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16. Eljegesedéstani tanulmányok a Magas-Tátrában.
(Jelentés az 1917. évi tanulmányaimról.)

De. P rinz GyuLÁ-tól.

Az 1917. évben a m. kir. földtani intézet igazgatóságának megbí
zásából 15 niapot fordítottam a Krivántól a Batizfalvi csúcsig terjedő 
gerincszakasz déli lejtőjének eljegesedéstani tanulmányozására. Közvet
len célom volt a kivájt és kitisztított pleisztocén hóihatárfeletti területek 
és a pleisztocén morénafelhalmozódás területeinek pontos térképezése, 
az időleges egybehangzások tekintetbevételével és a holocén, illetve pleisz
tocén törmelékfelhalmozódások elkülönítésével. Távolabbi, de főcélja ezen 
tanulmányaimnak a pleisztocéntől a jelen időkig terjedő klímaváltozás 
folyamatának méretedben való kimutatása.

A  megvizsgált lejtő nyugati része, a Handel, Furkota és Mlinica 
völgyek többé-kevésibbé hasonló méretűek és orografiai helyzetűek. Ezzel 
szemben a Menguszfalvi völgy úgy mérete, mint orografiai helyzete te
kintetében amazoktól -teljesen elütő, s ennek eljegesedéstani kihatása 
annyira nagy volt, hogy a mai tájképen az ismeretes külömbségek kiala
kulni kényszerültek.

Eljegesedéstani alaktani szempontból a tátrai lejtők meglehetősen 
élesen két övezetre osztódnak, ú. m. 1. az élesen elkülönülő magas völgyek 
lépcsős és völgyi morénás, 2. az egybefolyó, s ezért nehezen tagolható 
lepénymorénás övezetre.

A  bejárt terület lepénymorénás övezetének legjellegzetesebb da
rabja a Csorbai-tótól kezdve a Poprád-folyó mentén emelkedő Haklád- 
Varta morénatömeg, mely az eljegesedés idősebb szakaszában a lepény- 
morénának egészen 1035 m-ig történt lenyúlásáról tanúskodik. Ez még 
nem jelenti az eljegesedés legnagyobb kiterjedését, mert a kétségtelenül 
jég lerakódásából jelenlegi helyére került legalsó tuskó szintjét a csorbái 
vasúti állomástól nem messze, a Leskovac-dom mögött, 960 m-ben hatá

13*



1 9 6 D E .  P R I N Z  G Y U L A ( 2 )

roztam meg. Stólától- a Hr ad okiig (Pavucsja-dol.) mindenütt kinyomoz
tam ezt a legnagyobb jégárkiterjedést jelentő morénavégződést. Nyugat 
felé természetesen, ka nem is olyan mértékben mint várhatnék, a moréna- 
vég szintje néhány méterrel emelkedik. A  Stola-Hradok morénavégvonal 
alatti szélesebb mezőkön fluvioglaciális szállítás eredményeképen sza
bálytalanul heverő táskáikat még bőven találunk, de már lépten-nyomon 
kibukkanik alattuk a liptói magasfenék márgája. Itt a Smrekovica-Hra- 
dokok alatt ez a legrégibb végmoréna 960— 990 m szintek között átlag 
500— 600 m. szélességben terül el. Szemben a sávos kiterjedésű fluvio
glaciális felhalmozódásokkal, karéjos elhelyezkedésük könnyen megkü- 
lönböztethetőkké teszi ezeket.

A z  alsó morénaszegély fölött feltűnő tömegekkel jelenik meg a 
N a k 1 á d - s tá d i u m morénája. A  tátraalji nagy morénatömegek kétség
kívül' ennek a jégárstádiumnak eredményei. A  Naklád-stádium jégárai 
azonban már nem alkottak összefolyó lepényt, hanem elkülönült széles 
kiterjedésű legyezőkben végződtek. Területemen két ilyen nagy jégár- 
legyezőt állapítottam, meg, az egyik a Handel és Furkota. völgyeik jégárai
nak, a másik: a Mlinica és Menguszfalvi völgyek jégárainak összefolyásá
ból származott. A  kettőt a Szoliszko gerince alsó végének 1608 m-es ma
gassági pontja alatt mintegy 300 m széles köz választotta el, hol a Naklád- 
stádium idején egy napos száraz hegylejtő ékelődött a két jégár-legyező 
közé. A  Nalklád-sitádium idején tehát a Hándel-Furkota illetve a Mli- 
nica-Menguszfálvi jégár egy-egy ikerjégár. A  Csorbái tó keletkezése 
ebből már könnyen és kétségtelenül levezethető. E tó testvérei megtalál
hatók a Jamszki- és Naklád-morénatetők meglevő és betemetett tó- 
medreiben.

Az eljegesedés legnagyobb kiterjedési stádiuma és a Naklád-stá- 
dium közé beékelődik még egy stádium, mely azonban valószínűleg a leg
nagyobb kiterjedés stádiumával egy stádiumnak fog bizonyulni olyan
formán, hogy a jelzett legnagyobb kiterjedés csak egy rövid ideig tartó 
előreszökés eredménye, minden nagyobb jelentőség nélkül, mert hiszen 
néhány évtized kisebb klímaváltozása is lehetett annak előidézője. Ké
sőbbi kutatások fogják e feltevést megvilágítani. E legidősebb, egyelőre 
egynek vett stádium legszembetűnőbb eredményei a hegység külső pere
mén elhelyezkedett lazán összefüggő magaslatok a többször ismétlődő 
Hradok névvel, melyről a stádiumot egyelőre H r a d o k  - s t á d i u m - 
nak nevezem.

A  Hradok-morénát majdnem teljesen elborítják a Naklad-morénák, 
agy a Fehér Vág, mint a Poprád forrásvölgyei előtt. A  tátrai völgyek 
kapui előtt általában sűrűn egymásra halmozódó morénatömegeket talá
lunk, s ezek igazodnak a völgyekhez. A  nagy Hradok-stádiumbeli móré-
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nákat ellenben éppen az jellemzi, hogy a völgyektől majdnem teljesen 
függetleneknek látszanak. A  Jamszko-Smreikovica és FTaklád-moréna 
legyezői között a Rakitowtól a fogaskerekű vasúiig terjedő vidéken igen 
nagy terjedelmű Hradok-morénavidék van olyan helyen, ahol völgy nem 
torkolik. A  Hradok-stádium idején tehát a Handeltől a Poprádig terjedő 
völgyek összes jégárainak össze kellett folvniok. A  hegység peremén lassan 
mozgó, erős olvadásban levő, a szomszédos jégárak morénáit összekeverő 
nagy lepényjégár típusa nem is alakulhat ki máshol, mint ott, hol a ma
gas hegységperemen pamirszerű magasfenék terül el.

A  két időisiebb jégárstádiumot jellemző és azokat helyesen értékelő 
ismertető jelek a következők:

1. N a k 1 á d- s t. A  konvergáló völgyek jégárai összefolynak legye
zőjégárrá.

2. H r a d o k - s t .  Az összes völgyek jégárai összeíolynak nagy 
lepényjégárrá.

Amennyire kétségtelenül igazolni lehet ezt fiziografiai és morfologai 
adatokkal, annyira hiányzik mindezideig olyan kőzettani lelet, amely 
megerősítené véleményemet.

A  Poprád völgyében 1210 m, a Mlinica völgyében 1350 m magas
ságban igen nevezetes határvonal van; e helyeken ugyanis a régibb mo
rén aövezet elhatárolódik a jégvájta teknővölgyszakaszoktól. A  két völgy 
lefutásában ott elég terjedelmes, fenékmorénás, de egyébként 'egységes 
visszahúzódásra való szakaszok kezdődnek, a Poprád völgyében közel 2 
km hosszúságban 1210—-1300 m, a Mlinica völgyében szintén közel 2 
km hosszúságban és 1350— 1500 m szintben. A  Furkota és Handelvölgyben 
az ezeknek megfelelő szakaszok hiányoznak, mert az orografiai helyzet 
kialakulásukat ott megakadályozta. A  pleisztocén eljegesedés idejének ta
golásában azonban ez a terjedelmes beékelődés nagy segítségünkre van. 
Mindenesetre ujjmutatást nyerünk általa egy jelentékeny tartamú visz- 
szahúzodási idő megállapításához. Egészen bizonyosnak vehetjük, hogy 
a Hradok- és. Niaklád-morénák a. legnagyobb eljegesedés származékai, s 
hogy azok felhalmozása után a Menguszfalvi és Mlinicajégárak legalább 
2 km-t egy ütemben visisizahúzódtak. Feltételezhetjük ugyan a jégárak 
életének ismerete alapján, hogy ennél jóval többet is visszafejlődtek, de e 
visszahúzódás legfelső szakaszának helyét elfedte egy későbbi új előre
nyomulás. Mindenesetre időrendben és morénaalaktani tekintetben igen 
könnyű az idősebb és fiatalabb morénákat egymástól elválasztani. Ha az 
egész jégkorszakot azonosítjuk az egész pleisztocénnal, tehát a pleisz
tocén kezdetéül az eljegesedés kezdetét vesszük, a Hradok- és FTaklád- 
morénák lennének az ó-pleisztocén korúak, a tátrai belvölgyi morénák 
pedig új pleisztocén korúak. Amilyen élesen határolódnak el az ó-pleisz
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tocén morénát harmadkon alapjuktól, annyira teljes átmenetet látunk az 
új-pleisztocén morénák és a mai glaciális képződmények között. Monda
nom sem kell, hogy a látszólagos éles határ a Hradok-morénák erőteljes 
lény ómul ásából származik. Az alsó fiúvá oglaciális terraszkavicsok jelen
téktelenek, vagy egészen hiányzanak.

A  Bástyán a Mlinica és Menguszfalvi jégárak, a Naklád-stádium 
idején 1600 m magasságban egyesültek. A  Patria oldalában elég jól ki 
lehet venni a hajdani jégár mindkét oldali peremét (1734— 1860 m pon
tok irányában). Lassankint a Triga.n kiszabadult a jégárból, az elkülö
nülő, legalább 200 m vastag jégárak fogyásnak indultak s az említett 
2 km-es völgyszakasz is kiszabadult alóluk. A  hatalmas arányú teknő- 
völgyekben e 2 km-nyi morénaszegény szakasz felső végénél találunk 
ismét terjedelmesebb morénahalmazokat, még pedig a Menguszfalvi 
völgyben a Hincó és Krupa patakok egyesülése körül, a Mlinica völgyé
ben pedig az 1600 m pont alatt mintegy a völgyet átlépő 1500 m-es 
rétegvonal fölött. Ezzel kezdődnek meg a fiatal morénák. A  Mengusz- 
falvi völgyben hatalmas arányú, sok apró ingadozásra mutató moréna
tömeg származik ebből a stádiumból, melyet K r u p  a-s t á d i u mnak 
nevezhetünk.

A  Krupa-stádium morénáit a Menguszfalvi völgyben teljes határo
zottsággal, de a Mlinica völgyében is elég éles határokkal sikerült meg
állapítanom, a Furkota és Handel völgyekben azonban a nagyfokú lejtő- 
södés következtében a határok elmosódtak s így némi találgatásokra 
vagyunk utalva. Szembetűnő, hogy a Menguszfalvi völgy Krupa-morénái 
javarészt az Omladék völgy felőli származásra utalnak s hogy általában 
minden időben az Omladék völgy eljegesedéstahi tekintetben nagyobb 
jelentőségű volt, mint a Hincó völgy. Ugyanebből a tényből R o th , talán 
P a b t s c h  hatása alatt, fordított következtetést vont le a Poprádi tó kelet
kezését illetőleg,1) abból indulva ki. hogy a Krupa-moréna a Hincó és 
Omladék völgyek jégárainak középmorénája is hogy a Hincó völgy erő
sebb jégárjának hatalmasabb törmeléktömege volt oka a Poprádi tó fel- 
duzzasztásának, tehát, a Märjelen-tipusra következtetnek. A z én ellen
kező megállapításom szerint kis hijja volt, hogy az Omladék völgy jég
árja egy a Krupa-stádiumot követő visszahúzódás után bekövetkezett 
kisebb előrenyomulás alkalmával el nem torlaszolta a Hincó völgyet, mely 
akkor kétségtelenül jégmentes volt 1650. de legalább is 1580 m magas
ságig. A  Poprádi tavat ma teljesen önálló homlokmoréna torlaszolja el, 
mely .az Omladék völgy jégárjától származik. i)

i) Partsch : Die Glétscher der Vorzeit in den Karpathen, 17. oldal, és Roth : 
A hajdani jégárak nyomai a  Magas Tátra déli oldalán, 39. oldal.
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E thomlokmorénával kezdődnek meg a fiatalabb jégáringadozások 
alkotásai, a nagyszámú völgylépcső, a cirkusz - és fülkevájatok és vál
tozatos helyzetű morénák, melyek a Tátra magas völgyeit ékesítik. Eze
ket elkülöníteni nagyon bajos volna, mert az új-pleisztocén, ó-holocén, 
új-holocén és átnyaraló mai firnmezők corráziós törmeléke szakadatlan 
folytonosságban alakultak ki.

A  mindenkori firnhatárra vonatkozó és egyéb eljegesedéstani meg
figyeléseimről egyelőre nem számolok be, ami azonban nem jelenti érdek
telenségüket. Rövid jelentésemben egyelőre csak a geológiai térképezés 
eredményét kellett közölnöm, mely szerint praeglaciális és fluvioglaciá- 
lis kavicsok, idősebb (Hradok- és Naklád-stádiumbeli) szétterülő külső 
morénák (holocén fellápokkal), egy nagy visszahúzódási idő fenékmoré
nád (Krupa-morénák) és a magasvölgyi új-pleisztocén és holocén moré
nák nyertek megkülönböztetést és területi elhatárolást.


