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A) Hegyvidéki országos felvétel.

1. Polena környéke Beregmegyében,

(Jelentés az 1904. évi részletes geológiai felvételről.)

Dl'. P oS B W IT Z  T lV A D A B -tÓ l.

Feladatúi tűzetett ki folytatni a részletes földtani felvételt Bereg
megyében, kapcsolatban a múlt évi munkálatokkal a l l .  zóna XXVIII, rov. 
ÉK és DK jelű lapon.

Oroliydrograpliiai viszonyok.
A felvett terület azon hegyvidék nyugati folytatását képezi, melyet 

a múlt években bejártam. A hegyvidék átlagosan 700—800 m-re emelke
dik és csak egyes csúcsok magassága, mint a Viszeny 1055 m, a Vizbisce 
1052 m és a Dunanka 1014 m haladja meg az 1000 m-t.

A terület fővize a Latorcza-folyó, mely Alsóvereczkétől ÉK-re a 
határhegységben eredve, területünkön Vezérszállás és Hársfáivá között 
szűk, lakatlan völgyben foly déli irányban. Másik említésre méltó folyó 
a Pinja-íolyó, mely Tövisfalvától, hol a Latorcza-folyóba torkolik, Polena 
községig déli irányú; Polena mellett két ágból egyesül, mely egyike 
megtartja az eredeti irányt, míg a másik ága DK felől folyik. A többi 
patak mind jelentéktelen és közülök csakis a Szinják-patak sorolandó 
fel, mely a Szinják kis fürdőhelyet környező trachyt-hegységben eredve, 
déli irányban folyik és Alsóharabonicza községtől délre szintén a Latorcza- 
folyóba torkollik.

Földtani viszonyok.
A bejárt területünkben jura, kréta, oligoczén és ó-alluvialis-képződ- 

mények fordulnak elő.
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Jura.

Szolyvától délre, az oligoczén déli határán, a trachyt tőszomszédsá
gában, nehány kis mészkibuvás észlelhető a Kvasni-, Bistre- és Pomili- 
völgyekben.

A K v a s n i - p a t a k  völgyében találkozunk az első mészkibuvással 
az erdőőri laktól délre, a Stobo nevű hegy E-i, illetve ENy-i oldalán, ott, 
a hol a patak két oldalága egyesül. Itt világosvörös színű, középszemcsés 
mész áll helyt a hegyoldalban, az út mentén kúpot képezve, a mely fel
húzódik kissé az út melletti völgybe is. A patak mellett lennebb, az erdő
őri lak felé, is lehet találni még egy nagy mésztömzsöt. A Kvasni-patak 
jobboldali mellékágában, keveset fölfelé menve a völgyön, vasas forrásra 
akadunk, mely a környéki andesitbrecciából bugyog ki. Ezen forrás azon
ban már lapunk határán kívül esik. A baloldali mellékág mentén egy 
közönséges szekérút visz felfelé. Itt a vöröses színű mész mellett közvet
lenül az alsó felhagyott mészkemenczéhez jutunk, hol világosszürke színű, 
tömött, szarúköves mész áll helyt. Ez a mész az út első kanyarulatánál és a 
völgy mindkét oldalán is kibukkan, de az andesitbreccia csakhamar elfedi. 
Tovább felfelé, a baloldali hegylejtőn ismét helytállóan található. Itt le
nyúlik a patakig, hol régi mészkemenczére bukkanunk.

A szomszédos B i s t r e - v ö l g y b e n  szintén az oligoczén határán lép 
fel a mészkő, de kisebb terjedelemben, mint a Kvasni-völgyben. A völgy 
bal oldalán az egykori mészkemenczének látjuk nyomát, és a hegyoldalban 
szerteszét hevernek a mészdarabok. A mészkő itt szintén tömött, világos 
szürke színű és szaruköves. A mészkibuvással szemközt, a patak jobb 
oldalán kissé feljebb, vasas forrás bugyog ki az andesites agyagból, 
mely itt már helytálló.

A P o m i l i - p a t a k  völgyében a mészkövet a jobboldali hegy lejtőjén 
nagyobb kiterjedésben találjuk helytállóan, s az itt is hasonló tömött, 
fehéres vagy világosszürke színű, szaruköves kiképződésű. A mészkövet itt 
is, úgy mint részben a Kvasni-völgyben is, andesitbreccia födi. Savanyú- 
víz-forrás, a völgyben kissé fennebb, itt is előfordul.

Ezen mész, mely mind a három szomszédos völgyben ugyanazon 
alkatú, maradékát képezi egy nagyobb mószelőfordulásnak. Koráról, kövü
letek hiányában, biztosat mondani nem lehet, de a szomszédos megyék
ben előforduló mészszirteket tekintve, egyelőre jura-korabelinek tarthatjuk.

Kréta.
Területünk ÉK-i részét krétakori kőzetek alkotják, melyek ENy-i 

folytatását képezik azon krétavonulatnak, mely a szomszédos Mármaros-
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megyéből ide húzódik és a melyet a beregmegyei Vecsa-patakig követtem 
eddig, hol a nevezett patak völgyében, Szaszókától Almamezőig, a vasút 
mentén, oly szépen fel vannak tárva a rétegek, mint sehol másutt.

Ezen vonulat a Latorcza és Kis-Pinje-patak völgyein át ÉNy felé 
tova húzódik. A Latorcza és Kis-Pinje-patak völgyében kevés a feltárás, 
s ez a L a t o r  ez a-völgyében feltűnő, mert ennek Szolyva, illetve Hárs
fáivá és Vezérszállás közötti 12— 13 Km. hosszú részlete egyike a leg
vadabb és nehezen megközelíthető vidékeknek, a hol csak egyetlen kis 
község létezik. Délre és északra Hankovica községtől a vastagpados 
homokkő DNy, illetve ÉK felé dűl. Tovább, fölfelé a völgyön, nagyrészt 
nincs feltárás, s csak egyes homokkőtömzsök hevernek a folyó medrében. 
A folyó nagy kanyarulatánál hatalmas kavicsterrasz terül el, melyen át 
a gyalogösvény vezet. Ezen hely és Chascse között több helyütt látni a 
helytálló kőzetet hol a hegyoldalban, a part közelében, hol a folyó medré
ben. A vastagpados homokkő itt különböző fok alatt részint DNy felé, 
részint ÉK felé dűl. Chascse kis réttel borított domb mellett palakő- 
betelepüléssel találkozunk. Innen északra, az Abranka-völgy torkolatáig, 
a Latorcza-folyó jobb oldalán, szintén helytálló a vastagpados homokkő, 
és nagy sziklatömzsökben hever szerteszét, s bár kevés is a feltárás, mégis 
láthatni, hogy az egész völgy mentén csak ez a homokkő lép fel, mely
nek e rétegei hajlítottak.

A K i s - P i n j e - p a t a k  völgyében, Polenától északra, a Krasni Horb 
nevű hegy nyugati oldalán találkozunk először krótakori kőzetekkel. (Idáig 
terjednek a sárgásszínű puha homokkövek, melyek még az oligoezénhoz 
tartoznak.) A krétavonulat déli határvonala szépen látható a Korna-hegy- 
ről. Tisztán látni, miként a velka Obnaska, a velki Viszeny, a mali Viszeny 
nevű hegyek, illetve hegyvonulatok erősen kiemelkednek a DNy-ra el
terülő és DNy-i lejtőihez odasimuló dombvidékből, a mely oligoezénkorú 
kőzetekből van alkotva. A mali Viszeny nevű hegy DK-i folytatása a 
Medvedsa Makjivka és Zubok már jóval alacsonyabbak, és szintén az 
oligoezénhez tartoznak. Vastagpados homokkő, néha konglomeratos 
homokkő van túlsúlyban, és vele váltakozva hieroglifás palák lépnek fel. 
A Krasni Horb-hegy déli oldaláról lefolyó patak torkolata mellett, a ma
lom közelében, a különben is hajlított rétegek 80° alatt DNy felé dűlnek. 
Uklina község mellett, a keleti hegyoldalban vörös-, részben zöldesszínű 
finom, csillámos agyagpalák vannak, a melyek 40° alatt DNy felé dűlnek, 
és a hídtól délre hasonló vörös agyagpalák az ellenkező dűlést mutatják. 
Ezen rétegeket az alsó krétához tartozóknak tekintem, melyek itt a völgy
ben a felső krétahomokkő alatt bukkanak ki. Hasonló kifejlődésük van, 
mint a Nagyág-völgyben, Berezna község mellett.

Uklina községtől közvetlenül északra fellép a vastag felsokrétakorú
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homokkő és a Eozgyila magános erdőőri lakig húzódik el. A völgy ezen 
szakaszában nagyon összeszűkül. Az Uklinski djil nyugoti oldalán a vastag
pados, csillámos homokkő a hegyoldalban és a patak medrében helytálló, 
erősen fel van állítva és DNy felé dűl. Hasonlókép Wolosata közelében is 
van feltárás, hol ugyanazon vastag homokkő lép fel DNy-i és EK-i dűlés- 
sel. A velki Yiszeny-liegyen is csupa homokkő vagy homokos pala for- 
dúl elő.

A Nagy-Pinje-patak vidékén, Izvor község mellett kezdődik a felső 
kréta. Itt mindjárt, Izvorhuta felé menve, a völgy bal oldalán a hegyoldal 
tele van homokkőtörmelékkel, mint azt másutt is láttuk a felső krétánál. 
A patak mellett is jórészben fel vannak tárva a vastag pados homokkövek, 
részben konglomerátos homokkövek, melyek erősen felállítva DNy felé 
dűlnek. Tölgynek menve, az ellenkező dűlési irány is mutatkozik. Tovább 
menve, kevéssé tágúl a völgy és feltárás nincs; de közvetlen Izvorhuta 
előtt ismét fellép a hegyoldalt borító nagyszámú homokkőtörmelók.

Az izvorhutai völgy, mely Ny— K-i irányban húzódik, dombos vidék, 
melyet erősebben kiemelkedő magaslatok környeznek; ezeknek nyúlvá
nyai mindkét oldalról egyenletesen lehúzódnak. A völgy a Mencsil és a 
velka Opneska között mélyedést képez. Itt inkább homokkővel talál
kozunk, de strolkásan kiképződött palák is előfordulnak, valamint egyes 
vörös és zöldes színű palák is. Feltárás ebben a völgyben nincs. A hegy
nyereg közelében kevés hieroglifás palát is lehet találni a túlnyomó 
homokkő között. Felsőhrabonicza felé lemenve, a hegynyereg keleti olda
lán ismét gyakrabban fordulnak elő srolkásan kiképződött palák, melyek 
a patakban Felsőhrabonicza mellett is találhatók. Még kérdéses, hogy az 
említett rétegeket hová számítsuk, de e kérdést a jövő évben folytatandó 
felvételek talán el fogják dönteni.

A lsó oligoczén.
Az alsó oligoczén, vagyis a menilitpalák többé-kevésbé széles sáv

ban húzódnak ÉNy-i irányban. EK-en a krétahomokkövekre íeküsznek 
reá, DK felé pedig a Gutin-Vihorlat-hegység andesitjóhez simúlnak. El
terjedésük minden közeli magaslatról könnyen meglátható, mert csak 
dombos vidéket alkotnak, és egyrészt a jóval magasabbra emelkedő kréta- 
kőzetektől, másrészt az andesit-vonulattól vannak körülvéve.

A rétegek hajlítottak és fő dűlésük DNy felé irányúi. Ezen réteg
csoport többnyire feketés agyagpalákból áll, melyek néha rozsda színűek 
és kagylós törést mutatnak, néha apró, vékony lemezekre esnek szét, 
vagy pedig szürkés márgapalákból, helyenként vörös és zöldes agyag
palákból, melyek több helyütt egész 0'5 m vastag menilitrétegeket is
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foglalnak magukba. Ezen menüitek az összes rétegcsoportban feltalál
hatok, úgy az alsóbb, mint a felsőbb rétegekben, de mindig csak 
kisebb területen. Ezen palásrétegek közepette nagyobb homokkő közbe
településeket is lehet észlelni, s mintán ezek a palák között fordulnak elő, 
szintén az oligoczénhez kell számítani. Kövületeket ezen rétegcsoportban 
nem találtam, de a települési viszonyok és a számos menüit jelenléte 
arra engednek következtetni, hogy az alsó oligoczénnel, vagyis a menilii- 
palákkal van dolgunk.

A bejárt terület délkeleti szélén a menilitpalák a Dus í na - pat ak  
mindkét oldalán, Szolyvától DK-re, helytállók és ENy-i irányban a 
Latorcza völgye felé húzódnak. Itt terjednek el a legnagyobb, 9 Km-nyi 
szélességben Tövisfalutól a Yecsavölgyi Szaszókáig. Tovább Polena felé 
húzódnak, a honnan a nagy Pinya-patak völgyében követhetők az ung- 
megyei határig, és ugyanazon ENy-i irányban, a felhagyott üveghutáig és 
még azon túl is a felvett lap szóiéig.

Azon baloldaü völgyek közül, melyek a Dusina-patakba torkollanak, 
(Szolyvától DK-re), még a Kv a s n i - p a t a k  völgyében vannak leginkább 
feltárva rétegeink. A völgy alsó szakaszában nehány7 helyen a rétegek 
helytállók s ezek hajlítottak és leginkább DNy felé dűlnek. Talán itt rit
kán fordulnak elő, a mik előjönnek, azok többnyire homokos palák és 
homokkövek, melyek némelyüké némileg a hieroglifás palára emlékeztet, 
de ez utóbbiak csak kis terjedelműek. Az erdőőri laktól dél felé ismét 
helytálló kőzetekre bukkanunk. Meszes homokkövek és meszes palák, 
valamint középszerű konglomerátok (az utóbbiak leginkább a völgy bal
oldali meredekebb lejtőin) láthatók itt, és a «Stobo» hegy aljáig, a jura 
mészszirtekig terjednek, hol az andesitekhez simúlnak, és részben az 
andesitbrecsiától el vannak födve.

A szomszédos B i s t r e - pa t a k  völgyében feltárást ugymn nem látni, 
de kivehető, hogy az oligoczén a mészkő feüéptéig terjed, s itt már a 
magasabbra emelkedő andesitlánczolat is kezdetét veszi.

Hasonlót látunk a Pomi l i - vö l gy i ben  is, hol az oligoczén szintén 
a mészkő közeiéig terjed. Ezen völgy meglehetős széles, és benne az oli
goczén jórészt el van takarva a közeli andesit törmelékétől. Az első homok
követ ott látni, hol az erdő végét éri, és rét kezdődik, szemközt a 
<(Kopane» emelkedéssel.

A Szolyvától délre eső területen tehát túlsúlyban van a homokkő ; 
de azért mégis az alsó oligoczénhez tartozónak tartom ezen rétegeket, 
miután folytatásukban észak felé (az alsóbb rétegekben) jellem ző palák 
és menilitet tartalmazó rétegek fordulnak elő, ez utóbbiak nyugati irány
ban való folytatásukban is fellépnek.

A Szolyva mellett levő völgylapátyban az oligoczénrétegek nehány
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helyen kibújnak az ott fellépő hatalmas kavicsterraszok alól, valamint 
azon kavicsterrasz nyugoti részén is, mely a Latorcza és Yeesa folyók 
között terül el.

A Latorcza-völgy jobb oldalán, Jabovicza-telep közelében veszi kez
detét az oligoczén. A Brusni-patakban a szürkés márgapalák helytállók 
és völgyön fölfelé menve, nagyobb kiterjedést mutatnak, s a patak közelé
ben levő út mentén, a hegyoldalban fel vannak tárva, a hol DNy felé 
dűlnek. Hasonlót látunk a szomszédos Szofilka-patakban is, valamint ettől 
D-re, a folyó nagy kanyarulatánál, az út bevágásában is. A völgyön tovább 
fölfelé már menilitre is akadunk, mely a kis Zsebrak-patakban gyakran 
látható.

Holubina községben, a templom melletti völgyben, nagyobb kiterje
désben látni a DNy felé dűlő márgapalákat. A D o m a s n i k - p a t a k  men
tén, Holubinától É-ra, DNy felé dűlő homokos palák bukkannak ki az 
ottani kavicsterrasz alól. Tovább a völgyön fölfelé, a fentnevezett patak 
mellett, szürkés márga búvik ki, míg a Bütki-domb északi lejtőjén szür
kés, csillámos homokkő DNy felé dűl.

Az Obl az n i - p  atak völgyében ismét menüitekre bukkanunk, me
lyek sötét színű agyagpalák és szürkés, finom, csillámos márgapalák tár
saságában fordulnak elő. Vöröses és zöldes palák is jönnek itt elő. A réte
gek 40° alatt DNy felé dűlnek.

APinje-völgyjobb oldalán, Szakranovicza község mellett, a Griminka- 
patak mentén, DNy-i. dűléssel, homokos palák, majd pedig márgapalák 
lépnek fel, az út bevágásban és a patak medrében helytállva. A Harpuska- 
patak mentén is csak palákkal találkozunk, melyek a völgy mélyedésében 
és a kavicsterrasz alatt helytállók. Menilitre is akadni itten.

A Pinje-patak bal oldalán az alsóbb, Polenától délre fekvő, savanyú 
forrástól D-re a vízmosta hegyoldalban durva, puha homokkő, kevés pala
betelepüléssel 45° alatt ÉK-re dűl; továbbá a Szolocsinai híd mellett 
60° alatt DNy-ra dűlő sárgás színű, csillámos homokkő van feltárva. 
Hasonló homokkő van a Szolocsina és Polena közötti híd mellett, mely 
az ellenkező dűlést mutatja.

Polena község mellett, a Gl ub  oki  -patak mentén, a kavicsterrasz 
alól előbukkan a helytálló kőzet: többnyire szürkés márgapala, durva 
homokkő közbetelepüléssel. A hajlított rétegek többnyire DNy felé dűl
nek. A Piskovata-pataktól D-re sötét színű, csillámos homokos pala és 
durva homokkőpadok DNy-ra dűlő rétegeit találjuk; de tovább, a hegy
oldalban csakhamar ismét sárgás színű, puha homokkődarabot láthatunk 
heverni, itt tehát az oligoczén északi határvonalához értünk.

Polenától északra, a mali Pinje-patak völgyében a Makjivka hegyig 
sárgás színű, puha homokkő lép fel, egyes darabokban szétszórtan heverve,
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és az első híd mellett helytállta. A baloldali hegyoldalban különösen látni 
ezt és vele együtt sárgás agyagot is.

A menilitpalák legszebben a velki P i n j e - pa t a k  völgyében van
nak feltárva. Polenától Olenyovaig, hol a völgy a rétegek csapási irányá
ban nyúlik el.

Polenától, a völgyön fölfelé menve, az út első nagy kanyarulatánál 
strolkás kiképződésben látjuk a rétegeket, melyek itt az eoczénre emlé
keztetnek. De csakhamar palák lépnek fel sárgás színű vastag homokkő- 
közbetelepüléssel, melyek a Polena-Kvasni patakig terjednek. A völgyön 
tovább fölfelé menve, a Yizseny-patakig nincs feltárás; de annál többel 
találkozunk Paul  ó v a - t e l e p  felé. Kezdetben az útbevágásban homokos 
palák és vastag, sárgás színű hasonló homokkövek lépnek fel, mint a 
milyenekkel már találkoztunk; de csakhamar feketés, vékony lemezekre 
széthulló agyagpalák váltják fel, melyek sok helyütt előbukkannak.

Pavlova község mellett, a Pav l ovski - patak  mentén szép feltárása 
látható e paláknak. A Holicza-domb keleti oldalán, a vízmosta hegyoldal
ban rozsdás színű, kagylóstörésű sötét agyagpalák lépnek fel, 30° alatt 
DNy felé dűlve. Ezen palák többször ismétlődő 0*5 m vastag menilitpadot 
zárnak magukban és jó  darabig követhetők. E feltárási helyhez közel egy 
másik feltárásnál ugyanazon menilites palák találhatók. Ezek jellemző 
alsó oli.mezénkorú palák.

Ploszko-Dombost.elek községtől délre, a Pinje-patak jobb oldalán a 
P l os z k o - K i c s e r a  nevű domb EK-i oldalát a patak jórészt alámosta s 
ott ugyanazon, kevéssé hajlított rétegek vannak feltárva, mint Pavlova 
mellett. A sötét színű agyagpalák 40° alatt DNy felé dűlnek s menilit- 
padokat zárnak magukba.

A közvetlen Ploszkó községtől DK-re torkoló Potuk- patak  mentén 
szintén fel vannak tárva rétegeink. A márgáspalák, a vörös és zöldes 
agyag Potuk község alatt is meg van s elhúzódik DNy felé a patak két 
mellékágának egyesülése tájáig. A baloldali mellékág mentén, közvetlen 
az egyesülés mellett, 30° alatt DNy felé dűlő szürkés márgapalák is fel
lépnek, de andesittörmeléktől el vannak födve.

Közvetlen Ploszkó előtt, a községi híd mellett, az út bal oldalán, 
vastag, puha homokkő lép fel, mint betelepülés az oligoczónpalák között.

Ploszko és Olenyava között ismét durva, puha homokkőbetelepülés
sel találkozunk. A Slafvinsky-patak torkolata mellett ezen homokkő kevés 
betelepüléssel helytálló s 40° alatt DNy felé dűl. De itt sem hiányzik a 
menüit, mert a Slatvinsky-patakban menilithordalék is előfordul.

Nagyobb homokkőbetelepülés Olenyava község mellett is látható. 
Az Ungmegye felé vivő új út bevágásában szép feltárás mutatkozik, s 
nagyon összegyűrt, fehércsillámos, szürkés, meszes homokkő, valamint
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konglomerátos homokkő fordul itt elő. Első tekintetre azon benyomást 
teszik e rétegek, mintha más képződményhez tartoznának, de mégis csak 
az oligoczénhez tartozóknak kell tekinteni, mint ez a Polonina magaslat
ról kivehető.

A menilitpalák szépen fel vannak tárva az Olenyava-patak mentén, 
hol kezdetben párhuzamosan húzódnak a patak medrével. Ugyanazon 
rétegek láthatók itten, mint Pavlova község mellett. A rozsdás színű palák 
sok menilitpadot zárnak magukban.

A gyalogösvényen, mely Olenyava községtől az ungmegyei határra 
vezet fel, szintén helytállók a menilitpalák és az alsó dombon szépen fel 
is vannak tárva.

Olenyava községtől az új országút mentén az ungmegyei határ felé 
menve, vörös és zöldes agyag mutatkozik az útbevágásban, de helyenként 
nagyobb homokkőbefektetés is.

A határon mindenütt lemezes palák, részben rnárgás palák lépnek 
fel, melyek a felhagyott ungmegyei üveghutáig követhetők. A palák DNy 
felé dűlnek, és az üveghutai mellékpatakban is ezek találhatók. Az alsó- 
oligoczénpalák tehát a lap széléig folytatódnak, még a felhagyott üveg
hután túl is. Ploszko és Olenyavatól észak felé a menilitpalákat Izvor 
községig lehet követni. Feltárás itt kevés van; a Kvas-patakig egyáltalá
ban semmi sincs. A Horb hegy-háttól eredő patak mellett a csillámos, 
szürkés homokkő váltakozó dűlű (DNy és EK); és ugyanazon hegy nyugati 
oldalán, a patak medrében is, hasonló homokkőpadok dűlnek 30° alatt 
DNy felé. Itt ismét nagyobb homokkőbetelepüléssel van dolgunk. Menilitet 
találunk a patakban egészen Izvor község közeiéig; valamint az Izvortól 
nyugatra, a Kornu-hegy déli oldalán levő völgyben is. A menilitpalák 
DNy felé dűlve, felhiízódnak a hegynyeregig. A Kornu-hegy maga homok
kőből áll, de azon mélyedésben, mely a Kornu és a Kosziak között van, 
ismét találkozunk paláinkkal. Völgygyei menve, a Kosziak-patak felé 
csakhamar menilitre bukkanunk, és a Kornyianka-patak völgyében, a 
nevezett két hegy közötti patak torkolata táján, DNy felé dűlve, a jellemző 
a sötét színű, kagylóstörésű palákat találjuk. Vörös és zöldes agyag itt is 
előfordul.

Ó-Alluvium.
Felvett területemen felemlítésre méltó ó-alluvialis folyó terraszok 

is vannak, épen úgy, mint ezt a mármarosmegyei nagyobb folyóknál is 
láttuk.

Ezen kavicsterraszok leginkább a szolyvai völgylapályban vannak 
kifejlődve. Szolyvától délre, Nagy-Bistre község mellett, terül el egy nagy 
kettős kavicsterrasz. Ezen kavicsterrasz részben már elveszítette eredeti
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jellegét és kevéssé hullámzatos dombokat képez. Nagy-Bistre községben 
az út mentén mindenütt látjuk a folyóterrasz nyomait, a mennyiben 
mindenütt kavicslerakodással találkozunk, mely a völgyön messze fel
nyúlik.

Egy másik hatalmas kavicsterrasz Szolyvától keletre terül el és el
húzódik Hársfalváig. Egy harmadik kavicsterrasz Szolyvától ÉK-re, a 
Vecsa-patak és a Latorcza-folyó egyesülése táján van. Ezen terrasz nyugati 
oldalán már a Latorcza-völgyben kibúvik a feküt képező oligoczén.

A szolyvai völgylapályban DNy felé, Tövisfalu mellett, szintén talál
kozunk egy kavicsterraszszal, valamint Pasika község mellett is, mely itt 
az út mentén a «fekete hídig» terjed és dél felé az andesithez símúl. 
Szolyvától északra, a Latorcza- és Pinje-folyók közt elhúzódó hegyhát 
déli lejtőjén találunk egy hatalmas, többszörös kavicsterrászt, melyen át 
az út Polena felé vezet és innen Holubina községen át a Pinje-folyó 
mindkét oldalán felfelé húzódik a völgyben. Sakranovicza község mellett 
a folyó bal oldalán elterülő kavicsterrasz az alsó —  Szakranovicza község
től északra levő —  savanyú víz-forrásig, a Luhi Erzsébetig terül el. A folyó 
jobb oldalán a kavicsterrasz széles sávban Holubina községtől Szolocsina 
falúig húzódik, s ez utóbbi község szintén kavicsterraszon fekszik.

Polena mellett is találkozunk nagyobb kavicsterraszszal a völgy bal 
oldalán: valamint a lakatlan Latorcza-völgyben is, Hanykovicza községtől 
északra, az almavi patak torkolata mellett, hol a gyalogösvény rajta 
keresztül vezet.

Vasas források.
Szolyva és Polena vidékén számos vasas forrás bugyog ki, melyek

nek egy része nincs kihasználva, míg a többi nagyobb kereskedelmi czik- 
ket képez.

Ezek a következők: Szolyvától északra, Hársfáivá közelében, Kvasni 
mellett, továbbá Holubina és Polena között a Pinje-patak völgyében egy
máshoz közel a Luhi Margit- és Luhi Erzsébet-forrás; velük szemközt a 
völgy bal oldalán nehány jelentéktelen forrás, valamint Polena mellett 
is egy forrás.

A nagy Pinje-patak Kvasni mellékvölgyében van apolenai savanyú- 
vízforrás, és ugyanazon patak jobboldali mellékágában egy másik, ki nem 
használt vasas víz is.

Ploszkó-Dombostelek mellett, az izvori patak mentén, a völgy jobb 
oldalán és a Kvas mellékpatakban is van egy-egy forrása. Végül még 
Olenyava községben is található'savanyú víz.

Jellemző ezen forrásokra, hogy mind az oligoczénképződményből 
fakadnak és hogy ENy-i irányban sorakoznak, a mely irány összeesik a
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menilitpalák fellépésének irányával. A források több, egymással párhuza
mos vonalon lépnek fel.

Az említett vasas forrásokon kívül még néhány vasas forrás Szoly- 
vától délre, az oligoczén és az andesit határán is található; ilyen forrás 
van Tövisfalu és Paszika községek között (már az andesitben), a Tomili-, 
Bistra- és Kvasni-völgyekben. Ezek is ENy-i irányban lépnek fel.

*

Felvételi időm második részét arra fordítottam, hogy a 10. zóna/XXIQ. 
rovat DNy jelű lapon, Szepesmegyében folytattam felvételeimet, hol főleg 
a Greiner és Knoll hegyvidéket jártam be.

Ennek a hegyvonulatnak alapkőzete agyagpala, melynek korát mos
tanáig biztosan megállapítani nem lehetett. Az agyagpalát több helyütt 
dioritos kőzetek törték át és nagy részben metamorphizálták is, a minek 
következtében az átváltozásnak sokféleségével találkozunk. A dioritos 
kőzetek nagyobb vonulatokban, vagy egyes kisebb kúpok alakjában lépnek 
fel és az agyagpalát gyakran úgy átváltoztatták, hogy a pontos térképezése 
igen bajos.

A kis hnileci völgyből, az országút mentén, a Greiner hegynyereg 
felé menve, kezdetben —  az erdőőri lakig —  még grauwacke kőzetek 
találhatók, és a régi szekérút mentén is nagyobb tömegben fellépnek.

Fekvőjük agyagpala, mely az út első nagy kanyarulatánál az út 
mellett mindenütt mutatkozik. A kanyarulatot elhagyva, nagyobb tömeg
ben tömött dioritot találunk. Ezek a dioritos kőzetek azonban helyenként 
rétegzést, valamint ránczosodást is mutatnak, úgy hogy az utóbbiak nagyon 
metamorphizált agyagpaláknak tekintendők, annyival is inkább, mivel 
közbe itt-oít kevéssé átváltozott agyagpala is előfordul.

Az út mentén, a Hideg-patak felső szakaszában lévő új út kanyaru
latig, a tömött és palás diorit között, melyek itt mindenütt fellépnek, 
agyagpalák is mutatkoznak. Az említett útkanyarulatnál azonban a tömött 
diorit sziklaalakban lép fel, valamint a Hideg-j>atak völgye felső szakaszá
ban és a hegylejtőn törmelékként is. Agyagpala-közbetelepülést itt nem 
észleltem.

A dioritot a «E>rei Stráuchen» nevű hegykúp körül vezető út men
tén is követhetjük, a mely útrészletben azonban helyenként palás termé
szetű és egy helyen ÉNy felé dűl. Úgy látszik, hogy itt is részben nagyon 
átváltozott agyagpalákkal van. dolgunk. A «Drei Stráuschen» hegykúpot 
elhagyva, ismét könnyen felismerhető agyagpalák következnek, melyek 
részben jobban vannak metamorphizálva, de egészen a hegynyeregig 
követhetők.

A Hidegpatak völgyének felső szakaszától a Greiner hegynyeregig
A m. kir•  földtani intézet évi jelentése. Í904. 4
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egyenesen felmenve, kezdetben a «Drei Stráuehen» hegykúp nyugoti olda
lán kisebb-nagyobb tuskókban szerteszét heverve, szintén mutatkoznak 
jlioritok, melyeket azonban, hegynek menve, agyagpalák váltanak fel.

A Greiner hegynyeregre felérve, a régi szekérút mentén, mint már 
említettem, kezdetben egy darabig grauwackekőzetek lépnek fel. Ezeket 
ránczosodott agyagpala váltja fel, míg a hegyháton metamorphizált agyag- 
palát találunk.

A Greiner hegynyeregtől a hegyháton nyugat felé menve, a kis 
Knolla erdei rét felé, az út mentén mindenütt nagyon metamorphizált 
agyagpalával találkozunk, mely egyes darabokban szerte-szét hever. Ezek 
többnyire palás dioritok, és agyagpala csak ritkábban ismerhető fel közöt
tük. Helyenként tömött diorit is mutatkozik, melyet azonban a palás 
diorittól nem lehet elválasztani. A mint azonban a kis Knolla nevű rétre 
jutunk, a keskeny útbevágásban, csakis diorit darabok láthatók, és a kevés 
kiálló sziklák is tömött pioritból állanak. A nyugat felé emelkedő erdei 
rét nyugati szélén, vagyis a Nagy-Knolla hegykúp keleti oldala, tömött 
dioritból álló sziklatörmelékkel van borítva; ez a diorit a kúp felé követ
hető, de a hegykúp már grauwacke kőzetekből áll.

A nagyon quarczdús grauwackekőzetek hatalmas sziklatuskókban 
hevernek szerteszét, vagy sziklát képeznek és úgy nyugati, mint északi irány
ban folytatódnak. A Nagy-Knollától a Vinicsár felé folytatva útunkat, a 
gerincz mentén mindenütt csakis grauwackeval találkozunk, mely a 
Vinicsár és Nagy-Knolla közötti hegynyereg keleti oldalán, vagyis a Nagy- 
Knolla nyugati lejtőjén grauwacketörmelékkel tele van. Innét tovább 
követhető a grauwacke nyugat felé a hollópataki völgyig.

Észak felé, a Nagy-Knolla hegykúptól a Muran-hegyig, valamint 
azon hegygerincz mentén, mely a Kocsurka- és a Vas-patak között húzódik 
a Kis-Hnileci-völgy felé, van a grauwacke elterjedve. Az utóbbi völgyben, 
az út nagy kanyarulatánál, a völgyön* fölfelé menve, a Száraz-hegy északi 
oldalán kezdetben ugyan vörös palát találunk közbetelepült keményebb, 
homokos, zöldes palával, ezt azonban egy régi elhagyatott bánya mel
lett, hol az út emelkedni kezd, grauwackekőzet váltja fel, a mely mind
inkább durvább sziklatuskókban jelentkezik és egy helyütt helytálló 
sziklafalat is képez s itt déli dűlést mutat. Innen a Murán- és a Nagy- 
Knolla-hegyek között levő Rovinken nevű hegynyeregig követhető.

A Greiner-hegy déli lejtőjén nagyobbrészt többé-kevésbé metamor
phizált agyagpalákkal találkozunk, melyeket itt-ott dioritos kőzetek törtek 
át. Minél inkább közeledünk a Nagy- és Kis-Knolla-hegykúpok dioritjá- 
hoz, annál erősebben látjuk az agyagpalák átváltozását.

Azon gyalogösvény mentén, mely a Greiner-hágótól egyenesen le
vezet a nevezett hegyhát déli oldalán a Nagy-Hnileczre, kezdetben ugyan
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palás diorittal találkozunk, de később csakis metamorphizált agyagpalával, 
mely lekisér a Göllnicz-völgy közeiéig. A Greinergriindl nevű árok tor
kolata táján, Nagy-Hnilecz községtől északra, újra tömött diorittal talál
kozunk a Kis-völgy jobb, azaz nyugati oldalán, és áthúzódik a völgy bal 
oldalára is.

Az országút mentén, a Greiner déli táján, számos feltárással találko
zunk. Az út alsó szakaszában túlnyomó az agyagpala, míg a felső szakasz
ban az agyagpala sok helyütt metamorphizált, valamint dioritok is 
jelentkeznek itt.

Az út alsó szakaszának kezdetén, a községi templom mellett, a 
helytálló agyagpala dél felé dűl, Ez utóbbi látható mindenütt az útbevá- 
gásban, de itt-ott kevés diorit is mutatkozik. Az első útkanyarulatnál 
ismét nagyobb tömegben helytálló a qüarczban nagyon gazdag, dél felé 
dűlő agyagpala.

Az út nagy kanyarulatánál, hol egy erdei szekérút nyugat felé, a 
Mihály-akna felé indul, agyagpala van, a melyre csakhamar tömött és 
palás, sziklát alkotó diorit következik.. Ez .utóbbiakat nagyon átváltozott 
agyagpaláknak tartom. A «Greiner grandi» nevű ároktól délre, egy kisebb 
útkanyarulatnál, ismét nagyobb kiterjedésben jelentkezik az észak felé 
dűlő agyagpala. A Greinergründl mellett megint diorit és palás diorit 
mutatkozik; azután pedig a nyereg felé menve, egészen a nyeregig rész
ben már metamorphizált agyagpalával találkozunk.

A leírt területen kívül még Eostoka bányatelep és Fekete-hegy 
környékén is tettem egyes tájékozó kirándulást a vidék felderítése ózdi
jából és jövőben folytatni fogom ott felvételeimet.


