIII. században reá akadtak a gipszelőjövetelre a bányász
kodás alkalmával. A n d b iá n  bécsi geológus, ki 1858-ban átalános geoló
giai fölvételeket végzett e vidéken, régibb adatokat közöl.*

Ezek szerint a János-altáró hajtása alkalmával Igló határában, mely 
táró ED felé irányult, 140 m mélységben 10 m vastag gipsztelepre akad
tak, a mely telepnek csapási iránya kelet-dél felé vezet.

A mellékkőzet lágy, kékesszinű agyag volt, átváltozott vörös 
agyagpala.

Nyugotra a János-altárótól egy másik Daloveika nevű altáróban 
szintén akadtak a gipsztelepre, úgyszintén a közeli János-táróban ke
reszttörés alkalmával megtalálták a gipsztelepet, itt két telepre osztva.

Az Eschseifeni völgy felső szakaszában, midőn a múlt század kez
detén az ércztelért keresték, 70 m mélységben reá akadtak egy 6 m vas
tag gipsztelérre, melynek csapási iránya hasonlóképen, mint Igló-huta mel
lett kelet-délfelé volt. A mellékkőzet itt is a vörös pala volt.

Ezen régi adatok alapján fel kell tennünk, hogy itt nagyobb kiter
jedésű gipszbetelepüléssel van dolgunk.

Jelenleg csak kis mértékben aknázzák a gipszet, mely részint őrölve, 
részint nyers állapotban eladásra kerül.

Említendő továbbá az eoczén meszes homokkő, melyet fejtenek és 
építőkőnek használnak; a triaszmeszet, melyet részben égetnek, részben 
az út kavicsolására használják fel, és a Rittenbergen levő finomabb szem
csés mészkonglomerátot, mely homokozásul szolgál.

* F erdinand F reiherr von Andrian : B erick t über die Übersiehtsaufnalim en 

im  Z ip ser und G öm örer Kom itate. (Jahrbucli dér k. k. geo l. Reichsanstalt, 1859, 

X . Bánd, p. 547.)


