
17. Adatok a liptói medence eocénkori képződm ényeinek
ismeretéhez.

(Felvételi jelentés 1907-ről.)

ÖR. VOGL VlKTOR-tÓl.

Míg az elmúlt nyáron körülbelül Liptóújvárig jutottam el munkám
ban, moisit a Liptóújvártól keletre eső részt tanulmányoztam, egészen a 
liptói ill. szepesi medencék határáig. E két mélyföld határát morfológiai
lag legtermésztesebben a Csorbái tó délköre mentén húzott vonal szab
hatja meg, mert itt halad keresztül a Keleti illetve Fekete tenger víz
választója. A  geológiai határ azonban helyesebben valamivel nyuga
tabbra, Vázsec község tájékára tehető, ahol ,a Kriván felöl a medence bel
seje felé egy alaphegységből álló keresztgát nyúlik le, jórészt elrekesztvén 
a liptói medencét a szepesitől. Uhlig ezt a Hruby grunj, Stari haj, Hradok 
magaslatokból álló, s a legutóbb említettben (1136 m) kulmináló kereszt- 
gátat a Magas Tátra déli mezozoós köpenyének maradványa gyanánt 
fogta fel, s a Kriván gránitjára antiklinálisan ráhajló triász-jura soro
zatot jelölt ki rajta, míg én bejárásaim alkalmával megállapíthattam, 
hogy ez a hegycsoport, —  csakúgy mint nyugatabbra Rózsahegy környé
kének hegyei, —  alul neokom foltos márgából áll, melyre a triaszkcii 
takaródolomit borul rá.

Ezt a Hruby grunj— Hradok csoportot nyugaton, a liptói medence 
felől, eocénkori parti mészkő és konglomerátum szegélyezik, melyeknek 
rétegei igen lankásan és zavartalanúl dőlnek nyugatnak a medence bel
seje felé, ami pedig azt gyaníttatja, hogy ez a keresztgát főbb vonásai
ban már az eocén korban is megvolt, s ha nem is egészen, de legalább rész
ben egy félsziget alakjában elrekesztette a liptói medencét a szepesitől.

Északon a Hruby grunj menti eocén a Belanszka dolina mentén egy 
darabon a Kriván felé még követhető, azután azonban csakhamar eltűnik 
a fluvioglaciális törmelék alatt. Ez a fluvioglaciális törmelék okozza, 
hogy az eocént a liptói medence keleti felének északi partján szálban 
sehol sem lehet látni, mert a Liptói Havasok lábánál mindenütt nagy vas
tagságban felhalmozódva mindent eltakar. Hogy azonban az eocén itt is 
megvan, azt bizonyítják azok a legörgetett mészkő kavicsok, melyeket
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egyik-másik, a Liptói Havasok felől lejövő patak hordalékéiban találtam. 
Különösen gyakori az eocénkori kavics a Konszka-Szentandrási patakban.

Délen a Hruby grunj vonalát követő eocén sáv nyugat felé kanya
rodik és keskenyebb-szélesebb pasztában, úgyszólván megszakítás nél
kül, a fluviogláciális törmeléktől csak itt-ott rövid darabon eltakarva 
Vichodna-— Hibbén át egészen Dovallóig követhető, m. p. nummulinás 
(N. lucasana-perforata), egyébként pedig kövületben igen szegény lue
szek alakjában. Belőlük itt még annyi kövületet sem sikerült gyűjtenem, 
mint a medence nyugati részében, ami azonban nem azt jelenti, mintha 
keleten az eocén szegényebb lenne kövületben, hanem inkább azzal 
magyarázható, hogy a megye nyugati része forgalmasabb, iparosabb és- en
nélfogva ott jobb és több a. feltárás, gyakoribb az elhagyott vagy még 
üzemben levő kőfejtő, melyek kövületgyűjtésre jó alkalmat nyújtanak. 
Hogy a.z eocén mészkőben ott keleten is akad kövület, az bebizonyult a 
terület egyetlen nagyobb, az eocénkori mészkőre Pottornya felett, a Ve- 
ling csúcsán (725 m) nyitott kőfejtőben, hol rövid keresés után Serjmla 
spirulaea L e y m . és Schisaster sp. töredékét, egy nagy sima Pecten lenyo
matát, s Ost reá-c sere peke t is találtam.

Az eocén rétegek települési viszonyai a medence keleti részében 
zavartalanabbak mint nyugaton. A  medence kerülete felé való dőlést, 
amint az nyugaton Rózsahegy és Kisselmec környékén gyakran tapasz
talható. itt csak egy helyen észleltem, m. p. Viohodnától délre, a Vág
völgy peremén.

Már multévi jelentésemben megemlítettem, hogy az eocénkori réte
gek tengerszín feletti magassága nyugatról kelet felé haladva fokozatosan 
emelkedik. Nyugaton általában 500— 600 m között van az eocén elterje
dési határa, míg kelet felé ezek a rétegek Plostin, Illanó és Dovalló tájé
kán már jóval 700 m fölé emelkednek. Még tovább keletre az emelkedés 
folytatódik; így Hibbénél a 800 m-ig, Vichodnánál 827 m-ig emelkedik, 
a Hruby grunj tájékán pedig már eléri a 900 m-t. Eszerint 300— 400 
m-nyi magassági különbség van a nyugat- és keletliptói eocén között, 
minek magyarázatát tektonikai okokban kell keresni. Eocén utáni moz
gásoknak a medence keleti részében kevés nyomát találjuk; az eocén réte
gek itt, a Vichodna mellett észlelt igen lokális zavaroktól eltekintve, 
nyugodt településben vannak. A  medence nyugati részében, különösen 
annak déli peremén nagyon gyakori a rétegeknek a medenceszegély felé 
való dőlése, ami kétségtelenül utólagos mozgásokra vall. Erre utalnak ott 
még az északi, de különösen a déli peremen végig lépten-nyomon talál
kozó mésztufa-lerakódások is. amelyek egy részének képződése ma már 
befejeződött, míg másoké a szénsavas és kénhidrogén tartalmú vizekből 
még ma is folyamatban van. Északon kevesebb ilyen forrás van, mint
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Lucäki, Liptótepla és Benedekfalva. környékén; délen azonban hosszú 
vonal mentén sorakoznak egymás mellé Kisselmec, Szlécs, Németlipcse, 
Dubrava, Bodófalu és Liptószentiván határában. Utóbbi helyen a forrás- 
működés különösen élénk. A  falu temploma egy mésztufa-dombon épült, 
melynek déli tövében erősen szénsavas és kénhidrogénes gazdag forrás 
fakad; tovább délre, a falu utolsó házai mellett, szintén igen erőteljes 
mésztufa-lerakódás folyik több forrásból. Kétségtelen, hogy e források 
mind egy vetődési vonal mentén fakadnak, s ez a vetődés, mely úgy 
látszik csak a medence közepe tájáig, Szentivánig terjed, okozta azt, 
hogy a medence nyugati része mintegy 300 m-nyire lesülyedt.

Az eocén képződmények fölött, a liptói medence 'keleti középső ré
szében is mindenütt oligocénkori magurahomokkő következik. Alul ez 
rendszerint palás, lemezes, többnyire erősebben csillámos szürke vagy 
barnás homokkő, mely feljebb agyagos, sztirke&zinű lágyabb palába megy 
át. Ebben a kőzetben gyakoriak a gyengébb-erősebb szénnyomok, melyek 
nem egyszer, s éppen legújabban is megint, nagy reményekre szolgáltat
tak alkalmat. Hogy ezek mennyire alaptalanok, azt legjobban bizonyítja 
az a sok fáradság és pénzáldozat, melyek a magurahomokkőben sejtett 
szén kutatásánál a Kárpátok gyűrűjének egész hosszában eddig elvesztek. 
Kisebb-nagyobb szénlencséknél többet itt a legjobb esetben sem várhatunk.

Felvételi munkaidőm végén Árva megyébe is tettem egy kirándu
lást. Ez alkalommal egyik-másik árvái szirtet is meglátogattam, és kövü- 
letgyűjtés szempontjából legtöbb sikerem volt az egyik dubovai szirtnél, 
amelyet már P a u l  is felemlít 1868. évi felvételi jelentésében.1) Igen fel
tűnő és már az Árva völgyéből, Parasztdubova állomásáról is jól látható 
szirt ez, mely a dubovai völgy bal oldalán emelkedik. Ez egyszersmind 
első tagja annak a hat szíriből álló sornak, mely a következő lutovai 
völgybe átcsap. Eszerint legalul fehér vagy halvány rózsaszínű krinoidás 
mészkő nyugszik. A  rétegek ÉNy felé dőlnek. A  fekvő krinoidás mészkő
ben hosszas keresés után kevéssé jó megtartású krinoid-a-nyélrészeken 
kívül csak két braohiopodát találtam, melyek J e k e l i u s  E r ic h  d r . szí
ves meghatározása szerint a Rhynchonella triplicosa Q ü e n s t . és Rh. sp. 
ind. ex aff d‘Orbignyana Opp. fajokhoz tartoznak.

A  mészkő ezek alapján bathoniennek tekintendő, tehát mélyebb 
szintbe tartozik, mint azt P a u l  gondolta, aki fentartáissal ugyan —  
a felső doggerbe helyezte.2)

1) C. M. Pa u l : Die nördliche Árva; Jahrbuch der k. k. g. R.-A, 1868, Nr, 2, 
225. oldal.

2) XJh l ig : Beitr. zur Kenntnis der Juraform , in den Karpathen-Klippen
(Jahrb . der k. k. g. K.-A, 1878.) című m unkája 646. oldalán a felső és középső 
doggerbe helyezi e krinoidás ineszeket.


