
9. Földtani m egfigyelések  az É sza k n y u g a ti K árpátokb an .
(Felvételi jelentés az 1915. évről.)

D r. K ulcsár  K á l m á n - tói.

(öt szövegközti ábrával.)

Az 1915. év nyarán két hónapot tölthettem felvételi területemen. 
A  kint töltött idő alatt közigazgatósági hatóságaink szíves támogatása 
folytán a folyó világháború dacára, mondhatni zavartalanul végezhettem 
külső munkámat; a m. kir. honvédelmi miniszter úr 61838/1. 1915. szám 
alatt kelt rendelete értelmében a csendőrséget mindössze Bélapatakán 
(Valaszka Bella, Nyitra várni.) voltam kénytelen igénybe venni, ahol a 
nagyszámú és egymástól távoleső irt vány lakóit kiküldetésemről hivatalos 
úton nem lehetett értesíteni, amiért is részükről kezdetben a legnagyobb 
zaklatásoknak voltam kitéve s kémkedéssel gyanúsítva lépten-nyomon za
vartak munkámban. A  kirendelt csendőrökkel azután a területemre eső 
irtványokat bejárattam és felvételemet akadálytalanul folytathattam.

Bejárt területem részint a maghegységek övébe tartozik, részint pe
dig a szirtek régiójára szorítkozik. Az első hetekben V ig h  G y u l a  dr-ral 
a Mala-Magura kristályos masszívuma északkeleti szárnyának északnyu
gati oldalára települt perm-mezozóos képződményekből felépült hegy
vidéket együttesen jártuk be és pedig hogy a tektonikai viszonyokkal mi
nél nagj^obb területen megismerkedjem, a Nyitra forrás vidékét, vala
mint az attól keletre fekvő részt több szelvényben átszeltük; majd a 
Nikelskopf— Gerstberg közti gerinctől 113- ugat felé a Tuzsina-patak felső 
szakaszáig terjedő hegyvidéket részletesen felvettük, ami által felvételi 
területeinkről az eg3̂ es áthúzódó képződmények térképezését az érintke
zési területen egységesen végezhettük. Ennek elvégzése után Nyitrafeny
vesre (Chvojnica) mentem át. ahol a községtől északnyugatra levő. még 
S c h r é t e r  dr-tól felvett területet újból részletesen bejártam, valamint a 
gneiszen belül előforduló érceket tartalmazó képződményeket térképlapo
mon kijelöltem. Innen Bélapatakára utaztam, hogy tavalyi felvételemet 
délnyugati irányban a Skripova dolina és a Bellanka-patak völg37éig ki
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terjesszem. A z itt bejárt terület egy részét 1914-ben M aros I mre felvette 
ugyan, ele megfigyeléseim alapján az ő eredményeit több tekintetben mó
dosítanom kellett. A  fentebb említett határvonaltól délnyugatra eső terü
letet ez alkalommal nem jártam be, mivel a m. kir. Földtani Intézet igaz
gatósága csak későbben, mikor már a területet elhagytam volt, hozta tudo
másomra, hogy felvételi területemet kiterjeszti, amennyiben a Suchy- 
hegység kristályos masszívumára támaszkodó perm-mezozói gyűrődési 
övét is hozzá csatolja. A  felvételt végül Zsolton (Zljechov) a szirtek övé
ben fejeztem be.

Zsolton augusztus hó második felében dr. Lóczy Lajos igazgató úr 
Y ioh G y . társaságában meglátogatott s együttes kirándulásban a tágasabb 
értelemben vett Strazsó-hegységnek Zsolt és Illává közé eső részét szeltük 
át; majd Illaváról a Máriatölgyestől (Dubnic) keletre eső hegyvidékre 
tettünk tanulságos kirándulást. Itt ugyanis a bécsi geológusoktól a szfe- 
rosziderites márga csoportja felett alsó-krétakorúnak kijelölt ,,chocs-do- 
lomit“ -ból a középső triász Rhynchonella decurtata szintjére utaló bra- 
chiopodákat. valamint a Cassiani rétegekre valló daonellákat gyűjtöttünk. 
Végül a Vág-folyó jobboldalán, Trencsén városával szemben fekvő, Nagy- 
zablát község határába eső gipszbányát tekintettük meg. A  gipsz itt 
keuper vörös palás agyag és homokkő között foglal helyet diapir-redőt 
képezve, amennyiben ez a feltárás északkeleti falában közvetlenül ammo- 
niteseket tartalmazó liászkorú foltos mészkővel érintkezik.

*

Felvett területem —  mint már említettem —  részint a maghegysé
gekhez tartozik, részint pedig már a szirtek régiójába esik. A  maghegy
ségekhez tartozik a Mala-Magura és a Suchy-hegység a hozzájuk támasz
kodó gyűredezett övékkel. Felépítésükben kristályos palák, gránit és peg- 
matit, perm, triász, jura, kréta és alárendelten holocén képződmények 
vesznek részt. A  felsorolt képződmények részletes leírásától, mivel azt 
már tavalyi jelentésemben megadtam, ez alkalommal eltekintek, mind
össze a képződmények lefutására, illetve térbeli elhelyezkedésére, vala
mint a terület tektonikai viszonyaira leszek tekintettel. Ezzel szemben a 
szirteket felépítő rétegeket behatóan fogom tárgyalni, annyival is in
kább, mivel múlt évi jelentésemben ezekről nem tettem említést.
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A) Maghegységek öve*

Nyitrafenyves és Kovácspalota vidéke.

Nyitraíenyves és Kovácspalota (Tuzsina) közvetlen környéke a* 
Mala-Magura kristályos masszívumának északkeleti szárnyát képezi s- 
mint már tavalyi jelentéseinkből (S c h r é t e r , K u l c sá r ) ismeretes, gneisz
ből áll, amely helyenkint kisebb szabású gránit-intruziókkal, másutt pe
dig a rétegesség mentén vékonyabb-vastagabb pegmatit, sőt helyenkint 
gránit-telérekkel van átjárva. A  pegmatittal váltakozó gneiszből felépí
tett terület szelíd lejtőjű dombokat, lapos hegyhátakat formál és rendesen 
jól fejlett vegetációval vagy erdővel van benőve, minélfogva szálban nem 
igen találjuk meg őket. Fellépésükről, egymással való sűrű váltakozásuk-

1. ábra. Pegmatittelérek a gneiszben Nyitrafenyvesen

ról Nyitrafenyvesen szerezhetünk magunknak némi fogalmat és pedig a 
Vorderer Hundseifen-ről nagyjából kelet felé a faluba ereszkedő úton. 
ahol az a 822 m mag. ponttól keletészakkeletre húzódó gerincen megy át. 
Itt ugyanis a rétegek fel vannak tárva és azt látjuk, hogy 3, 4, sőt 5 m 
vastag pegmatit telérek 020 , 0 50, 1 m-es gneisz csíkokkal váltakoznak 
(1. ábra). Ha pedig már a fentebb elmondottakat is figyelembe vesszük, 
hogy t. i. a terület erősen be van nőve s a felszínen csakis a gneisz és 
pegmatit heverő darabjait kapjuk meg, úgy csakhamar meggyőződhetünk 
arról, hogy a térképlapon egyenkénti feltüntetésük úgyszólván lehetetlen.

Ismeretes továbbá, hogy Nyitrafenyevesen arany-ezüst tartalmú 
pirites galenites érctelérek is fellépnek, de nem gránithoz kötve, hanem 
a gneiszben előforduló sötétzöld, csaknem fekete amfibolitok társaságában. 
Az amfibolitpadok meredeken dűlnek (60— 65° alatt), 4— 5h felé, csapá
suk tehát közel É N y— D K  irányú. Helyenkint a rétegesség mentén gránit 
telér figyelhető meg benne. A  vonulat közepe táján a 806 m mag. ponttól 
nyugatra eső völgy északnyugati oldalán a hegyoldalba hajtott apró
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északnyugati irányú tárók hány óján zöldesszínű sz to malitokat, kloritos- 
graíitos palákat, mely utóbbiak acélszürke, zöldpettyes paláskőzetek s 
helyenkint 2— 3 cm vastagságú pegmatit erecskékkel vannak átjárva, 
valamint aplit és végül pirittel impregnált kvarcos darabokat találtam.

A  község kápolnája felett kezdődik ez az érces vonulat és itt a 
Schwesháusel déldélkeleti irányú gerincének alján kisebb szabású aknák
kal és tárókkal van feltárva. Ottlétemkor az egyik aknácskában galeni- 
tes, pirites, kvarcos anyagot tártak fel. Innen azután egy darabon észak
nyugat felé a gerincen követhetjük e vonulatot, de ott, ahol a gerinc csak
nem északi irányba csap át, letér arról s a 800 m. mag^ ponttól nyugat
délnyugatra ereszkedő gerinc délnyugat felé elszélesedő homlokán a 600 
m mag. görbe mentén vonul tovább északnyugati irányba az 523 m mag. 
ponttól kelet felé emelkedő gerinc délnyugati fokán át, majd a Weiten- 
grundba (Thamseifen Gr. alsó szakasza) húzódva kiékelődik.

A  vonulat kb. 15  km hosszú s legnagyobb szélességét az 523 m mag. 
ponttól keletre levő gerincen éri el (0 25 km); felszinre bukkanása, illetve 
lefutása már messziről feltűnik, amennyiben míg a környező gneiszon 
közvetlen szomszédságában leginkább legelő van, addig ez többnyire erdő
vel benőtt. Csapásban a Pfaffenstollen déli oldalán, úgy látszik, ez érces 
vonulat folytatdik. Itt ugyanis egy táró létezik, melynek végén állítólag 
ezüsttartalmú galenit telér van.

A  gneisz, gránit és pegmatit az első nagy antiklinális (A x) magját 
alkotja, amelynek délkeleti szárnya a mélybe sűlyedt, északnyugati olda
lára pedig köpeny szerűen az erősen gyűrt és diszlokált perm-mezozoói 
képződmények települnek.

Az üledékek sorában a terresztrikus eredésű perm kvarcithomokkő 
a legidősebb, amely közvetlenül a kristályos magot fekszi meg. A  Sau- 
scheuer Grund jobboldalán széles sávban bukkan ez felszinre. Réteglapjai 
csaknem párhuzamosan haladnak a völgy délkeleti oldalát alkotó gerinc 
lejtőjével s a kvarcithomokkő látszólagos vastagságát is éppen ennek kö
szönheti. A  Cirmermoos völgybe érve, kissé összeszűkül s keskeny sáv 
alakjában a Wolfsberg csúcsára húzódik fel (2. ábra), ahonnan a Schlä- 
gerwegbe megy le hasonló szélességben. Innen északkeletnek tart s foko
zatosan elkeskenyedve Pfaffenstollen gerincén kiékelődik, illetve kihen- 
gerlődött (3. ábra). A  kvarcithomokkő újból a Thamseifen Grund délnyu
gati oldalán bukkan felszinre, majd egységes vonulat alakjában Haidl- 
berg és Standseif Riegel kúpjain át húzódik tovább északkeleti irányban. 
A  Standseif Riegel és Kohlberg közti völgyben azonban ismét összeszű
külve, a völgy baloldalán csakhamar elfenődik. Folytatását rövid megsza
kítás után északkelet felé a 617 m mag. ponttól keletre levő kúpocskán ta
láljuk meg s míg padjai lent a völgyben 23h felé hajolnak 35° alatt, addig
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fent a tetőn már É-ra 65° alatt dőlnek. Innen azután a kvarcithomokkő 
a Tuzsin-patak völgyébe húzódik le, ahol északnyugat felé erős ívben ha
ladva, csapását megváltoztatja és keleti irányban nyomozható tovább, 
majd Kirchbergtől délre a 738 m mag. pontnál megszűnik, amennyiben 
Kirchgrund-íorrás vidékén a gresteni rétegek közvetlenül a kristályos 
magra tolódtak. A  keletre levő első gerincen azonban ismét felszinre buk
kan a perm kvarcithomokkő, de anélkül, hogy csapásban tovább kelet felé 
nyomozható volna. Itt ugyanis csakhamar megszűnik s közvetlenül a 
kristályos masszívummal érintkezik. Folytatását északra vagy 0 5  km-nyi 
^távolságban találjuk meg a Nikelskopf keleti oldalán. A  kvarcithomokkő 
előfordulásából itt tehát vízszintes eltolódásra kell következtetnünk. A  
kvarcithomokkő végül Kühgrund mentén keletészakkeleti irányban a 
Nyitra völgyébe húzódik le.

2. ábra. Geológiai szelvény Wolfsbergdől ÉÉNy-i irányban.
(1:12,500. A :M  =  1:1.)

1 =  gránit; 2 =  perm kvarcithomokkő; 3 =  alsó-triász vörös, csillámos agyagpala;
4 =  középső-triász dolomit; 5 =  gresteni rétegek.

A  kvarcithomokkő vonulatának fedőjében több helyen sötétvörös* 
csillámos agyagpalát találunk, amely minden valószínűség szerint az 
alsó-triászt képviseli. Ahol ez a palás agyag hiányzik, ott vagy ennek 
elfenésére, kihengerlésére kell gondolnunk, vagy pedig arra, hogy azokon 
a helyeken az alsó-triászt a kvarcithomokkő felső része képviseli. Ha 
azonban tekintetbe vesszük, hogy az első nagy antiklinális északnyugati 
szárnyában a képződmények igen erősen diszlokálva vannak, úgy inkább 
az előbbi esetet tételezhetjük fel. A  sötétvörös, csillámos agyagpala külö
nösen Cirmermoos völgyében, a permi kvarcithomokkő fedőjében volt 
jól megfigyelhető, ahonnan Wolfsberg kettős kúpja közti lapos nyeregbe 
(2. ábra) húzódik fel.

A  középső-triászt szürke dolomit képviseli, amely az A i északnyu
gati szárnyában csak sporadikusan, de akkor is keskeny csíkok alak
jában volt kimutatható. íg y  Csavajótól keletre az Obsiár gerincének déli
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-részén közvetlenül permi kvarcithomokkő felett, majd a W olfsberg észak- 
nyugati kúpján (2. ábra), ahol az az alsó-triász vörös palás agyagra 
telepszik s végül Kirchbergtől délre levő gerincen a 738 m-es ponttól 
kissé északra és Nikelskopftól délre húzódó gerincen kvarcithomokkő 
•felett. Csekély vastagságuk az északnyugatabbra levő nagy vastagságú 
hatalmas dolomitvonulatokkal szemben, vagy az intenziv diszlokációban, 
vagy pedig —  és ez valószínűbb is —  eltérő fáciesbeli viszonyokban leli 
magyarázatát.

A  tarka keupert és a kösseni rétegeket az A x É N y-i szárnyában be
járt területemen nem tudtam megtalálni, de hiányzanak azok a V ig h  G y .- 
val közösen felvett területen is. Annál szebben vannak kifejlődve a gres- 
leni rétegek, melyek nagy felszíni elterjedésükkel hatalmas vonulatban 
mutatkoznak. S c h k é t e e ,1) mint már tavalyi jelentésemben is megemlítet
tem, az ide sorozandó képződményeket kérdőjellel az alsó-triászba helyezte, 
ami által természetesen a tektonikai viszonyok is egyszerűeknek látszot
tak (1. szelvényeit a 110. oldalon), holott, mint majd látni fogjuk, a leg
intenzivebb elmozdulások, diszlokációk épen e szakaszon léptek fel.

A  gresteni rétegek Csavajónál mintegy 0 5  km szélességben lépnek 
fél s az Obsiáron át e felszíni szélességet megtartva északkelet felé hú
zódnak. Szélességük maximumát a Cirmermoos és Thamseifen Grund 
felső szakaszai közt levő területen (2. és 3. ábra) érik el (közel 1 km), 
majd a Thamseifen-völgyben kissé összeszűkülnek és keskenyebb sáv 
alakjában vonulnak tovább Standseif Riegel és Kohlberg között észak
keleti irányban a Tuzsina-patak völgyébe. Itt azonban csiapásuk, követve 
a permi kvarcithomokkő lefutását, megváltozik s annak megfelelőleg szin
tén kelet felé folytatódnak. Kirchberg délnyugati gerincén újból kiszé
lesedve Kirchberg csúcsa és a 738 m-es pont közti gerincre húzódnak fel 
{4. ábra). Innen elkeskenyedve és észak felé erős ívet képezve Nikels
kopftól délre húzódó gerincnek tartanak, ahol nagy kiterjedésűek lesznek; 
kissé keletre azonban, ia már említett eltolódási vonal mentén, ezek is hir
telen megszakadnak s közvetlen gneisszel érintkeznek.

A  gresteni rétegeken belül a Schauscheuergraben középső és alsó 
szakaszának baloldalán, a Koncina (916 m) és a 799 m-es pont között 
lévő főgerincből kelet, illetve délkeleti irányban kiágazó mellékgerincek 
utolsó kúpjain, az erdővel benőtt területen délkelet felé meredek falban 
álló sötétszürke, táblás, helyenkint lemezes, olykor kissé márgás mészkő 
bukkan felszínre, melynek rétegei 20— 21h felé dűlnek 15— 20°-nyira. A  
mészkőben elég gyakran szarukő is megfigyelhető. Csapásban északkelet

Ü Sc h r é t e k : Németpróna környékének földtani viszonyai A  m. kir. Földt. 
Int évi jelentése 1914-ről. I. rész. Budapest. 1915. 99. old.
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felé itt-ott még előfordul a sötétszürke mészkő, de már csak alárendelt 
felszíni elterjedésben; így pl. a Pfaffenstollentől északnyugatra a 795 m 
magas kúpocskán szintén felszínre bukkan. A  Scliauscheuer graben észak- 
nyugati oldalán a mészkőkomplexus fekvőjében szürke, kissé meszes palás 
agyag és homokkő figyelhető meg, de ugyanezen képződmények felettük 
a fűvel benőtt gerincen is előfordulnak. Hogy vájjon e sötétszürke, táblás 
mészkő -a gresteni rétegek közé települt-e, vagy pedig az már fiatalabb 
jura rétegeknek felel meg, mely esetben a felettük levő palás agyag és 
homokkő diszlokációs vonal mentén pikkelyesen tolódott fel, kövületek 
híjján, sajnos, nem tudtam eldönteni.

A  gresteni rétegek lefutásukban az erős oldali nyomás következté
ben nagyrészt a permi kvarcithomokkőre tolódtak, ott azonban, ahol az 
alsó-triász vörös palás agyag és középsőLtriász dolomit a felszínre került, 
azok felett vannak. Ezzel kimerítettük az első antiklinális (A i) észak- 
nyugati szárnyában fellépő, valamint egyúttal az első szinklinálist alkotó 
képződmények előfordulását. A z első szinklinális (Sí), miként az a mellé
kelt szelvényekből is kitűnik (2., 3., 4. ábra), nem tudott kifejlődni; az 
intenzív nyomás folytán csakis délkeleti szárnya maradt meg, míg az 
északnyugati elfenődött, illetve a második izoklinális redő (A 2) diszloká
ciós vonal mentén reátolódott, ami által annak meg a délkeleti szárnya 
hengerelődött ki.

A  második antiklinális, illetve pikkely magját helyenként tekinté
lyes vastagságú középső-triász dolomit alkotja, melynek lefutását eddig 
Villabányán (Zljechov Gapel) keresztül nyugati, illetve délnyugati irány
ban Bélapatakáig nyomoztam ki; északkelet felé pedig Schlägerweg és 
Thamseifengraben felső szakaszain át (2. és 3. ábra A 2) követhető tovább. 
Ez építi fel a 814 m-es ponttól északnyugatra emelkedő kúpot is, honnan 
Kohlbergen s a Horei hóra keleti lejtőjén át a Tuzsina-patak völgyébe 
húzódik. Itt azután e vonulat csaknem keleti irányba fordul s a telepü
lési, illetve a hegyszerkezeti viszonyok rendkívül bonyolultak lesznek. 
A  Gretschengrund alsó szakaszától keletre elterülő, a Kirchbergtől jövő 
lapos gerincen ugyanis kb. a 650 m magassági görbéig, a gneisz diszloká
ciós vonala mentén az Sx magját képező gresteni rétegekre tolódva, újból 
fellép. A z említett völgy nyugati oldalán emelkedő meredek oldalú gerinc 
már dolomitból áll, amely a völgy torkolatánál kis folt alakjában annak 
bal oldalára is áthúzódik s itt közvetlenül a gneisz felett van. Ha már 
most a Gretschengrundon felfelé megyünk, akkor azt észlelhetjük, hogy 
az első, kelet felől betorkolló völgy után, mellyel szemben a gneisz a völgy 
nyugati oldalának aljára is átnyúlik, fellép a permi kvarcithomokkő 22h 
65°-os dőléssel. A  kvarcithomokkő a Galgengrund torkolatától délre levő 
gerinc alsó szakaszán emelkedő kúpra húzódik fel innen, majd kelet-észak

<7)
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keleti irányban folyton keskenyedve a Nikelskopfról jövő völgyben kb. 
750 m magasságban elfenődik. A  középső-triász dolomit a Gretschengrund 
alsó szakaszának jobboldalán emelkedő gerincen észak felé 560 m magasba 
követhető, mely északkeleti irányban a gneisz és kvarcitliomokkő fellé
pésével megszűnik s felszínre csak a Gretschengrund elágazása táján jut 
újból és pedig a kvarcitliomokkő fedőjében. A  dolomit innen keleti irány
ban vonul tovább a Nikelskopf tetejére, úgy azonban, hogy dél felé ha
talmas fekvő redőt formál. E fekvő redő a Kirchbergen szépen észlel
hető (4. ábra).

A  második izoklinális redő (A 2) északnyugati szárnya (mely tarka 
keuper, kösseni és gresteni rétegekből áll) egyúttal a Fitzelsriegel fensík- 
ján gyönyörűen kifejlődött teknő (S2) délkeleti szárnya. Se u r éter  
e területet az első nagy antiklinálishoz tartozó szinklinálisnak fogta 
fel (1. c. 110. old.), melynek tengelyét a kösseni mészkő jelzi és amely
nek északnyugati szárnya elfenődött, kihengerlődött. A  Cicerman-vonu- 
lat (Áo) dolomittömegének nagy áttolódási síkja mentén az itt fellépő 
keuper rétegeken belül a feltolódás hatására még két kis feltolódás is 
létrejött, amelyek mentén a kösseni rétegek bukkantak felszínre. S c h r é - 
t e r  felvétele alapján tavalyi jelentésemben e terület tektonikáját én is 
így fogtam fel, azzal a különbséggel, hogy én a szinklinálist (S2) a má
sodik antiklinálishoz tartozónak vettem. Idei részletes megfigyeléseim 
azután ezt a nehézkesen magyarázható hegyszerkezetet módosították, 
amennyiben itt egy szépen kifejlődött, délkelet felé átbuktatott szinkli
nálist tudtam kinyomozni. Az átbuktatott teknő mindkét szárnya meg 
van s tengelyében a gresteni rétegek helyezkednek el. A  szinklinális két 
szárnyának megfelelőleg a kösseni rétegek két keskeny csíkban fordulnak 
elő (tehát nem diszlokációs vonal mentén) s ezek bár sok helyen el van
nak fenődve, mégis helyenkint meglehetős távolságban követhetők. A  kös
seni mészkő fekvőjében az egységes vonulatban látható tarka keuper for
dul elő mindkét szárnyban. Miután a teknő északnyugati szárnya is ki 
van fejlődve, ennélfogva a következő antiklinális (A s) sem tolódott erre 
reá nagy áttolódási sík mentén, amint azt már St ä c h e 1) s az ő nyomán 
U h l ig 2) is hangoztatta, sőt tavaly S c h r é t e r ’5) is megerősítette, hanem 
egyszerűen átbuktatott nyerget formál, amely nagyon kis mértékben 
tolódott csak fel, amennyiben a lunzi homokkő és tarka keuper között lévő 
néhány méter vastag keuper dolomit fenődött el csupán (3. ábra).

Ü Stäche G.: Bericht über d. geol Aufnahme im Geb. d. ober. Neutra etc. 
Jahrb. d. k. k geol. Reiclisanst XV. köt.. 306. old. 1865.

2) Uhlig V .: Bau u. Bild d Karpathen. Wien. ITT. Teil von Bau u. Bild Öster
reichs. 1903.

3) Schréter Z.: 1. c. pag 110

( á )
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Ez a szinklinális (S2) azután északkeleti irányban, egyes lokális 
zavaroktól eltekintve, szépek volt nyomozhatóü A  Klimpen Graben tor
kolatától északra emelkedő gerinc alján, valamint a Tuzsina völgyében 
erősen elkeskenyedik s északnyugati szárnyában a kösseni rétegek ki is 
hengerelődnek. A  Tuzsina-völgy jobboldalán a Panska lukára vezető úton 
van e teknő jól feltárva, ahol a felépítésében résztvevő képződmények is 
szépen láthatók. Innen az 589 m mag. pont felé volt ez nyomozható, de 
ott, ahol a gneisz és perm kvarcithomokkő megjelenik, hirtelen eltűnik, 
illetve a következő előrenyúlt fekvő redő alá húzódik, amely itt, úgy lát
szik, a kvarcithomokkőre tolódott. A  Galgengrund torkolata előtt az So 
ismét íelszinre kerül s itt eleinte gresteni rétegekből áll, majd fekvőjében 
a völgytől keletre emelkedő gerinc déldélnyugati végén a tarka keuper 
is fellép keskeny csíkban, az északi szárnya (a teknő itt már ív— Ny irá
nyú) ellenben teljesen kihengerlődött s a harmadik antiklinális (A 3) pik
kelyesen feltolódva izoklinális redőt formál (4. ábra). így követhető ez 
tovább kissé keletdélkelet felé fordulva egészen a Nikelskopf csúcsától 
észak felé húzódó gerincig. A  gerincen a tarka keuper kissé kiszélesedik 
s a kösseni rétegek is fellépnek keskeny csíkban, míg kelet felé a víz
szintes eltolódás következtében ezek hirtelen megszűnnek. A  gresteni réte
gek azonban a gerinc tetején északi irányban nyomozhatok tovább és sa
játságos fellépésükből arra lehet következtetni, hogy ezek a vízszintesen 
történt elmozdulás alkalmával kinyújtva, annak síkja mentén helyezked
tek el s a 87° m mag. ponttól keletdélkeletre húzódnak le. Érdekes, hogy a 
Kotzendelében azután a szinklinális mindkét szárnya újból kifejlődik.

A  harmadik antiklinális (A 3) szintén nem egységes lefutású, ameny- 
nyiben alámerülés és újból való felszinre kerülés folytán itt-ott megsza
kad. A  Cicermánon lép fel e redő s magját középső-triász dolomit képezi. 
A  dolomit északkelet felé hirtelen kiszélesedik s fedőjében a lunzi ho
mokkő is előfordul. A  dolomit nyugat felé, mint már tavalyi jelentésem
ben is említettem,1) hirtelen megszakad s felette a lunzi homokkő itt is 
ki volt mutatható, amiből a dolomit alámerülésére következtettem; de 
megtaláltam azt a dolomit délkeleti szegélyén is (3. ábra) közvetlenül 
tarka keuperrel érintkezve. Ahol a Klimpen Graben átszeli e dolomit- 
vonulatot, ott az kissé összeszűkül, majd többé-kevésbbé egyenletes fel
színi kiterjedésben húzódik északkelet felé a Tuzsina völgyébe, de annak 
keleti oldalán az 557 m mag. ponttól déldélkeletre levő gerinc alsó szaka
szán elkeskenyedve kb. 630 m magasságban alámerül. A  Tuzsina völgyé
ben a Panska lukára vezető úton az S2 északnyugati szárnyában levő i)

i) K ulcsár K . : Csavajő. Villabánya, Csicsmány és Zsolt környékének földtani 
viszonyai. A ni kir. Földt. Int. évi jelentése 1914-ről. I. rész. Budapest. 1915. 119. old.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 12
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tarka keuper és az A 3 tengelyében elhelyezkedő dolomit határán sötét
szürke sejtes mészkő és sejtes dolomit fordul elő. Tavalyi jelentésemben 
(1. c. pag. 116.) e sötétszürke mészkövet, mivel a Tuzsina völgy felső sza
kaszának rendkívül bonyolult hegy szerkezeti viszonyait nem volt már 
időm kinyomozni, valamint a S t ä c h e  által konstatált és Sc hr é t e r  által 
is megerősített hatalmas íeltolódási vonal fellépőének befolyása alatt, a 
rachsthurni vagy a guttenteini mészkő aequivalensének vettem, holott 
azok a bakonyi1) analógiák alapján nem egyebek, mint egykori forrás
üledékek, melyek a dolomitból egykor felfakadt forrásokból rakódtak le. 
A  források nyilván diszlokációs vonal mentén jöttek felszínre, de az át- 
tolódás az átbuktatott A 3-nál még nem jutott intenzíven kifejezésre, mivel 
annak délkeleti szárnyában a lunzi homokkő és a felette levő vékony do
lomit fenődtek csak el. a tarka keuper és a gresteni rétegek ellenben meg
maradtak. Ez esetben tehát izoklinális redőről, mint p. o. az A 2-nél, nem 
beszélhetünk. Nézetem szerint az itt felszállt források létüket a kedvező 
geológiai viszonyoknak köszönhették; vízgyűjtő területük minden bizony
nyal a repedezettségüknél fogva kiválóan permeábilis dolomit volt s az 
átbuktatás folytán alájuk került impermeábilis tarka keuper rétegeinek 
hátán a víz megakadt s a fellépő hidrosztatikai nyomás folytán a disz- 
lokációs vonal mentén tektonikus források alakjában került napfényre. 
Felszinre fakadásuk a mai térszínnél úgy látszik magasabb nivóban tör
ténhetett, amire abból következtethetünk, hogy a sejtes mészkő és dolomit 
az egykori források útjait és csatornáit tölti ki.

A  Tuzsina völgyének baloldalán alámerült dolomit a Galgen- 
grundtól nyugatra levő gerincen a 787 m mag. ponttól mintegy 0 5 kna- 
nyire újból felszinre kerül, ahonnan a Galgengrundon át keskeny sáv 
alakjában kelet felé húzódik, majd tekintélyesen kiszélesedve a Gerst- 
berg— Nikelskopf közt húzódó gerinc nyugati oldalán ismét alámerül; a 
gerinc túlsó oldalán a Ivotzendelében ismét felbukkan, anélkül, hogy tete
mesen kiszélesednék.

A  Panska lukától délkeletre a dolomitra tarka keuper települ, mely
nek rétegei különösen a 615 m mag. pont körül a Tuzsina völgyéből jövő 
úton tanulmányozhatók szépen. Itt azonban a tarka keuper nemcsak az 
A 3 szárnyát képezi, hanem egyúttal az S 3-at is formálja, mely utóbbi a 
Tuzsina-völgy baloldalán fejlődik ki szépen. Az 557 m mag. ponttól dél
keletre levő gerincen ugyanis e teknő kinyílik, amennyiben magjában a 
gresteni rétegek is fellépnek, sőt két szárnyában a kösseni rétegek is ki
bukkannak olyaformán azonban, hogy azok délnyugat felé összefolynak.

Ö Lóczy L .: A Balaton környékének geológiai képzdményei, etc. A Balaton 
tudom, tanulni, eredményei, I köt.. 1. rész. I. szakasz. Budapest, 1913. 66. oldal.
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A  gerincen a 787 m mag. pontnál dolomit van, amely bizonyára nem 
egyéb, mint a következő antiklinális (A 4) előretolt magja. Kissé keletre 
Gerstbergtől délnyugatra lejtő gerincen szépen nyomozható e szinklinális 
(4. ábra) és pedig a 786 m mag. pont környékén, ahol a kösseni rétegek 
már csak az északi szárnyában fordulnak elő, a déliben ellenben elfenőd- 
tek. Innen a Markes Hoa völgyén át húzódik tovább, ahol tengelye dél
keletre fordul s fokozatosan elkeskenyedve Gerstberg— Hikelskopf közti 
gerinc nyugati oldalán alámerül, amennyiben a gerincen már a negyedik 
antiklinális előretolt és dolomitból álló fekvő redőjét találjuk meg. Ke
leti irányban a Kotzendele felső szakaszán felszinre jön ugyan e teknő, 
de csakhamar záródik is, amennyiben északnyugati szárnyában mind
össze a tarka keuper marad meg, amely a kösseni és gresteni rétegekre, 
valamint a délkeleti szárnyában levő keskeny tarka keuper csíkra rá
tolódva az A 3 és A 4 magját képező dolomit között a ISiyitra völgyébe 
húzódik le.

V ig h  G y u l a  dr-ral közösen bejárt területünkön a negyedik anti
klinális (A 4) a Panska luka délkeleti oldalán lép fel. Itt ugyanis a 615 m 
mag. ponttól északnyugatra levő réten a tarka keuper nemcsak az S3-at 
építi fel, hanem ráncot vetve az A 4-et is formálja, amelynek tengelyében 
a Tuzsina-völgy jobboldalán a középső-triász dolomit is felszinre bukkan. 
A  dolomit az említett völgyön az 557 m mag. pontnál megy keresztül, 
majd erősen összeszűkülve északkelet felé Zobler kúpjára húzódik fel, hol 
kissé kiszélesedik s fedőjében a lunzi homokkő, valamint a keuper dolomit 
is ki volt mutatható. A  dolomit innen kelet felé volt nyomozható s foko
zatosan elkeskenyedve Gerstberg délnyugati oldalán (4. ábra) vékony 
sáv alakjában vonul tovább, majd a Gerstberg és Nikelskopf közt levő 
gerincen hatalmas fekvő redőt alkotva, nagy íelszini kiterjedést ér el. Itt 
azután északkeleti irányt vesz fel s hatalmas vonulat alakjában a Nyitra 
völgyébe húzódik.

Az A 4 északnyugati, ill. északkeleti szárnyában tarka keuper, kös
seni és gresteni rétegek vesznek részt, amelyek a Panska lukán még egy 
redőt is vetnek. Hogy e mellékredő, melynek magja tarka keuper. vala
mint az A 4 délnyugat felé miként folytatódik, még megoldásra vár, 
északkelet felé való lefutásukat azonban kinyomoztam. A z utóbbi elő
fordulását fentebb ismertettem, az előbbi pedig a 760 m mag. ponttól 
északkeletre levő völgy felső elágazásánál csakhamar záródik, amennyi
ben innen északkelet felé az A 4 északnyugati szárnyában tarka keuper, 
kösseni és gresteni rétegek, valamint jura foltos márga és mészkő fordul
nak elő. Ez utóbbiak előfordulásáról későbben lesz szó, mindenekelőtt 
lássuk a tarka keuper, kösseni mészkő és gresteni rétegek lefutását, ill. 
felszini elterjedését. Ezek a Panska lukáról a Tuzsina völgyébe húzódnak
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s ott az 557 m mag. pont és a völgy ketté ágazása közti szakaszon helyez
kednek el. Innen keleti irányba fordulva nyomozhatok tovább, majd a 
Zobler nyugati oldalán először a tarka keuper fenődik el. de csakhamar 
a többiek is kihengerelődnek, amennyiben a Zobler csúcsán a fura foltos 
márga a dolomitra tolódott. Rövid megszakítás után az 1038 m mag. kúp 
délnyugati oldalán a kösseni rétegek kivételével újra felszínre kerültek s 
keleti irányban Gerstberg déli oldalán nyomozhatok (4. ábra), ahol kes
keny csík alakjában a kösseni rétegek is fellépnek. Innen, fekvőjük 
(középső-triász dolomit) lefutását követve, a Gerstberg keleti oldalán ha
ladnak tovább; majd a 973 m mag. ponttól északra fekvő első kúptól a 
Nyitra völgyébe ereszkedő gerinc déli oldalán hirtelen megszakadnak, 
amennyiben vetődés mentén neokom márgával érintkeznek.

Mint már említettem volt az A 4 északnyugati, ill. északi szárnyá
ban a gresteni rétegek felett a jura foltos márga és mészkő is fellép s a 
Precnától délre levő kúpot felépítve, gyűredezettsége miatt nagy felszini 
kiterjedésben a 825 m mag. pont felé vonul. A z 1038 m mag. kúpon be
gyűrve már a neokom márga is előfordul, amely a megyehatár mentén 
0 25 km szélesség mellett közel 0 75 km hosszban volt nyomozható. Neo
kom márgából áll a Gerstberg teteje, valamint az attól északra fekvő csúcs 
is, de a köztük levő nyeregben a jura rétegek bukkannak felszinre.

A  Tuzsina-patak forrás vidékén Precnától keletre a jura rétegek 
alól a tarka keuper még egyszer felszinre bukkan; fedőjében a 979 m mag. 
ponttól keletre levő völgyfőben a kösseni rétegek is előfordulnak, sőt ezek 
felett északnyugati irányban a gresteni rétegek is fellépnek, amely dél
nyugati irányban a 979 m mag. ponttól délre levő völgyben a tarka keu- 
pert (homokkő, vörös palás agyag és dolomit) újból megtaláljuk, anélkül 
azonban, hogy a keletre levő gerincen át, ahol jura foltos márga van, a 
Tuzsina felső szakaszában felszinre bukkanó tarka keuperrel a felületen 
Összefüggene. Itt tehát nyilván egy nagyobbszabású redővel van dolgunk, 
melynek magját tarka keuper alkotja s felépítésében ezen kívül jurakori 
rétegek és neokom márga vesznek részt. A  tarka keuper a mélyebben 
fekvő helyeken széles sáv alakjában van feltárva, magasabban fekvő tér
színen ellenben az több helyen el is tűnik vagy csak keskeny csíkban kon
statálható.

Közösen bejárt területünkön csak néhány kövületet sikerült gyüj- 
tenem és pedig a Zobler nyugatra ereszkedő lapos gerincén kb. 700 m 
t. sz. f. magasságban. A z ottan felszinre bukkanó sötétszürke kösseni 
mészkőből ugyanis az Avicula contorta Port. és egy Veden sp.-t sike
rült kikalapálnom.

Ezekkel kapcsolatban a kösseni rétegekből származó tavalyi kövü
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letanyagomat is tanulmányoztam s az 1914. évi jelentésemben (1. c. pag. 
120— 121) a különböző lelethelyekről közölt faunát a következő alakokkal 
egészíthettem ki.

Villabányától kissé északkeletre, a Koljenova északnyugatra ha
ladó gerincének derekán a Terebratula gregaria Suess több példányán 
kívül előfordul még a:

Waldheimia norica Suess 
Waldheimia cfr. rhaetica Z ugm.

Csicsmánytól délre a 860 m mag. kúp körül levő sötétszürke mészkő
ből a felsorolt alakokon kívül az Anomia Schafhäutli WiNK.-t sikerült 
meghatároznom.

Végül a 860 m mag. ponttól északnyugatra a Kukacniva árok ere
deténél levő forrás körül előforduló s a forrás foglalására használt kissé 
zöldesbe hajló sötétszürke, tömött, szívós mészkőből a Terebratula gre
garia Suess számos példányán kívül a

Terebratula pyriformis Suess 
Anomia Schaf häutli W in k l .
Ostrea sp.
Pecten dispar T erqu. 

volt még meghatározható.

B) Szírtek öve*

Zsolttól (Trencsén m.) északra a vágvölgyi szirtek végső nyúlvá
nyaira bukkanunk, amelyek itt a maghegység (Mala-Magura és Suchy 
kristályos masszívuma) perm-mezozóoi képződményeire, nevezetesen a 
neokom márgára, helyenkint pedig az e fölé települt palás agyag és ho
mokkőre (bécsiek szírosziderites márga csoportja) tolódtak s ott, ahol fe
lettük a triász takaró megvan, kifejezett szirtes voltuk már nem is igen 
ismerhető fel, amnenyiben rendesen szabálytalan vagy széthengerelt anti- 
klinálisokat formálnak.

Felépítésükben triász, jura és krétakorú képződmények vesznek
részt.

Triász.

A  triász dolomitok és kösseni mészkövek alakjában van kifejlődve. 
A  dolomit a kövülctes kösseni mészkő alatt foglal helyet, minél

fogva az határozottan a felső-triászba sorolandó. De hogy vájjon az a 
rhetiai emelet kivételével az egész felső triászt képviseli-e, vagy pedig
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fekvőjében a felső-triász egyéb szintjei is előfordulnak, ez alkalommal 
nem volt eldönthető.

A  dolomit világos vagy sötétszürke, tömött vagy cukrosán szemcsés 
szövetű, repedezett, ütésre szegletes darabokra hull széjjel, helyenkint, 
mint p. o. a Strazsó nyugati oldalán kissé meszes. Rétegzetten vagy dur
ván padozott, olykor azonban táblás s e vékony táblák sokszor fényes felü- 
letűek. Ilyen  táblás, sőt lemezes betelepülést Kaszaróna (Rovne) észak
nyugati végétől kissé északra levő kúp délnyugati oldalán közel a csúcs 
alatt találhatunk. Itt a dolomit táblák hozott apró, szegletes darabkákból 
álló betelepülést is figyelhetünk meg; a dolomit-darabkák zöldesszürke 
színűek s eddig kövületmentesnek bizonyult. A  táblás, mállott felületén 
világos sárgásszürke színénél fogva jól kivehető dolomit kissé északnyu
gatra lehúzódik a Rovnianska dolinában haladó útra, ahol az út javítását, 
illetve szélesbítését célzó munkálatokkal szintén fel van tárva.

Strazsótól délnyugatra az 1025 m mag. kúp nyugati oldalán kb. 
900 m magasságban a dolomit vastag padjai felszinre bukkannak a mag- 
hegységhez tartozó neokom márga felett. Dél felé fokozatosan vékonyodva 
az 1025 m mag. ponttól nyugatra húzódó gerinc közepén kiékelődik* 
északra pedig az első völgyig volt nyomozható, ahol vetődés mentén hir
telen megszakad.

A  felső-triász dolomitot nagyobb tömegben kissé északra találjuk 
meg, ahol a 873 m mag. pontot magába foglaló széles gerincet, valamint az 
attól délre levő keskeny gerincet építi fel; alatta itt is a neokom márga van. 
A  dolomit innen keletészakkeletre volt nyomozható hasonló szélességben 
s az 1063 m magas kúp belőle épült fel, majd északkelet felé ereszkedve 
le 900 m magasságban megszűnik s alóla a neokom márga bukkan ki. Az  
1001 m mag. kúp északkeleti oldalán ismét felszinre bukkan a dolomit, 
ahonnan a gerinc oldalában keskeny sáv alakjában észak és északkelet 
felé volt nyomozható. Az 598 m mag. pontnál torkoló völgyön át a Mazar 
keleti lábánál, a Dobousek-patak baloldalán húzódik ez egy darabig to
vább, de csakhamar északkeletre fordulva a nevezett patakon át a 752 m 
mag. ponttól északnyugatra lejtő gerincre húzódik fel, ahol legnagyobb 
szélességét éri el. Innen a Krahuci patakon keresztül a következő gerincen 
kissé összeszűkülve a Bjeli-patak völgyének jobboldalára húzódik, ahol 
az 535 m mag. pont táján azután kiékelődik.

Ugyanez a dolomit-vonulat az 1001 m mag. kúp nyugati oldalán is 
kibukkan és pedig a 813 m mag. pontnál, majd az innen északnyugatra 
ereszkedő gerincet építve fel a Lucha völgyének felső szakaszába húzódik 
le. Itt azután délre fordul e vonulat s a 978 m mag. ponttól északra haladó 
gerinc keleti oldalának alján halad tovább a bécsiek szferosziderites márga 
csoportja felett elhelyezkedve. A  758 m mag. ponttól nyugatra eső ge-
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rinctől délre levő völgyben konstatálható vetődés után kissé kiszélesedik, 
amennyiben közel a gerinc tetejéig nyomozható, majd amint a gerinc a 
978 m mag. pontnál nyugatra fordul, ennek déli oldalán hasonló irányban 
folytatódik a dolomit, de a 885 m mag. ponttói délre hirtelen kiékelődik. 
A  Javorintól délre levő gerinc végén, ahol az már délnyugati irányba csap 
át, a dolomitot újból megtaláljuk, amely a Gábris déli oldalára is áthú
zódik. A  dolomit itt is a neokom márga fölé települt palás agyag és ho
mokkő felett van. Végül a Javorintól keletre a 978 m mag. ponttól északra 
haladó völgyben is megtaláltam e dolomitot és pedig a 800 és 900 m mag. 
görbék között csekély íelszini elterjedésben.

Már az előfordulásból is következtethetünk arra, hogy a szirt kép
ződmények bázisát képző gyűrődés alkalmával helyenkint kihengerelő- 
dött, másutt pedig összetorlódott, de a denudációtól is meg-megszaggatott 
dolomit kisebb szabású takarót formál, amennyiben az mindenütt a mag
hegységhez tartozó alsó-krétakorú üledéken nyugszik.

A  kösseni rétegek, ahol kimutathatók voltak, ott mindig a felső
triász dolomitra települtek. íg y  a Strazsó 1025 m mag. ponttól nyugatra 
sötétszürke mészkövek alakjában, valamint az 1001 m mag. ponttól 
északkeletre húzódó gerinc északnyugati oldalán a 883 m mag. ponttól 
csaknem keletre haladó völgy déli oldalában, ahol sötétszürke mészkövé
ből a Terebratula pyriformis Suess fiatal példánya került ki belőle. A 
kösseni rétegek ezeknél sokkal szebben a Lucha-völgy felső szakaszában 
vannak kifejlődve. Itt ugyanis a 813 m mag. ponttól északnyugatra hú
zódó gerinc felső triász dolomitból áll; e gerinctől északra levő, de vele 
párhuzamosan futó kúpot Szokolovcénak nevezik. A  Szokolovce csúcsától 
délnyugatra az oldalban a kösseni rétegek jól ki vannak fejlődve (5. ábra). 
Legalul világosszürke, kissé barnásba hajló, durva pados, repedezett, 
kissé talán dolomitos (?) mészkő van kb. 1 m vastagságban; felette 0 5 m 
vastagságban sötétszürke, egyenetlen felülettel hasadó, táblás mészkő kö
vetkezik, majd világosbarna, vékonypados, sötétebb mészkő rétegekkel 
váltakozó gyéren crinoideás mészkő jön, amely 4— 5 m vastagságot is elér. 
A z eddig leírt rétegek csupasz, meredek falat formálnak, míg az ezek 
fölött következők szálban már nem észlelhetők, amennyiben törme
lékkel s erdei talajjal vastagon el vannak borítva. A  heverő darabok alap
ján a rétegsor —  amennyire ily módon megállapítható —  a következő
képpen folytatódik.

A  4— 5 m vastag gyéren krinoideás mészkő felett barnaszínű, sárga
pettyes, kövületes mészkő, majd sötétszürke, simatörésű, tömött brachio- 
podás mészkő, végül sötétszürke, tömött, kissé márgás korallos mészkő 
következik, amelyre azután már a jurába tartozó szürke krinoideás és 
brachiopodás mészkő települ. A  kösseni rétegek itt a Lucha baloldalára is
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áthúzódnak s a dolomit felett egészen a 758 m mag. ponttól nyugatra levő 
gerincig voltak nyomozhatok, ott azonban, annak kb. a derekán kiékelőd
nek s a dolomit dél felé közvetlenül a jura rétegekkel érintkezik.

A  Lucha völgyében még barnássárga márgás mészkő darabokat is 
találtam, amelyekből a Terebratula gregaria S uess több példányban volt 
gyűjthető, hogy azonban a már felsorolt rétegek között e mészkő hol fog
lal helyet, mivel azt szálban nem sikerült megtalálnom, ezidő szerint nem 
dönthettem el. A  Lucha felső szakaszának jobb oldalán sötétszürke mészkő 
heverő darabjából a Lima cfr. discus S to p p , és közelebbről meg nem hatá
rozható Lima sp. egy-egy példányát sikerült kikalapálnom. A  felsorolt 
kövületeken kívül egyes márgásabb, sötétszürke darabok telve vannak 
korallokkal (Thecosmilia) s a kösseni rétegek biztos felismerése úgy a 
maghegység perm-mezozóoi vonulatában, mint a szirtek övében, éppen 
ezek alapján volt lehetséges.

Érdekes a kösseni rétegeknek a Javorintól (1012 m) délre levő ge
rinc északnyugati fokán való fellépése. Előfordulásuk itt is a korallos 
sötétszürke mészkődarabok alapján volt konstatálható. Szálban álló p>ad- 
jai 21— 22h felé dőlnek 55°-nyira s nevezetes, hogy ezek úgy délkelet felé, 
mint északnyugati irányban közvetlenül neokom márgával érintkeznek, 
minélfogva a kösseni rétegek diapir redőt formálnak s a jura rétegeket át
döfve meokom márgával jutottak kontaktusba.

Zsolt vidékéről az eddigi irodalom alapján a szirtképződmények 
bázisát képező felső-triász dolomitról, valamint az a fölé települt kösseni 
rétegekről nem volt tudomásunk. Felismerésük, mint majd később látni 
fogjuk, a szirtek és a maghegységek közti összefüggés megértése szem
pontjából nagy horderejű, amennyiben a kettő közti átmenet éppen itt 
konstatálható s a kifejezett vágvölgyi szirtek és a Mala Magúra és Sucliy- 
hegység kristályos masszívumaira települt perm-mezozoói rétegek közötti 
reláció kulcsa éppen Zsolt és az attól északnyugatra fekvő Hegyesmajtény 
környékén van.

F ötterle  megfigyelései alapján U hlici1) e vidéket a Mala-Magura 
és Suchy elsimulási övének tekintette, bár megemlíti, hogy a Strazsó- 
hegységben a települési viszonyokat még nem igen ismerjük.

T r iá s z  m é s z k ő  (ta k a ró ).

A  legmagasabbra emelkedő csúcsok és gerincek tetejét, idén bejárt 
területemen, szürke triász mészkő építi fel. A  mészkőpadok, takaró vol
tuk következtében, különböző korú képződményeken fekiisznek, nevezete- i)

i) U iilig : Bau und Bild d. Karpathen, pag. 744
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sen vagy a maghegységekhez tartozó neokom márgán, vagy pedig az 
ezekre tolódott szirtek neokom márgáján, másutt ellenben közvetlenül a 
szirtek jura vörös mészkövei felett fordulnak elő. Összefüggő takarót e 
mészkövek ma már nem képeznek, amennyiben az erózió által mélyre vájt 
völgyekben az alattuk fekvő képződmények jutnak felszinre. A  mészkő 
felett a kissé északkeletre, illetve nyugat felé Hegyesmajtény környékén 
előforduló fehér, tömött vagy breccsás dolomitot itt nem észleltem, ami
ből arra lehet következtetni, hogy e területen a takaró gyengén gyűrede- 
zett lapos nyerget formál s a felette nagyobb magasságokban volt dolo
mit a denudáció áldozatává esett.

A  Strazsó tetején e szürke mészkövek nagy vastagságban fordulnak 
elő. Innen északra az 1001 m mag. kúp tetején találjuk meg az eróziótól 
megkimélt foszlányát, majd a Mazáron és Sokoljén újból nagy vastagság
ban lépnek fel s húzódnak északnyugat felé. E hatalmas mészkő tömeg

ének, a 612 és 808 m mag. pontok között a Lucha völgyén át, egy mellék
ága délnyugat irányban a Javorin csúcsáig volt nyomozható.

Júra.

A  jura szisztéma mészkövekkel van képviselve. A  mészkő kom
plexuson belül kövületekkel, sajnos, csakis egyes emeleteket sikerült ki
mutatnom, azonban a rétegek folytonosságából következtetve, bizvást fel
tételezhetjük, hogy az összes juraemeletek benne vannak. Tekintetbe kell 
továbbá még azt is vennünk, hogy az intenzív gyűrődés és diszlokációk 
folytán az egyes kövületes szintek ki is lehetnek hengerelve s talán na
gyobb terület bejárása alkalmával kedvező települési viszonyok mellett, 
szerencsés kövületleletek alapján sikerülni fog az összes emeleteket kon
statálnom.

Alsó-liász. A  kösseni rétegek felett világos vagy sötétszürke, tömött 
vagy kissé szemcsés, brachiopodákban. helyenkint krinoideákban gazdag 
mészkő következik. Egyes padjai szarukőgumókat, illetve szilánkokat 
tartalmaz, melyek kimállva a mészkő darabok felületét érdessé teszik. 
Sokszor a bezárt brachiopodák anyaga is szarukőből áll.

Különösen a Lucha felső szakaszának jobboldalán, a Szokolovee 
(Zsolt határában) északnyugati lejtőjén gazdag e szürke, helyenkint kri- 
niodeás mészkő brachiopodákban. A z itt begyűjtött faunát, eddigi tanul
mányaim alapján, a következő alakok képviselik:

Terebratula punctata Sow.
Terebratula punctata Sow. var. An dl éri Opp.
Terebratula punctata Sow. var. ovatissima Quenst. 
Terebratula cfr. Radstockensis D a v .
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Terebratula juvavica Ge y .
Waldheimia batilla Ge y .
Waldheimia numismalis L mk.
Waldheimia subnumismalis D a v .
Waldheimia cfr. subnumismalis D a v .
Waldheimia basilica Opp.
Waldheimia Ewaldi Opp.
Rhynchonella variábilis Schloth.
Rhynchonella efr. Gümbeli Opp.
Rhynclionella plicatissima Quenst.
Rhynchonella fascicostata U hlig

Rhynchonella cfr. curviceps Quenst.
Rhynchonella Dalmasi D um.
Rhynchonella cfr. Cartieri Opp.
Spiriferina alpina Opp.
Spiriferina brevirostris Opp.
Spiriferina ob tusa Opp.
Spiriferina pinguis Z iet.
Pecten calvus G oldf.
Veden textorius Schloth.
Veden  sp.
Arietites sp. juv. (Ariét, raricostatus Z iet. alakköréből.)
Belemnites sp.

A  felsorolt brachiopodák, valamint a kikerült apró ammonites a 
jellegzetes hierlatz faunára emlékeztetnek, minélfogva az ezeket bezáró 
mészköveket annak megfelelőleg a liász ß-ba helyezhetjük.

Hogy vájjon a liász a kövületesen ki van-e fejlődve, azt ezideig teljes 
biztossággal még nem sikerült konstatálnom. A  Szokolovcétól északra levő 
kelet-nyugati lefutású völgyben, az ú. n. Camparova alsó szakaszán sö
tétszürke, tömött, szívós, kagylókkal telt mészkő heverő darabját találtam 
ugyan, amely erre engedne következtetni, de míg e kőzetre szálban rá nem 
akadok, addig erről határozottan nem nyilatkozhatom. E heverő darab
ból pectenek, ostreák, limák (Vlagiostoma) és cardiniák kerültek ki, ame
lyek még tüzetes tanulmányozásra várnak.

A  crinoideás, brachiopodás szürke mészkő felett szálban világos 
vagy sötétvörös crinoideás mészkő fordul elő, amely alsóbb részében rosz- 
szúl rétegzett s rendesen meredek sziklafalakat formálva, nagy vastag
ságban van kifejlődve. A  crinoideás világosvörös mészkő felsőbb pad
jaiból sikerült néhány közelebbről is meghatározható kövületet gyűjte- 
nem, amelyek alapján azok kora határozottan meg volt állapítható. Ne
vezetesen a Strazsótól északra húzódó gerincből az 1001 m mag. kúpnál
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kiágazó mellékgerinc dereka táján kb. 900 m magasságban világos vörös, 
szaruköves crinoideás mészkőből a következő alakokat gyűjtöttem:

Rhynchonella trigona Quenst.
Rhynchonella sp.-ek
Placunopsis sp. (aff. Placunopsis socialis M ore . et L y c .)
Ostrea sp.
Oxitoma inaequivalvis Sow. var. Münsteri B ronn.
Pleuromya sp.
B eleműit es sp.A  felsorolt alakok közül a nagy vertikális elterjedésű Oxitoma inae

quivalvis Sow. var. Münst. BnoNN-tól eltekintve fontos a Rhynch. trigona 
Quenst. előfordulása. A  Rhynchonella trigona QuENST.-et az Ungvár körüli szirtekből már Stäche1) is felemlíti, amely szerinte a callovienből került elő. R othpletz2) szerint ez a faj a Y ilsi Alpokban a középső doggerra jellemző s az originálist Quenstedt ugyancsak a grossaui középső dogger- ből írta le. Ha ezeken kívül a települési viszonyokat is tekintetbe vesz- szük, t. i. a crinoideás mészkő felett a csorsztyni meszekkel azonosítható képződmények fordulnak elő, úgy a Rhynchonella trigona Quenst. alapján az azt bezáró rétegeket szintén a középső doggerbe kell helyeznünk.

A z alsó-liász és középső-dogger közt levő emeleteket ezideig kövü
letekkel nem sikerült kimutatnom, de hiszem, hogy nagyobb terület be
járása után azok is kimutathatók lesznek; reményiem pedig ezt azért, mi
vel e terület erősen diszlokált. illetve gyűrődött volta miatt lehetséges, 
hogy azok itt éppenséggel ki vannak hengerelve.

Csorsztyni rétegek (?). A  vörös crinoideás mészkövek felett nem 
nagy vastagságban (5— 6 m) piszkosvörös, helyenkint gyengén zöldesbe 
hajló foltokkal tarkázott csomós, tömött illetve szívós, táblás mészkő for
dul elő, amely rossz megtartású kövületeket tartalmaz. Közelebbről aligha 
meghatározható ammonitesen kívül belemniteseket gyűjtöttem belőle. 
Fedőjében a tithon mészkő volt kimutatható. Kőzettani kifejlődése, vala
mint a települési viszonyok alapján e mészkövek a csorsztyni meszekkel 
azonosíthatók, melyekkel ezek az említetteken kívül a rosszul megtartott 
faunában, valamint csekély vastagságban való kifejlődésükben is meg
egyeznek. minélfogva ezek is azoknak megfelelően a callovient, oxfor- 
dient. sequanient és kimmeridgient képviselik.

Tithon (?). A  jura rétegek a tithon mészkövekkel záródnak le. A  
csorsztyni mészkövek felett ugyanis jól rétegzett világos vagy sötétebb

A) Stäche : Die geol. Verhältnisse der Umgebung von Ungvár in Ungarn. 
Jahrb. d k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. X X I. 1871. pag. 393— 395.

2) Rothpletz: Monogr. d. Vilser Alpen, etc. Palaeontographica. Bd X X X III. 
pag. 153.
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vörös, sima törésű meszet találunk, amely a tithonemeletet képviseli. Vé- 
konycsiszolatban kimutatható egyes raclioláriáktól eltekintve, kövületet 
eddig nem találtam benne.

A  jura felszíni elterjedése. A  jura rétegek legdélibb előfordulása a 
Strazsó délnyugati, illetve nyugati oldalán van. Itt ugyanis az 1025 m 
mag. kúp tetejét építik fel ezek, míg annak alapja a maghegységhez tar
tozó neokom márgából ál. A  jura észak felé az itt konstatált vetődés men
tén ép úgy, mint a fekvőjében levő kösseni réteg és a felső triász dolomit, 
hirtelen megszakad; kelet felé pedig fokozatosan elkeskenyedve az 1104 
m mag. ponttól nyugatra a meredek oldalban 800 és 900 m mag. görbék 
között azután kiékelődik. Felette a Strazsó triász mészköve (takaró) van. 
A  jurarétegek fedőjében a neokom márga mindössze az 1025 m mag. 
kúptól északkeletre levő lapos nyeregben lép fel s a triász takaró itt ezen 
fekszik. Innét északnyugatra a 784 m magas kúpocska nyugati oldalán a 
jura szintén előfordul, de jóval alacsonyabban, t. í. 700 m t. sz. f. magas
ságban. E feltűnő magassági különbségekből nyilván a jura rétegek le- 
zökkenésére kell következtetnünk s a vetődés, amely mentén ez utóbbi 
jura képződményei lesűlyedtek É—  D irányú.

Roppant érdekes a jura rétegeknek a Strazsó 1214 m-re emelkedő 
csúcsától nyugatra lejtő meredek oldalon való felszínre bukkanása, ahol 
azok antiklinálist formálva, a triász takaró denudációja, illetve eróziója 
folytán lettek feltárva. A  674 m mag. pont körül levő, Zsoltnak lejtő, víz
mosásokkal és kisebb szabású völgyekkel tagolt depressziót a bécsiek szfe- 
rosziderites márga csoportja alkotja, amely gyűredezve az itt végig vonuló 
teknő magját alkotja. E  teknő keleti peremén keskeny sávban a neokom 
márga még megtalálható, amely azonban csakhamar a szirtképződmények 
alá húzódnak. Ha most a 674 m mag. ponttól keletdélkeletre levő völgyön 
fölfelé megyünk és pedig a Strazsó 1214 m-re emelkedő csúcsa és az 1063 
m mag. kúp közti nyergen található négyszögalakú rét felé igyekezve, 
úgy azt találjuk, hogy a völgy alsó szakaszán annak északi oldala felső- 
triász dolomitból áll, déli oldalán pedig a triásztakaró alól a lezökkent 
jura rétegek bukkannak felszinre. Felfelé haladva a jura rétegek csak
hamar alámerülnek s a triásztakaró mészkő kis darabon a völgy baloldalát 
képezi. A  völgy kb. 780 m. t. sz. f. magasságban szétágazik s talpa is 
kissé kiszélesedik. A  tektonikai, illetve települési viszonyok itt látszólag 
roppant komplikáltak, amennyiben a völgy talpán neokom márga bukkan 
felszinre, amely nézetem szerint a maghegységhez tartozik és ablakot for
mál. A  márga felett a völgy mindkét oldalán, északkelet felé egymáshoz 
közeledve, egy-egy keskeny sávban a jura rétegeket találjuk; a déli vonu
lat padjai DK-re dőlve a triásztakaró dolomit alá húzódnak. A  felső-triász 
dolomitok tehát diszlokációs vonal mentén a jura rétegekre tolódtak fel,
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míg az antiklinális magjából, kiliengerlődés folytán hiányoznak. A  
völgy talpát felépítő neokom márga a 800 és 900 m mag. görbék között a 
jurarétegek összefolyásánál azok alá merül. A  völgyben felfelé haladva 
a jura meszek fedőjében a szirtek neokom márgáját találjuk meg, amely 
egészen a lapos nyergen levő rétig követhető. Innen északkeleti irányban a 
Dobousek-patak völgyébe vezető gyalogúton leereszkedve, a jobbra eső 
völgynek kb. a derekán D-i dőlésben a jura rétegek újból felszínre buk
kannak s míg alattuk közvetlenül a maghegység neokom márgája van, 
addig felettük a triásztakaró mészkövet találjuk meg.

Kissé északra a helyenként erősen gyűredezett jura rétegek hosszan 
lefutó szélesebb-keskenyebb sávban fordulnak elő, ahol fekvőjükben a 
felső-triász dolomit mindenütt, a kösseni mészkő pedig csak liellyel-közzel 
volt kimutatható. Ez a vonulat a Dobousek-patak alsó szakaszán van a

5. ábra. A képződmények települése a Lueha-völgy felső szakaszának keleti oldalán.
(1:8333. A :M =  1:1.)

1 — triász mészkő (takaró); 2 =  felső-triász dolomit: 3 =  kösseni rétegek; 4 — alsö- 
liász bracliiopodás mészkő; 5 — dogger vörös krinoideás mészkő; 6 — csorsztnyi 

gumós mészkő; 7 =  titkon; 8 =  neokom márga.

legszebben feltárva, ahol a gyűredezett jura rétegek tekintélyes magas
ságú, meredek sziklafalat képeznek. Keleti irányba nyomozva a képződ
ményeket. azt találjuk, hogy azok fokozatosan elkeskenyednek, majd a 
Ylak délnyugati oldalán kiékelődnek: délnyugat felé ellenben messze nyo
mozhatok. Eleinte a Sokolje és Mazar keleti lábánál a Dobousek-patak 
baloldalán találjuk meg őket, majd Mazar és az 1001 m mag. pont közti 
nyeregre húzódnak fel, ahonnan északnyugati irányban a Lucha völgyébe 
vonulnak le s a Camparova mindkét oldalán szépen tanulmányozhatók 
jól feltárt rétegei (5. ábra). Innen dél felé nyomozhatok tovább a 973 m 
mag. ponttól északra haladó gerinc keleti oldalában, azonban az említett 
magassági ponttól kissé délre hirtelen megszakadnak. Fedőjükben a 
triásztakaró alá merülő neokom márgát keskeny sáv alakjában csaknem 
minden szelvényben megtaláltam.
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A  Javorin csúcsának (1012 m) délkeleti oldalán a jura újból fel
színre bukkan, ahonnan északnyugat felé gyenge ívet formálva a 885 m 
mag. pont felé déldélnyugati irányba húzódik, a csúcs maga triász mész
kőből áll.

N e o k o m  m á rg a .

A  szirtek régiójában a júra fölé, mint azt már a júra felszíni elter
jedésénél több ízben említettem volt, a neokom márga telepszik. A  titkon 
észrevétlenül megy át az alsó krétába, amennyiben annak alsóbb padjai 
világosszürke, csaknem fehér, erősen meszes márgából állanak. Egyébként 
a neokom világos-sötétszürke, hegenként zöldesszürkébe hajló márga alak
jában van kifejlődve s rendesen kalciterekkel van átjárva, szervesmarad
ványokban meglehetős szegény, amennyiben mindössze egyes kopott 
aptychusokat és beiemniteseket gyűjtöttem csak belőle.

H o lo c é n .

A  holocént az egyes patakocskák hordaléka, nevezetesen kavics és 
ártéri iszap, valamint mésztufa képviseli.

A maghegységek és a szirtek kifejlődése, valamint egymáshoz
való viszonya.

Bár a magheg3̂ ségek perm-mezozóos üledékei kifejlődésükre nézve 
több tekintetben eltérnek a szirtek képződményeitől, mégis azonos fáciesű 
rétegek fellépése folytán párhuzamosításuk többé-kevésbbé lehetséges volt 
(1. a mellékelt táblázatot). A  kösseni korállos mészkő azonos kifejlődése 
a két területen már rég ismeretes, melyhez, megfigyeléseim alapján, a 
tarka keuper felsőbb részébe települt dolomitpadoknak a szirtek felső-triász 
dolomitjával való összefüggése járul; végül figyelemre méltó, hogy a 
neokom-márga, valamint a föléje települt palás agyag és homokkő (a bé
csiek szferosziderites márgacsoportja) is azonos fáciesű mindkét területen. 
A  közbeeső szintek keletkezése ezek után csakis eltérő körülmények között 
való eredetre vezethető vissza, minélfogva a maghegységek és szirtek 
triász, júra és alsó-kréta képződményei egy és ugyanazon, egymással 
összefüggő lapos, egyenetlen fenekű tengerből ülepedtek le, melynek eltérő 
mélységbeli viszonyai a keletkezett rétegeken is kifejezésre jutottak. A  
hegység felgyűrése alkalmával e rétegek természetesen eredeti helyükből 
kimozdultak, sőt helyenként eléggé tekintélyes távolságon egymásra
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is tolódtak, mindazonáltal autochton képződményeknek, nem pedig taka
rók rendszerének, miként azt U h u ig  „Über die Tektonik der Karpaten“ 
c. dolgozatában tette, kell ezeket felfognunk. Egyszóval a magliegységek 
és a szirtek egymáshoz való viszonyára, illetve egymással való össze
függésére vonatkozó eddigi megfigyeléseim UnuiG-nak inkább <a „Bau 
u. Bild der Karpaten“ c. művében kifejtett nézeteit támogatják.

A  különböző tengermélységekkel kapcsolatos eltérő fácies különö
sen a júrarétegeken jut kifejezésre, de rányomta az bélyegét a többi kép
ződményekre is.

A  maghegységek területén a jura kétféleképen van kifejlődve, ú. m. 
világosszürke mészkő és foltos márga alakjában. Mivel a világosszürke 
mészkő a kristályos masszívumhoz közelebb fordul elő, ennélfogva a part
hoz közelebb is kellett leülepednie s míg fekvőjében a gresteni rétegek 
hatalmasan vannak kifejlődve, addig a kösseni rétegek jelenlétét teljes 
biztossággal nem is tudtam konstatálni, a tarka keuper és középső-triász 
dolomit pedig szegényes kifejlődésű. A z  alsó-triász csillámos, vörös palás 
agyag alakjában fejlődött ki, a permet pedig konglomerátumok és homok
kövek képviselik, amelyek közvetlenül a kristályos masszívumra települ
nek. A  foltos márga a tengerparttól kissé távolabb és nagyobb mélység
ben rakódott le. Fedőjében szaruköves mészkő, vörös és zöldes mészkő, 
valamint a neokom-márga és a bécsiek szferosziderites márgacsoportjá- 
nak képződményei voltak kimutathatók; fekvőjükben a gresteni rétegek 
vékonyabb sáv alakjában fordulnak elő, a kösseni rétegek pedig kövületek 
alapján határozottan felismerhetők voltak. A  tarka keuper jobban ki van 
fejlődve s uralkodólag vörös agyagpalából áll, melynek alsóbb része ho
mokkő-rétegekkel váltakozik, felsőbb rétegei közé pedig dolomitpadok 
települnek. A középső-triász dolomit hatalmas vonulatokat formál s felette 
helyenként a lunzi rétegek, sőt a keuper dolomit is ki voltak mu
tathatók. Bázisa permi kvarcithomokkő. A  gneiszt fekvőjében eddigi fel
vételeim alkalmával határozottan nem tudtam konstatálni, feltételesen 
azonban a Gretschengrundban felszínre bukkant gneiszt (4. ábra) ide 
sorolom. U h u ig  az első kifejlődést hochtátrikus, az utóbbit pedig szub- 
tátrikus fácies névvel jelölte (1. a képződmények párhuzamosítását feltűn
tető összehasonlító táblázatot.

A  szirtek jurája a partoktól még távolabb, a nyilt tenger felé rakó
dott le, de faunájából következtetve sekélyebb vízben, mint a foltos márga. 
A  foltos márgának megfelelő alsóbb rétegeiből (liász 3) gyűjtött szerves 
maradványokból arra kell következtetnünk, hogy a tengerfenék itt egy
kor lapos hátat formált, amelyen a crinoideák és brachiopodák kedvező 
körülmények közé kerülve, nagy számban népesítették azt be. E rétegek 
fekvőjében a kösseni rétegek biztosan ki voltak mutathatók, majd ez alatt
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a felső-triász dolomit fordul elő nagy vastagságban, amely nézetem sze
rint feltétlen a foltos márga fácies (Uhiug- szubtátrikus fáciese) tarka 
keuperének legalább a felső részével párliuzamosítandó. amikor a vörös 
palás agyag közé települt dolomitpadok a felső-triász tenger transzgresz- 
sziójára engednek következtetni. A  brachiopodás mészkő fedőjében vörös 
crinoideás mészkövek fordulnak elő, melyekben helyenként a brachiopo- 
dák —  bár többnyire rossz megtartásúnk —  elég gyakoriak. A  callovien- 
ben a tengerfenék, úgy látszik, fokozatosan sülyedni kezdett, amelyből 
a csorsztyni meszek, majd a tithon emelet radiolária tartalmú mészkövei 
ülepedtek le. A  neokóm itt is márga alakjában van meg, amelyre palás 
agyag és homokkő (a bécsiek szferosziderites márgacsoportja) települ 
(1. a táblázatot).

Függelék.

Befejezésül felvett területemen előforduló hasznosítható anyagok
ról, forrásokról s a közgazdasági szempontból fontosabb növényzetről 
fogok néhány szóval megemlékezni; mivel azonban tavalyi jelentésem
ben ezekről említést sem tettem, épen azért ez alkalommal a múlt évben 
bejárt területemre is ki fogok terjeszkedni.

Hasznosítható anyagok. Nyitrafenyvesen a gneiszben amfibolitokkal 
kapcsolatban arany-ezüst tartalmú pirites, galenites ércek fordulnak elő, 
melyekre a régi időben bányászkodtak. Ma e terület legnagyobb része 
zárt kutatmány alá esik. Sajnos azonban, a primitiv munkálatoktól, me
lyek főleg a régi elhagyott és művelés alatt volt telérek felkeverésére 
irányulnak, nem sokat várhatunk. Villabányától nyugat-délnyugatra Kre~ 
mennél felbukkanó permi kvareitot fejtik s anyagát a villabányai üveg
hutában használják fel. Bélapatakán a Skripova alsó szakaszán előforduló 
sötétszürke középső-triász mészkőből kitűnő meszet égetnek, amely célra 
a középső-triász dolomitot is felhasználják. Ez utóbbiból Villabánya hatá
rában is égettek mindenesetre jóval silányabb meszet, amire a Kremen- 
nél torkolló Zljechovska dolina alsó szakaszában levő egy-két felhagyott 
primitiv mészégető kemence utal. A  középső-triász dolomitot ezenkívül a 
felső-triász dolomittal együtt úttestek beburkolására is felhasználják. Az  
ismertetett képződmények közül még a neokom-márga meszesebb padjait 
Csicsmánv és Zsolt határában építkezésekhez fejtik. A  neokom-márga 
e helyeken cementégetésre előnyösen volna felhasználható s nagy meny- 
nyisége a legmodernebb berendezésű cementgyár szükségletét is belát
hatatlan hosszú időre képes volna kielégíteni. Sajnos azonban, a vasúttól 
való nagy távolság miatt ily értelmű értékesítésére egyelőre nem igen
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gondolhatunk. A  triász takaró mészköve m észégetésre szintén igen al
kalmas.

Források. A  forrásoknak bejárt területemen rendkívül nagy szere
pük van; több község vízszükségletét épen ezekből fedezi, mivel kutak 
segélyével a víz felfakasztása nem igen jár sikerrel. íg y  Nyitrafenyvesen 
az állami elemi népiskola udvarán ástak egy kutat, vize azonban, amely 
a közeli patakocskából hatol bele s a rövid úton nem igen szűrődhetik meg, 
teljesen élvezhetetlen. A  község ennélfogva a források vizét használja 
fel ivásra. Ugyanígy van ez Csavajón, Villabányán, Zsolton. Kaszarónán 
és egyéb helyeken is.

Forrásvíz csaknem minden képződményből fakad, azonban ihatás 
szempontjából vett minősége igen változó. A  gneiszekhez kötött források 
vize kissé kesernyés, de élvezhető. Igen jó vizek fakadnak a dolomitokból, 
a gresteni rétegekből, valamint a triász takaró mészkövéből s a legjobban 
gondozott és foglalt forrásokat épen ezekhez kötve találjuk. Több helyen 
szivárog elő a víz a tarka keuperből is, amely azonban élvezhetetlen. 
Kevésbbé jó ízűek a neokom-márgából jövő forrásvizek is. A  kréta palás 
agyag és homokkőben helyenkint élvezhető forrásokra akadunk, különö
sen ha azok vízgyűjtő területe a homokkőre esik.

Geológiai szempontból a forrásokat két csoportra tudtam osztani, 
ú. m. réteg- és tektonikus forrásokra. A  legtöbb ezek közül rétegforrás 
s különösen jó vizűek a triász takaróból fakadók (pl. Strazsó nyugati 
oldalán). Vetődés mentén a Lucka völgyének felső szakaszán az út mellett 
tör elő egy forrás, melynek vízkörzete az alsó-liász brachiopodás mész
kőre szorítkozik (5. ábra).

Vegetáció. Kovácspalota és Nyitrafenyves környékén a gneiszen, 
grániton és pegmatiton gyönyörű fenyveserdők vannak, bár Nyitrafeny- 
vesen a laposabb hegyhátakat és lankásabb oldalakat mezőgazdasági cé
lokra is felhasználják. A  dolomiton és a triász takaró mészkövén igen szép 
bükkfaerdő díszük, míg a tarka keuper fűnövényzete rendszerint kaszálóul 
vagy legelőül szolgál. Igen gazdag a fűnövényzet a gresteni rétegeken, 
amelyek a bécsiek szferosziderites márgacsoport képződményeivel együtt 
laposabb térszínt adnak és földmívelő munkálatokra is alkalmasak. Érde
kes, hogy az egyes községek (Csavajó, Bélapataka, Csicsmány, Zsolt, 
Kasziaróna) épen e képződményeken létesültek, valamint Bélapatakán az 
egyes irtványok is ezek vonulatain fekszenek. A  foltos márga és neokom- 
márga vagy erdővel van borítva, vagy pedig fűvel van benőve. Ez utóbbit 
kaszálónak vagy legelőnek használják.
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