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D r . R oth S amu-tói.
(Bemutattatott a magyarhoni földtani társulat 1887. ápr. hó 6-án tartott szakülésén.)

Azon kedvező eredmény, melyet a Magas-Tátra déli oldalán előforduló
jégárnyomok összeállításával elértem,* arra bírt, hogy ezen hegycsoport
északi oldalára is irányozzam figyelmemet, a mit annál szívesebben tettem,
mivel ott az orographiai és geológiai viszonyok már előre még érdekesebb
eredményeket helyeztek kilátásba. A déli oldal jégárainál ugyanis láttuk,
hogy a völgyek vízterülete és alkotó részeik absolut magassága a jégárak
nagyságával és lefelé való kiterjedésével egyenes arányban áll. A Magas-Tátra
legnagyobb és legterjedelmesebb völgye az északi oldalon lévő Bialka-völgy,
melynek többnyire magasan fekvő és nagy csúcsokkal, meg magas gerinczekkel körülvett mellékvölgyei vannak, ennél fogva ebben kellett egykor a
leghatalmasabb jégárnak is lennie. A geológiai viszonyok tekintetében pedig
az északi oldalon azon kedvező körülménynyel találkozunk, hogy többféle
kőzet alkotja a völgyek lejtőit, és így igen könnyen meggyőződhetünk az
egyes kőzetek eredéshelyéről és következtetést vonhatunk szállításának mód
jára is. Az éjszaki oldalon ugyanis minden nagyobb völgy gránit alkotta
területen ered és további folytatásában üledékes kőzetekből áll.
A hajdani jégárak nyomaira vonatkozó adatokat már régebben gyűj
töttem és egyeseket közzé is tettem :** rendszeres tanulmányozásom tárgyává
azonban csak az 1885- és 188G-iki nyár folyamában választhattam ezen
* A Magas-Tátra déli oldalának hajdani jégárairól. Földtani Közlöny 1885.
évf. 1. és 2. sz.
** «A völgy és tóképződés a Magyar-Tátrában.» A Magyarországi Kárpát
egyesület évkönyve. V. köt. 1878. évf.
Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888.
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vidéket. 1885-ben R o t h M á r t o n barátom volt szíves elkísérni és ugyancsak
tőle van a magassági adatok egy része, melyeket aneroid segítségével szerzett
meg; 1886-ban csak magam jártam be a kérdéses területeket, kiegészítve az
előző évben gyűjtött adatokat. A magasságokat GoLDscHMiEDT-féle aneroiddal
(8613. sz.) mértem meg. Az egyes magassági adatok mellett közölve van a forrás
is, hogy honnan vannak azok véve. A mely magasságoknál a forrás nincsen
megemlítve, ott, ha absolut magasságokról van szó, mindenütt a bécsi ka
tonai földrajzi intézet térképének adatai, a relativ magasságoknál pedig
saját méréseim értendők.

Mind a két évben a Magy. Tud. Akadémia anyagi támogatásával esz
közöltem kutatásaimat. Keletről nyugatra haladva a következő völgyeket
látogattam meg:
A. Javorinka-, 2. Bialka-, 3. Suchavoda-, 4. Risztreés 5. a Koscieliszko-völgyet.

^m7ACAm m R\

1. A Javorinka-völgy jégára.

Éz az egyedüli völgy, melynek egykori jégáráról meglehetősen részletes
leírást találunk P a r t s c h : «Die Gletscher der Vorzeit in den Karpathen
und den Mittelgebirgen Deutschlands» czímü művében (21— 38 lap). Eszleleteim részint támogatják P a r t s c h adatait, részint pedig kibővítik, illetőleg
helyre igazítják. Ezen okoknál fogva, főleg pedig az általam alkotandó kép
teljessége szempontjából legalább főbb vonásokban leírom ezt a völgyet is.
A Javorinka-völgy eredetétől Javorináig, hol a hegységből kilép, 10 km.
és a Bialka-völgygyei való egyesülésig 17 km. hosszú. Nagyjában egyenesen
észak felé tart; csak kezdetén valamint alsó végén hagyja el ezen irányt,
északnyugatra kanyarodván. Ezen fővölgybe különösen a jobb oldalon több
nagyobb mellékvölgy nyílik. Ezek: a «Hátulsó-Rézaknák» völgye, mely a
legterjedelmesebb, a «Kolove-tó» völgye és a «Fekete-tó» medenczéje. A bal
oldalon a Siroka-völgy, valamint a Siroka-csúcs tövében lévő Zöld-tó meden
czéje említendő.
A Javorinka-völgy vízterülete körülbelül 35 km2 és így tetemesen felül
múlja terjedelemre nézve a déli oldal legnagyobb völgyét is. (A Koprovavölgyet 25 km2-nek számítottam ki.) Területének alakja háromszöghöz ha
sonlít, melynek alapját a vízterület nyugati határa, az alappal szemben levő
csúcsát pedig a Kopa-nyereg képezi. Délen félív alakjában elhúzódik a mere
dek falú, csorbás gerinczű Javorove hegysor, keleten a Vörös-torony (2465 m.)
az egész völgyet domináló Jégvölgyi csúcs (2629 m.), továbbá a Zöldtó(2535 m.), Vöröstó- (2425 m.), és Fehértó-csúcsok határolják, melyeknek
észak-nyugatra irányult nyúlványai között az egykori jégár jégtömegeinek
főforrását találjuk t. i. a Kolove-, Fekete- és Varangyos- (Javrove) tó hóme
zőkben még ma is bővelkedő medenczéii. A völgynek ezen része főleg grá
nitból áll; üledékes kőzeteket csak a Fekete-és Kolove-tótól északra levő
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hegynyúlványok végén találunk, hol a dias-korbeli vörös-homokkő és quarzit
a Kopától a Sirokáig elhúzódó övét képez; a Nagy-Uplaz-t pedig trias-korbeli mészkő alkotja. A Javorinka-völgyet északkelet felé határoló hegyek, a
Murán (1827), Növi (1999), Havran (2151) stb. mind mesozoos üledékes
kőzetekből állanak. Ezen hegyek részint kisebb magasságuk, részint tágasabb
medenezékben való hiányuk miatt az egykori jégár jégtömegeinek szaporí
tásában jelentéktelen szerepet vittek, de annál fontosabbak most az egykori
jégár njmmainak, különösen a jövevénykövek elterjedésének felismerésére
nézve. A Javorinka-völgy baloldalán a Zöld-tóig gránit van, ezt fedi diaskorbeli homokkő és ezt ismét gránit, melyből a Siroka csúcsa és a Siroka
völgy felső része is áll. A bécsi «Geolog. Reicksanstalt» által kiadott földtani
térkép tehát, mely szerint a Siroka csúcsa veres homokkőből állana és a grá
nit sokkal tovább észak felé kezdődnék, ezen helyre vouatkozólag határo
zottan hibás. A Siroka-csúcs gránitja a hegység kidomborodása alkalmával
az akkor történt réteg-gyűrődések és eltolások következtében kerülhetett az
üledékes kőzetek fölé, a mint az az Alpok számos esetére nézve is ki van
mutatva. A gránittól északra ismét vörös-homokkőre akadunk s pedig a
Siroka-völgy mindkét oldalának gerinczén. A baloldalon a Maly Uplaz, a jobb
oldalon a Holy vrch áll ezen kőzetből. A vöröshomokkőnek fedőjét triaskorbeli mészkő és dolomit képezi, mely a Siroka völgy egész alsó részének
uralkodó kőzete. Javorina mellett harmadkorbeli képződmények kezdődnek,
melyek az egész szepesi Magurát alkotják és Galicziába is messze benyo
mulnak.
A Javorinka-völgy ezen geológiai alkotása igen kedvező az egykori jég
árak nyomainak kikutására; a háttér medenczéit és a legnagybb csúcsokat
alkotó gránitból tömérdek sziklatöredék a jégár hatáskörébe kerülve, azzal
lefelé vándorolt és részint már a jégár útjában, részint pedig alsó végén le
rakodott az üledékes kőzetekre, hol jövevény természete igen könnyen fel
ismerhető. Hasonló mondható a völgy felső részébén lévő .vöröshomokkőről,
valamint a fehér erekkel átjárt sötét színű trias-korbeli mészkőről (Alpenkalk.) A jövevény-köveknek elterjedése pedig felette alkalmas útmutató haj
dani jégár kiterjedésének meghatározásában.
A Javorinka-völgy jégára a Javorove hegyhát északi tövében a Javorovetó medenczéjében eredt, hol a környező hegyóriások bőségesen ellátták jeges
hóval. A völgy ezen legfelsőbb részében óriási törmeléktömegek borítják a
medret és a falak alját, s itt morénához hasonló képződményeket hiába kere
sünk. Valamivel lejebb azonban, ott, hol a völgy északnyugati irányát el
hagyva egyenesen északnak fordul, több homlokmoréna maradványaira
akadunk. Ezen morénák aránylag kicsinyek, (magasságuk 4—5 m.) és több
nyire igen nagy, főleg épélü sziklákból állnak. Moréna természetükre első
sorban gátalakú elhelyeződésük vall.
A legelső nagyobb gyarapodást a jobb oldalról kapta a jégár, hol a
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Jégvölgyi csúcs sziklás nyúlványai között tömérdek hó halmozódhatott Össze
és még most is jelentékeny hómezök fehérlenek. Nem messze innen balfelől
is jött igen tekintélyes áram a sirokai Zöld-tó tágas medenczéjéből (1819 m.)
Ezen ág egykori létezéséről a Zöldtó alatt elhúzódó, P a r t s c h szerint a tó tük
rénél 125 m.-rel lejebb fekvő tekintélyes homlokmoréna tanúskodik, melyet
a jégár visszahúzódása alkalmával rakott le. A visszahúzódás egy további
stádiumában pedig a Zöld-tó medenczéjét határoló és részben kitöltő törme
lékek kerülhettek mai helyökre. A Zöld-tó medenczéjéből jött jégtömegek fel
vétele után már tekintélyes nagyságot ért el a jégár. P a r t s c h a tisztán
felismerhető bal oldalmoréna magasságáról Ítélve 80—90 m.-re teszi vas
tagságát.
Tovább, lefelé ismét a jobb oldalról a Fekete-tó medenczéjéből jött le
erős ág. Ezen medencze háttere a Magas-Tátra egyike a legzordonabb részei
nek. Ott a meredek fokok, szaggatott gerinczek és csúcsok, hozzáférhetetlen
hasadékok és szakadékok egész sorával találkozunk, mely utóbbiak még ma
is számos hómezőnek menedékhelyül szolgálnak. Ezen háttérből hatolt le a
jeges hó azon 1524 m. magasan fekvő terjedelmes medenczébe, melynek
északi szögletében a Fekete-tó vize húzódott meg. Bégebben sokkal nagyobb
volt ezen tó, a mint azt az egykori meder tisztán felismerhető partjai, vala
mint a gyönyörű gyeppel borított síkterületű talpa világosan bizonyítják.
Most már inkább csak maradványa egy hajdani nagy tónak, melynek terü
lete azon mértékben apadt, a milyen mértékben betöltődött a medre törme
lékkel és mélyebbre vájódott kifolyása. A Fekete-tavat ugyanis törmelék
alkotta széles hát veszi körül, melybe a lefolyó víz 10— 15 m. mély medret vájt
ki magának. Ezen medernek jobb partja feltűnően meredek. Ha ezen medret
betöltve képzeljük magunknak, megkapjuk azon medenczét, melyet az
egykori nagy tó töltött ki. A medenczét elzáró széles hát azonban csak a tó
felé levő részében emlékeztet némileg gátra, egyebütt egyenetlen felszínü és
nagyjában a Javorinka-völgy felé lejtősödő fensíkhoz hasonlít, melynek anya
gát jégár rakta le.
A Fekete-tó mögött egy másik, de már teljesen lefolyt tómedencze
van, melyet észak-nyugat felől törmelékgát, délkelet és észak felől pedig me
redek kopár sziklafalak vesznek körül (circus). A törmelékgát a Fekete-tó
felé tartó lefolyás közelében alacsony (alig 2 m. magas) a délnyugati hegynyulvány felé azonban jóval magasabb (8 m.). A medencze hátsó részében
óriási törmelékkúp van, mely tanúságot tesz a barátságtalan ormok közt tör
ténő nagy fokú rombolásról.
Midőn a Fekete-tó medenczéjének jégtömegei a fővölgyéivel egyesültek,
tetemesen növekedett a jégár vastagsága. P a r t s c h a trias-korbeli mészkőből
álló Velky-Uplaz észak-nyugati oldalán még 1297 m. magasságban is talált
gránit-jövevényeket, mindamellett, hogy e tájon a völgy alja alig magasabb
1200 m.-nél. En valamivel feljebb a Javorinka baloldalán eszközöltem mé(224)
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réseket és még 122 m.-nyire a völgy talpa felett találtam kétféle gránitot és
vörös liomokkőtöredéket trias-korbeli mészkőből álló lejtőn. Az egyik gránit
nagyszemű vörös földpátból, nagylevelű muskovitból s aránylag kevés quarzból áll és teljesen megegyezik a Sirokán levő gránittal, a másik gránit apróbb
szemű fehér földpátú és biotitot is tartalmaz. Ilyen gránit alkotja a Zöld
tótól délre fekvő hegycsoportot. Jóval a jövevényköveknek ezen felső határa
alatt meglehetősen szabályos terrasz húzódik el, mely szintén vegyes kőzettörmelékekből áll. A völgy talpát is hatalmas törmelékróteg, alapmoréna
borítja, melynek anyagában azonban uralkodók a néha igen nagy gránit
sziklák.
A Javorinka-jégár egy további mellékága valószínűleg a Hátulsó Bézaknák és a Kolove-tó jégárának egyesüléséből támadt. A Kolove-tó medenczéjét magam ugyan nem látogattam meg, és más kutatók sem hoznak fel
erre vonatkozólag részletesebb adatokat, de azért a medenczét környező
hegyek és gerinczek magassága és alakzata után Ítélve bizonyosnak tekint
hető, hogy hajdanában ott is jégár terült el; azonban a medenczének cseké
lyebb kiterjedése miatt jóval kisebb lehetett a Hátulsó-Rézaknák völgyének
jégáránál. A Bézaknák völgyét ugyan a jobboldalon a 2000 m.-t alig meg
haladó hegyek környezik, melyek, mint már fentebb említettük, nem igen bő
forrásai lehettek a jégár jégtömegeinek, de bal felől a Fehér-tó-csúcs (2235 m.)
északi oldalán lévő mélyedésből tekintélyes jégmennyiségek kerülhettek le a
völgy alsóbb részeibe, amint azt a jégártól szállított kőzetek is bizonyítják.
Amint ugyanis a Kopa-hágóról a Javorinka-völgybe lebocsátkozva a Fehértó-csúcs északi oldalán elterülő medencze oldalához jutunk, nagy meglepe
tésünkre gránitsziklákra akadunk, melyek a völgy egész talpán és még a
szemben lévő oldalon is a meredek mészkő sziklafalak tövéig vannak elszó
ródva, ( B o t h M á r t o n szerint 1462 m. magasságban) és az ott elterülő polana
alsó részében mészkővel és quarzittal két oldalmorénához hasonló töltést al
kotnak. Tovább lefelé mindinkább gyarapodott a jégár vastagsága és ott, hol
a völgy talpa 1373 m. magas, P a r t s c h a völgy baloldalán a Jagniencza lej
tőjén 60 m. magasságban a völgy talpától gránit-, quarzit- és homokkőszik
lákból álló oldalmorénát fedezett fel, mely tovább lefelé a Kolove-tóból jövő
pataknak a Hátnlsó-Bézaknák vizével (Jagniencza patak) való egyesülése
felett 66 m. magas és tanulságosan feltárt homlokmorénába megy át. Innen
lefelé bőségesen találni a jégárszállította gránitsziklákat a völgy lejtőin
egészen azon meredek falú, keskeny szorosig, melyet a Bézaknák vize a völ
gyet elzáró és körülbelül 50 m. magas harántjában kivájt magának. Ezen gát
gerinczén P a r t s c h szerint gránitsziklák hevernek, melyek szintén csak a
jégár útján jutottak oda és azt bizonyítják, hogy a jégár ezen gátat átlépte
(1200 m.) s minthogy akkor már igen közel volt a Javorinka-jégárhoz, való
színű, hogy egyesült vele. Közvetetten bizonyíték erre nézve egy középmoré
nához hasonló képződményen kívül nincsen, sőt azon körülmény, hogy a
(“2 25)
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Galajdova-polana felett lévő hegyoldalon csupán az ott szálban lévő kőzetek
sziklái találhatók, gránit pedig P a r t s c h szerint nincsen, inkább ellene látszik
bizonyítani, mert a gránit a Eézaknák völgyének felső részében, amint fen
tebb láttuk, a völgy jobb oldalára is jutott át és a jobboldali morénában,
valamint a völgy alján tetemes mennyiségben található s így a Eézaknák
jégárának medrében, a völgy alsó szakaszában is mindenütt, ha mindjárt
csekélyebb számú gránittörmeléknek kellene lennie. Ezen oknál fogva nem
csatlakozhatom P a r t s c h nézetéhez, mely szerint a Eézaknák völgyéből jövő
jégár a középmoréna jobb oldalán húzódott volna el és csupa mészkő- és
homokkőtörmeléket hagyott volna maga után, mígnem tovább lefelé a
Javorinka-jégár teljesen elnyomta. Ezen utóbbi jégár ugyanis egészen elő
nyomult a völgy jobb oldaláig és ott folyton emelkedő sorban lerakta leg
nagyobbrészt gránitsziklákból álló terhét. A gránittörmeléknek a Galajdovapolana felett való hiányát különben esetleg a jégár csekélyebb fokú vastag
ságából is lehetne magyarázni. A völgy ugyanis ezen tájban tetemesen kiszé
lesedik s így a jégár is veszített vastagságából. Tovább lefelé ismét feltűnően
megszűkül a völgy és lehet, hogy ennek tulajdonítandó a jővevénygránit
határának folytonos emelkedése is, mivel a jégtömegek itt összeszorultak és
így vastagságuk mindinkább gyarapodott, annyira, hogy azon helyen, hol a
Javorinka-völgy északnyugatnak fordul, közel 90 m.-ert ért el. Abban tehát
egyetértek PARTScH-sal, hogy ezen gránitok csak a jég hátán juthattak mai
helyökre és hogy a Javorinka-völgy jégárának vastagsága a megszűkülés tá
ján még közel 90 m.-t tett, de azt, hogy a gránit elterjedését észak, illetőleg
észak-keletfelé határoló vonal a Javorinka és Eézaknák jégárának közép
morénája volna, a fentebb közölt okoknál fogva kétségbe merem vonni.
Javorina felett ismét kitágul a Javorinka-völgye és ott az összeszorult jég
tömegek ismét elszélesedtek, természetesen abban a mértékben vastagságban
is megapadtak. Ezen tájon a Javorinka-völgybe nyílik a Siroka-völgy, de
ebből a jégár nem gyarapodott, mivel a Siroka-völgy jégára, a mint később
látni fogjuk, nem bocsátkozott le Javorináig. A Javorinka-völgynek Javorina
felett kezdődő tágulatában, a Siroka-völgy végén a patak baloldali lejtőjén
alig 35 m.-nyire a völgy alja felett találtam még gránitdarabokat, jeléül
annak, hogy a Javorinka-jégár itt már csak ilyen magasságig emelkedett.
Innen lefelé még lejebb szállt a gránitdarabok elterjedésének határa, és én
teljesen hiába jártam be a Skalky és Gombosovi hegynyúlványainak lejtőit:
csak ott lent a völgy alján, alig 10 m.-nyire a völgy talpa felett akadtam
ismét gránitsziklákra. De midőn ezek felső határa mentében a fővölgyben
lefelé haladtam és a Bili-patak mellett egy elhagyott mészégétő kemenczéhez
(vapenicza) jutottam, azt vettem észre, hogy a jőve vénygránitnak tisztán
kivehető határvonala a Vapeniczánál elhúzódó mellékvölgyön áthaladva, a
falutól nyugatra elterülő kaszáló felé (Polana pod Gombosovi) hegynek tart.
Ezen kaszálón elég sűrűn hevernek a néha több méternyi gránitsziklák,
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elterjedésök felső határa egyenes vonalba esik a Javorinka-völgyszoros tenge
lyével, s minthogy^tetemesen magasabban fekszenek a völgy talpánál (méré
sem szerint 58 m.-rel), P a r t s c h abból azt következtette, hogy a Javorinkajégárnak a völgy e szakaszában legalább is akkora vastagnak kellett volna
még lennie. De tekintve, bogy a Javorina felett összeszorult jégár nem érte
el a 100 m. magasságot és hogy Javorina táján legalább is háromszor széle
sebb völgyben terülhetett el; továbbá tekintve, hogy a Javorinka jobb oldalán
a falutól keletre nem találni jövevénykövet ( P a r t s c h azt a Javorinka mosó
hatásának tulajdonítja); a baldolan pedig már a község felett is alig 35 mé
ternyire a jövevénykövek felső határa van, nem csatlakozhatom P a r t s c h fel
fogásához. Nézetem szerint a szorosból kikerült jégár a kiterjedés és részben a
leolvadás következtében tetemesen vesztett vastagságából, de irányát meg
tartva, nem kanyarodott ismét északra mint a Javorinka-völgy, hanem
tovább haladt északnyugat felé és így került fel a fentebb említett polanára,
melyen át is nyomult a hegyhát túlsó oldaláig. Ezen tüneményhez hason
lóval, de sokkal nagyobbszerüvel a szomszéd Bialka-völgy alsó részében talál
kozunk.
A Siroka-völgy jégára. A Javorinka-völgy vízterületéhez a Siroka-völgy
is tartozván, itt ismertetem meg az ő kisebb rangú jégárát. Ezen völgy felső
részében gránit, azután vöröshomokkő, alsó részében pedig mészkő és dolo
mit lévén szálban, könnyen eligazodunk a jövevénykövek eredete és szállítás
módja tekintetében. A völgy felső részénék teknő alakú medenczéje gránitsziklákkal van borítva, melyekhez a Csendes-tó táján vöröshomokkő és vala
mivel lejebb mészkő is csatlakozik. A völgy alján kiálló sziklafalak lehorzsolt
felülete, valamint az üledékes kőzetekből álló hegyoldalokon található grá
nitsziklák és törmelékek, végül a völgy alsóbb szakaszában szerteszét heverő
20—40 m3-nyi sziklatömbök hajdani jégárnak működéséről tesznek tanú
ságot. Ezen jégár vastagságára és kiterjedésére vonatkozólag a következő ada
tokat sikerült összeállítanom. Amint a jégár a Siroka-völgy felső szakaszának
utolsó meredek fokáról lebocsátkozott, nagyon széles mederbe ért, (ma szép
rétség terül el azon helyen) hol vastagságából valószínűleg tetemesen veszített.
Ezen rétség felső végén, a völgy baloldalán, az első vízmosásban 71 m.-nyi ma
gasságban a völgy talpa felett, gránittörmeléket találtam a szálban lévő quarzitos homokkövön. A jégárnak tehát legalább is akkora vastagsága volt a
kiszélesedés előtt. A völgy baloldalán lejebb haladva a Maly-Uplaznak egy
keletre irányuló, triasdolomitból álló nyúlványa zárja el előttünk az utat,
illetőleg keletre tereli. A jégárnak is akadályul szolgált ezen kiugró orr,
mivel itt a jégtömegek némileg torlódtak. Ezen orron ugyanis egészen közel
80 m.-nyíre a völgy talpától vereshomokkő és gránitdarabokat találtam.
A torlódást elősegítette az orrtól délre elhúzódó dombvonulat, mely a fentebb
említett rétségen alacsony, széles hát alakjában kezdődve a mentében elhú
zódó völgyekhez képest viszonylagos magasságban mindinkább gyarapszik,
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úgy, hogy az Uplaz nyúlványa előtt közel 70 méternyire emelkedik a tőle
északra elhúzódó völgy talpa felett. S minthogy ezen völgy lefelé mindinkább
megszűkül, a jégár vastagsága is azon mértékben gyarapodott, a melyben
apadt szélessége. Nincs ugyan kizárva, a magassági viszonyok legalább nem
szólanak ellene, hogy a jégár ezen középhátat is elborította, de ezen esetben
a burkoló jégréteg nem lehetett valami vastag. A kedvezőtlen időjárás meg
akadályozott ezen kérdés eldöntésében. Az Uplaz orrán át haladt jégár azon
ban a fentebb említett réten volt jégtömegnek csak egyik ágát képezte, a
másik ág a középháttól jobbra bocsátkozott le, egyesülve a Zvistova- és Suchavölgy esetleges jégtömegeivel. Ezen jégár útját óriási vándorkövek jelölik,
melyek közül különösen a gömbölyded mészkősziklák tűnnek fel. Ezen völgy
ben lefelé haladva, már majdnem szemben az Uplaz említett nyúlványával,
útunk jobb oldalán egy kis part húzódik el, mely közelebb megvizsgálva a
jégár oldalmorénájának bizonyul. Ez főleg gömbölyded mészkősziklákból,
kevés vöröshomokkőből és még kevesebb vörösföldpátú gránitból áll, mely
anyagok minden kivehető rend nélkül helyeződtek el. Az oldalmoréna ív
alakban teljesen elzárja a kelet felől jövő mellék völgyet és a Sucha-polana
nevű szép medenczét alkotja. Több helyen két vagy három párhuzamos,
széles, lapos dombsorból áll, másutt azonban tisztán gátidomú; szélessége
ilyenkor 30—50 m .; a mögötte elterülő rétségtől 2—3 méternyire emelkedik ;
a fővölgy talpa felett pedig 26 m. magasságban fekszik. Folytatásában erősen
a hegy oldalához simul és gyors eséssel nemsokára teljen megszűnik; és m int
hogy alig néhány száz lépésnyire innen vége van a jégár minden nyomának, a
baloldali ág sem haladhatott messzire, a mint az Uplaz hegyormán átha
ladva a fővölgybe bocsátkozott és a jobboldali ággal egyesült. A jégár utolsó
lerakodmánya egy homlokmorénára emlékeztető sziklahalmaz, mely külön
böző nagyságú és minden rend nélkül elhelyezett, többnyire gömbölyded,
kopott mészkő-, vöröshomokkö- és gránitsziklákból áll. Innen a völgy bal
oldalán követni lehet a jövevény kövek folyton emelkedő határvonalát egészen
az Uplaz hegyorráig. A jégár említett végpontja körülbelül 1160 m. magas és
mivel innen a völgy alsó vége majdnem 2 km.-nyi távol van, teljesen ki van
zárva annak lehetősége, hogy a Javorinka-jégárhoz a Siroka-völgyből is
jutottak volna jégtömegek.

2. A Bialka-völgy jégára.
A Javorinka-völgytől nyugatra és nagyjában szintén északi irány
ban húzódik el a Magas-Tátra legnagyobb völgye: a Bialka-völgy, mely
a Halas-tóban, illetőleg Tengerszemben eredő Bialka-pataktól kapta nevét.
Fövize azonban a Poduplaszky-völgyből jövő, és ez szabja meg az egész
völgynek irányát is. Ez a fővölgy, melybe balfelől a Békás tavak völgye a
Bialka-, aBosztoka- és végül a Wakszmundszka-völgyek nyilának; jobb felől
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a felső szakaszában belenyíló Rovinki-völgyön kívül nincsen nagyobb mellék
völgye. Itt tehát a Javorinka-völgyben észleltek ellenkezőjét találjuk; mert
ott a mellékvölgyek majdnem mind a fővölgy jobb oldalán eredtek, itt pedig
a baloldalán vannak.
A Poduplaszky-völgy a Lengyel-nyeregtől a Bialka torkolatáig 6*5 km .;
itten átveszi a Bialka nevet és a Lysa fürészmalom mellett levő Skalki-ig,
hol a hegységből kilép további 5 km. hosszú. A Javorinkával való egyesülés a
Lysától még több mint 6'5 km.-nyíre esik.
A Bialka-völgy vízterülete nagyjában háromszöghöz hasonlít, melynek
csúcsait a Lysa melleti Skalki, a Gerlachfalvi-csúcs északnyugati nyúlványa
és a Svinnicza (2293 m.) képezi; kiterjedése körülbelül 65 km2. Ezen völgy
geológiai viszonyai is elég kedvezők az egykori jégárak nyomainak felisme
résére ; a Poduplaszky-völgy felső szakasza, a Rovinki-völgy, továbbá a Békás
tavak medenczéje, a Bialka-völgy a Poduplaszky-völgygyei való egyesüléséig,
végül a Rosztoka-völgy is teljesen gránitból állanak; üledékes kőzeteket
csak a fővölgy alsó szakaszában és a Wakszmundszka-mellékvölgyben ta
lálunk. A fővölgy jobb oldalán körülbelül szemben a Békás-tavakból eredő
pataknak torkolatával kezdődnek az üledékes kőzetek vöröshomokkő alak
jában ; tovább északfelé trias-mészkő és dolomit következik; a meredeken ki
álló mé8zkőszírtek a bécsi földtani intézet felvételei szerint trias-korbeliek.
Ezen képződmények alkotják az egész jobboldali lejtőt a Javorinai-hágóig,
hol már harmadkori kőzetek mutatkoznak. A fővölgy baloldalán egészen a
Wakszmundszka-völgyig terjed ki a gránit. Ezen völgy jobb oldali mellékvölgye, a Koszyszta-völgy mindkét oldalán gránitból á ll; a tulajdonképeni
Wakszmundszka-völgy felső része azonban üledékes kőzetekből van alkotva ;
ugyanaz áll alsó szakaszának baloldali lejtőiről, míg a jobb oldalon jégár
törmelékkel borított gránit a völgy torkolatáig található.
A Bialka-jégárnak a Poduplaszky-völgyből származott hatalmas törzse
azon terjedelmes medenczében eredt, melyben a Litvorovy (1853 m.) és az
ettől nyugatra eső Zöld-tó fekszik és melyet délfelé a Ganek (2509), Vas
kapu (2436 m.), Batizfalvi-csúcs (2464 m.) és Felkai-csúcs (2218 m.) között
elhúzódó főgerincz határol. Ettől nyugatra van azon medencze, mely mere
dek, kopár sziklafalaival az év legnagyobb részén át befagyott Zamarzly
tavat (1794 m.) és a lejebb, de szintén hatalmas kőfalaktól alkotott me
denczében fekvő Cseh-tavat zárja körül. Mind a két tó szép példája azon
sajátszerű köridomú bemélyedéseknek (circus), melyek a völgyek oldalain
szálban levő kőzetben támadtak. Keletre a Litvorovy- és Zöld-tó medenczéjétől azon megnyúlt medencze van, melyet a Lengyel-nyereg határol délfelől.
Ezen medenczében terül el az 1966 m. magasságban fekvő és szintén az év
legnagyobb részén át jéggel borított Fagyas-tó. A medencze déli, nyugati és
keleti lejtőit hatalmas törmelékmezők borítják, alján azonban többnyire ki
látszanak a szálban lévő szikláknak gömbölydedre koptatott dudorai. A tó
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jobb oldalán széleshátn dombocska van, melynek simára horzsolt felszínén
különböző nagyságú (20— 100 lépésnyi kerületű) és esős időben vízzel meg
telt medenczék terülnek el. Ilyen hát zárja el a Fagyas-tó lefolyását is. Ezen
tó medre különben egészen sziklában van kivájva és *e tekintben teljesen
megegyezik a körülette levő kisebb társaival és valószínű, hogy medenczéjének keletkezése is hasonló okon alapszik, mint ezeké. Hogy ezen ok a
folyóvíz erosiója lehetne, az ellen már a mélyedések köridomú alakja, vala
mint a be- és kifolyás medrének teljes hiánya szól.
Ezen három, észak felé nyíló és most is terjedelmes hómezőket magában
rejtő medencze jégtömegei, alig hogy a bölcsőjüket elhagyták, már egyesül
tek egymással. Nem messze innen jobb felől a Eovinki-völgy jégtömegei
csatlakoztak hozzájuk, melyek bizonyosan szintén tetemesek voltak, mivel
ezen völgyet délkelet felöl a Javorove-skala, délnyugat felől pedig egy a
Javorovénél meg zordonabb hegygerincz határolja és a völgy általában igen
magas fekvésű. Felső végén a talpa 2000 m.-nél magasabb, alsó végén pedig
1500 m .; innen feltűnő meredeken lebocsátkozik a Poduplaszky-völgybe,
mely e helyen körülbelől 1260 m. A Eovinki-völgy lejtőit és alját óriási
törmelék borítja, mely a közlekedést ezen irányban felette megnehezíti.
A Poduplaszky-völgyben is igen sok törmelék gyűlt össze. Alját alapmoré
nához hasonló képződmény borítja, melybe a patak mély medret vájt ki ma
gának ; meredek lejtőihez pedig törmelékkúpok támaszkodnak. Tisztán jégár
eredetűnek felismerhető képződményekkel csak valamivel lejebb;találkozunk.
A Litvorove zleby táján 30—40 méternyire a víz tükre felett jobb oldal
moréna látható, mely kevés megszakítással és folytonosan emelkedve a
Zamky alatt kiálló meredek sziklafalig húzódik. A baloldalon azon tisztáson
találunk oldalmorénát, mely a Békás-tavak vizének torkolata közelében
terül el. Ezen moréna azonban, minthogy viszonylagos magassága jelenték
telen, valószínűleg a jégár visszahúzódásának korszakából való. E tájon a
Békás-tavak jégára is egyesült a Poduplaszky-völgyével.
A Békás-tavak környéke alakra nézve teljesen megegyezik a Tátra völ
gyeinek felső szakaszával; meredek, sokszor kopár sziklafalakból álló félkör
vagy patkóidomu keret, mely terjedelmes, nagyjában síkterületű és egy vagy
több tavat magában rejtő medenczét zár körűi. A Békás-tavak medenczéjében két tekintélyes terjedelmű és egymás mögött fekvő tó van. A medencze
hátterét a meredek falu, kúpidomú Eyzy-csúcs képezi, melynek tövét tör
melékkúpok borítják; nyugat felé a Hétkoronahegy (2082 m.), kelet felé pedig
a Skorusnik (2175 m.) lánczolata húzódik el. A Hétkoronahegy lej
tője többnyire gyepes és járható, csak az előlső tónál meredek falú, a
Skorusnik többnyire törmelékkel borított, de azért egyes gyepes területek
itt sem hiányzanak. A hátsó tó medrét (1717 m.) mindenfelől törmelék veszi
körül, melynek gyarapodása a tó területének rovására történik. A Byzy felé,
valamint a lefolyás helyén azonban a törmelék nem képez vastag réteget,
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mivel ott szálban levő sziklák bukkannak a felszínre. Az előlső tó csak
kevéssel alacsonyabb a hátsónál; nyugat felé meredek sziklafal, kelet
felé majdnem félkörben elhúzódó törmeléktömegek határolják, lefolyását
pedig szálban lévő gránitgát zárja el, mely gyönyörűen le van csiszolva és
hátán itt-ott a visszavonuló jégártól lerakott gránitsziklákat visel. Ezen gát a
tó felé lankáson bocsátkozik le, kifelé azonban elég meredek. A tó medenczéjéből előrenyomult jégnek, ezen gáthoz érve, felfelé kellett hatolnia.
Tovább lefelé is igen tanulságos csiszolt felületeket volt alkalmam észlelni
és ezen csiszolások az egykori jégárnak egyedüli biztosan felismerhető nyo
mai. Morénához hasonló képződményeket nem láttam, ámbár a patak jobb
oldalán itt-ott nagyobb mennyiségben összehalmozott törmeléktömegek, mind
elhelyeződésök-, mind alakjok- ésjnagyságukra nézve a jégártörmelékkel meg
egyeznek.
Alig 1 km.-nyire a Békás-tavak lefolyásának torkolatától egyesül a
Bialka- a Poduplaszkypatak vizével, és e tájon volt a hajdani jégárak egye
sülése is. A Bialka-völgy ezen felső szakasza háromszöghöz hasonlít;
egyik oldalát azon hegygerincz képezi, melyből a Hétkoronahegy és a
Bizy-csúcs emelkedik ki és mely a Tengerszem-csúcsban (2508 m.) végződik.
Másik oldala azon nagyon szaggatott, meredekfalú kopár gerincz, mely
északnyugat felé húzódik és melyhez a Menguszfalvi-csúcs (2377), az Ökörhát, a Csubrina és Miedziane (217G) csúcscsoportok tartoznak. Ez délnyu
gat felé határolja a Bialka-völgyet; végül mint a háromszög harmadik oldala
a Miedziane- (Gruby-) csúcsból kiinduló és északkelet felé tartó hegyhát emlí
tendő, mely az Opaleny-hegyben (1426 m.) végződik és a Bialka-völgy északnyugati határát képezi.
A Bialka-völgy jégára egyrészt a mai Tengerszem hátteréből, másrészt
pedig a Baráttól (2075 m.) nyugatra levő mélyedéstől kapta jégtömegeinek
főrészét. Ezek a Halas-tó táján egyesülve kezdetben észak-északkeleti,
azután pedig északkeleti irányban hatoltak előre. Ezen jégár homlok-, alapés oldalmorénák alakjában igen tisztán felismerhető nyomokat hagyott hátra.
Hogy a Halas-tavat elzáró gát homlokmoréna, azt már 1878-ban közöltem*
és az újabban ezen tóhoz tett kirándulásaim nem csak megerősítettek abbeli
nézetemben, hanem még csodálkozásomat is keltették fel, hogy mások azt
eddig észre nem vették. Az említett gát külső lejtője ívalaku és aránylag
lankás, belső lejtője meredekebb; felszínén különböző nagyságú gránitszik
lák hevernek, melyek között azonban gyepes és törpefenyővel benőtt részle
tek is vannak. A gát koronájában balról jobbra haladva négy egymást nagy
ságban és mélységben tetemesen felülmúló bevágás van; a 2-ik és 3-ik be
vágás közötti rész némileg kúpidomú és legmagasabbra emelkedik a víz tük
rétől (23 m .); a 2-ik bevágáson át ut vezet a tó mellett álló menedékházhoz;
* A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve. V. köt. 144. old.
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a 3-ik bevágás a tónak világosan felismerhető régi lefolyása volt, most azon
ban már 6 m.-rel magasabb a tó felszínénél. A negyedik, legmélyebb bevá
gás már egészen a gát jobb oldalára esik és a tó jelen lefolyásának medre.
Jobbra a lefolyástól még egyszer tetemesen emelkedik a gát, de azután folytonosan esve a hegyoldalhoz simul. Az egész gát, a hol csak fel van
tárva, jellemző jégártörmelékből áll, melyet a jégár visszavonulásának utolsó
szakaszában rakott le. Van ugyan még a Tengerszem előtt is gránittörmelék,
mely a tó lefolyását elzárni látszik, de ezen törmelékréteg aránylag vékony
és a Tengerszem valóban a Halas-tó felé is szálban lévő sziklával van körül
zárva; az ő medenczéje úgynevezett circus.
A Halas-tavat észak felé határoló homlokmoréna előtt nem messze
meglehetős nagy, mocsáros tőzegmedencze terül el, mely észak felé szintén
homlokmorénával van határolva és mindjárt első tekintetre lefolyt, illetőleg
kitöltődött tó medenczéjének ismerhető fel. A mélyebb pontokon még most
is tócsát képez a Halas tóból jövő víz. Itt-ott, néhány nyomorék fenyőfácska
is mutatkozik, bizonyságot tevén, hogy már a favegetatio határán vagyunk.
Egy harmadik szép homlokmoréna azon bő forrás felett van, mely a Halas
tóhoz vezető úttól balra, a völgy baloldali lejtőjén már messziről látható víz
mosás közelében van. Nem kevésbbé tanulságosak az oldal- és alapmorénák,
melyek különösen a víz jobb oldalán láthatók világosan. Egy oldalmoréna
mindjárt a Halas-tó előtti homlokmorénánál kezdődik és hatalmas töl
tés alakjában húzódik a hegylejtő tövében. Nem messze lefelé azonban már
két, sőt több ilyen hullámot találunk. A fentebb említett forrás táján az alsó
hullám 9 m., a felső pedig 39 méternyi magasságban terül el a Bialka-víz
tükre felett. Az alsót az alapmorénához tartozónak lehetne tekinteni, ha nem
volna oly jellemző alakja és ha tovább lefelé nem nagyobbodnék oly feltű
nően. Szélessége 15—35 m. között változik; a patak felé meredek, az ellen
kező oldalon lankás a lejtője. A másik hullám viszonylagos magassága azon
mértékben apad, a milyenben az elsőé növekszik. A két hullám némely helyen
párhuzamos, másutt meg, széles hátat képezve, összeolvad, és megint másutt
a hosszanti hullámok egész sorozatára bomlik fel, melyek különböző nagy
ságú és többnyire tőzeges medenczéket vagy gyepes síkterületeket zárnak
körül. Ezen változatos felszín kapcsolatban azon különböző nagyságú és
alakú gránitsziklákkal, melyek a völgy egész alját borítják a látogatóra igazi
morénaterületnek benyomását teszik. A víz baloldalán a felső oldalmoréná
nak megfelelő terrasz húzódik el, mely némely helyen, például a többször
említett forrás felett erősen kiemelkedik. A Bialka vize, mely a völgy felső
szakaszában alig egy nehány méternyire vájta medrét az alapmorénába,
a völgy alsó szakaszában már nagyon mélyre nyomult. A Hétkorona-hegy
utolsó előtti lépcsőzetének közepe táján a Bialkára merőlegesen áthatolva a
völgyön, a Bialka medrét 22 m. mélynek találtam. A jobboldali part feltű
nően meredek és jellemző jégártörmelékből áll. Erre nagy nehezen felka(232)

A MAGAS-TATRA JÉGÁRAI.

349

paszkodva és a hegy oldalának tartva, több hullámon haladunk át, melynek
utolsóját 4 —5 m. mély völgyecske választ el a hegy lejtőjétől. Ezen hullám
absolut magassága körülbelül 10 m.-rel múlja felül a patak mellett levőét,
ámbár szemre azt a benyomást nyerjük, mintha a morénaterület a hegyoldal
felé tetemesen esnék. A hegy lejtőjén több helyen kisebb-nagyobb terraszidomú kiemelkedések vannak, melyek gránittörmelékből állanak; nem sike
rült azonban eldöntenem, vájjon oldalmorénáknak tekinthetők-e? A minde
nütt egyforma kőzet és a jellemző oldalmorénaalak hiánya nagyon meg
nehezítik ezen kérdés megoldását.
A völgy torkolatánál sem sikerült a Bialka hajdani jégárának hatá
raira és igy nagyságára vonatkozólag biztos adatokat szereznem, de tekintve
a völgy aljának alakját és kiterjedését, jogosan következtethetjük, hogy
ezen jégár igen széles volt és minthogy a szélesség a vastagsággal for
dított arányban áll, nincs kizárva annak lehetősége, hogy a hegylejtő
tövében elhúzódó magasabb oldalmoréna a jégár legnagyobb kiterjedé
sének határát jelöli. A Bialka-jégár tekintélyes nagyságáról különben
több mint 20 m. vaßtag alapmoréna, valamint a Poduplaszky-völgy jégárá
nak nagyfokú növekedése, midőn a Bialka-jégárral egyesült, teszen kézzel
fogható bizonyságot. A Poduplaszky-völgy jégárának a völgy ezen alsó sza
kaszában való növekedéséről a következő adatok nyújtanak világos képet.
A völgy jobboldali lejtőjén, a Békás-tavak lefolyásának torkolatával szemben
levő sziklafalak alatt körülbelől 70 m. magasságban a völgy talpa felett taláttam a jövevénygránitdarabok felső határát, a Bialka torkolata táján már
153 m.-re emelkedett ezen határvonal és a Rosztoka-menedékházzal szem
ben, a Holicza alatt B o t h M. mérése szerint 1256 m. absolut magasságban
húzódik el a nagyobbára gránitból, kevés vöröshomokkőből és még kevesebb
mészkőből álló oldalmoréna, és minthogy a völgy talpa e tájon körülbelől
1010 m., a jégár vastagsága, eltekintve a közepén mutatkozó domborodásától, 246 m.-re rúgott. A jövevény-gránitsziklák igen különböző nagyságúak,
többnyire gömbölydedek és már erősen mállottak. Hasonló sziklák borítják
a hegylejtő alsóbb részeit is és az ott heverő gránittömbök között van olyan
is, melynek köbtartalma felülmúlja a 30 m 3-t. Szálban a lejtő felső részében
quarzitos homokkő van és ez a gerinczet is látszik alkotni; a lejtő alsóbb ré
szében pedig trias-mészkő bukkan ki. Az említett oldalmoréna lefelé való
folytatásában a Cservena-skala meredek sziklafalainál megszakad, felfelé
azonban még jó messzire halad. A völgy túlsó oldalán, a Bosztoka-hegy lej
tőjén körülbelül ugyanazon magasságban hasonló képződményt látunk, mely
hol hullámot, hol kiálló terraszt alkot.
Hogy a jégár vastagsága e tájon oly rohamosan növekedett, annak oka,
főleg a völgynek a Cservena skala mellett való megszükülése, de részben a
Bosztoka-völgyből jövő jégárral való egyesülés visszahatása is. A Rosztokavölgyből ugyanis a Bialka-völgy jégárának talán legerősebb ága eredt és ez
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még a Cservena skala nevű sziklafalak előtt egyesült a főtörzszsel és mint
hogy a Bialka-völgy esése igen jelentéktelen, — a Bialkának a Poduplaszkypatakkal való egyesülésétől a Cservena-skaláig több mint 2 km.-nyi úton
alig 100 m., — nagyon természetes, hogy ezen óriási jégtömegeknek egye
sülése következtében a völgy hátrább eső szakaszában némi torlódás támadt.
A Bosztoka-völgy délkelet felé a Bialka felső szakaszával határos és
attól azon gerincz választja el, mely a Miedziane-csúcsnál (2167 m.) kezdődve
a Swiesztowkán és Ubocson át észak kelet felé tart és az Opaleni-hegyben
(1426 m.) végződik. Délnyugat felé a Miedziane, Glatkie (2072 m.) és Swinnicza (2293 m.) között elhúzódó gerincz határolja, míg északnyugat felé a
Swinnicza, Koziwierch (2259 m.), Granat (2217 m ), Krzyzne és a Rosztokacsúcsban (2092 m.) végződő Woloszyn képezi határát.
Részint ezen magas csúcssorok és a köztük elterülő mélyedések és sza
kadások, még inkább azonban a völgy felső szakaszának terjedelmes és
1670 m.-nél nagyobb magasságban fekvő medenczéi igen alkalmasak voltak
hatalmas jégtömegek létrehozására.
Ha a Zawrat-hágón át a Swinnicza mellett ezen völgybe lépünk, óriási
törmelékhalmokkal és meredek sziklafalakkal körülvett medenczébe jutunk,
melynek fülkeiben most is egész nyáron át terjedelmes hómezők fehérlenek.
Ezen medencze legmélyebb pontján 1889 m. magasságban fekszik a három
oldal felől törmelékkel körülvett Hátsó- vagy Jeges-tó, a Lengyel-Ottó legmagasabbika; előtte még egy kis tócsa terül el szálban lévő sziklában kivájt
m ederrel; ugyan ilyennek bizonyul be- közelebbi vizsgálatnál a Nagy-tónak
medre is. A Jegestóban összegyűlt hó- és jégtömegek délfelé hagyták el a medenczét, lehorzsolva az útban lévő sziklagátat és magokkal szállítva sok törme
léket, melyet azután a Fekete-tó északi és részben keleti oldalán hatalmas
gát alakjában leraktak. A jégár ezen gáttól balra haladt el egyenesen a
Nagy-tó felé tartva, mely a Tátrának legnagyobb tava. Itt két ágra szakadt:
az egyik az útban lévő sziklaháttól balra haladt, a másik pedig jobbra for
dult és a Kis- és Előlső-tó jégtömegeivel egyesülve bocsátkozott le a fővölgybe.
Teljes erejében azonban egészen elborította a jégár az útjában állott aka
dályt, a mint erről a sziklahát lehorzsolt felszíne tanúskodik. A Nagy-tó
medre szálban lévő sziklában van kivájva, ugyanaz mondható a tőle keletre
lévő Kis- és Előlső-tóról, valamint a még tovább keletre fekvő víztelen medenczéről is. Ezen tavak közvetlen környékén mindenütt világosan látható a
jégár vájása és horzsolása. Az ezen tavakat a fővölgy felé elzáró gát három
helyen át van törve, hol a jégár jég- és víztömegei lefolytak. Az áttörések
keletről nyugatra, vagy is a völgyben felfelé haladva folyton kisebbedő m a
gassággal következnek egymásután. Az első a kiszáradt medencze előtt fek
szik, és rajta ösvény vezet át a fővölgybe; a másik az Előlső-tó keleti vége
előtt van; a víztükör feletti magassága körülbelül 5 m.-re tehető; a harma
diknak magassága csak 2—3 m. Most a víz az Előlső-tóból a Kis-tóba és
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innen a Nagy-tóba foly. A törzskari térkép erre vonatkozó adatai tehát hi
básak, mivel ezek szerint a Nagy-tó magassága 1676-1 m. és az Előlső-tóé
1674*2 m. volna.
Még tanulságosabb és nagyobbszabású csiszolásokra akadunk, ha a Nagy
tótól a Sziklava-vízesés mentében lefelé haladunk. Ott gyönyörűen csiszolt
hátakat, dudorokat, lejtőket és meredek falakat pillantunk meg, a merre csak
tekintünk, s ösmerve a Magas-Tátra minden nagyobb völgyét, bízvást állít
hatom, hogy a Rosztoka völgyéihez fogható csiszolásokat a Magas-Tátra más
völgyében nem láttam. A kiálló sziklapadok függőleges oldala domborúra
van koptatva; a meredek falakon a völgy talpával és egymás között is pár
huzamosan haladó, tágas mélyedések vannak kivájva.
A völgy alsóbb szakaszaiban leginkább morénaképződmények marad
tak ránk, de azért csiszolt felületek is fordulnak elő. Nem messze a Sziklává
vízesés alatt több hullámból álló homlokmoréna maradványai láthatók, me
lyek tőzegmocsarat zárnak körűi. Oldalmoréna-részletek is gyakoriak mind
a jobb, mind a balparton, sőt némely helyen két oldalmoréna is van egymás
felett. Ezen képződmények azonban a meredek hegylejtőkről szakadó tör
melék összehalmozódása következtében többnyire már nem ismerhetők fel
tisztán. Sokkal kedvezőbb eredményre vezettek a csiszolt felületek, melyek
közül különösen kettőt óhajtok felemlíteni. Mind a kettő a völgy alsó végén,
a patak jobb oldalán az Opaleni-hegynek a Rosztoka-völgy felé kinyúló orrán
látható; az egyik a Rosztoka oldalán mutatkozó második (alulról felfelé szá
mítva) vízmosással szemben közvetetlenül az út mellett az orr vízválasztóján
van. Ez egy gyengén kidomborodó, szálban lévő szikla, melynek simára csi
szolt a völgy alja felé lejtősödő felszínén egymás közt és a völgy talpával
párhuzamosan haladó kisebb barázdák láthatók. A másik sziklát valamivel
lejebb, az említett orrnak a Bialka-völgy felé bocsátkozó lejtőjén, a Rosz
toka oldalán lévő első és második vízmosás közti térrel szemben, az úttól
6—8 lépésnyire jobbra (lemenet), 120 m.-nyire a Rosztoka menedékház
felett, bokrok között találtam. Ez is szálban van és a Bialka völgye felé lej tősödik. Felszíne síma és párhuzamosan futó rovátkáktól finomul barázdált.
A barázdák és karczolások lefelé a Bialka-völgy alja felé haladnak, irányuk
azonban nem esik össze teljesen a Rosztoka-völgy tengelyével, hanem (felül
ről tekintve) egy kevéssé bal felé tér el, mi azon nyomásnak tulajdonítandó,
melylyel a Bialka-völgy jóval erősebb jégára, a Rosztoka-völgy jégárát az
egyesülés helyén eredeti irányának elhagyására és a Bialka-völgyben való
haladásra kényszerítette. A szikla felszíne beszivárgó víztől nedves volt, mi
nek következtében jóval élesebben tűntek fel a barázdák, mint száraz szikla
falakon.
Hogy ezen barázdákat nem folyó víz hozta létre, arról meggyőződ
hetünk, ha a sűrűbben odabocsátott víz lefolyását megfigyeljük. Ez sohasem
halad a barázdákban, hanem szöget képez velők.
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A leírt eset egyáltalában a legtanulságosabb és legjellemzőbb csiszolás,
melyet eddig a Magas-Tátrában találtam.
Lebocsátkozva a Kosztoka-menedékház felé egy kis morénaterületre
jutunk, melyet a Bialka és Rosztoka egymással tálálkozó oldalmorénái alkot
nak, tőzegmocsárral telt medenczét zárván körül. Ezen morénákat megapadt
jégárak rakták le; a teljes erejükben volt jégárak magasan a fentebb leírt
csiszolás felett találkoztak.
Ezután már csak a Wakszmundszka-völgyből szakadt egy kis mel
lékág a Bialka jégárba. Ezen völgy Koszysta nevű jobboldali mellék
völgye, a 2000 m.-nél jóval magasabb Koszyszta, Krzyzne és Woloszyn csúcs
csoportoktól van körülvéve és hajdanában szintén jégárt rejtett magában.
Erről tanúskodik a völgy jobb oldalán elterülő oldalmoréna, mely a tulajdonképeni Wakszmundszka-völgy jobb oldalán folytatódva a Bialka-völgy
bal oldalán lévő és a Rosztoka-csúcs északkeleti oldalán elhúzódó hatalmas
oldalmorénával egyesül. Ezen utóbbi moréna azon tájon, hol a Rosztokamenedékháztól a Wakszmundszkára vezető gyalogösvény a moréna mögött álló
kosár mellett halad el a törzskari térkép szerint 1263 m. magas és minthogy
a Bialka talpa ezen irányban legfeljebb 1000 m., a fővölgy jégára itt 263 m.
vastagságot ért el. Ez úgy látszik a Bialka-jégárnak legnagyobb vastagsága,
mert innen a völgy már kiszélesedik, úgy, hogy a Wakszmundszka-völgyön
túl a Russinova polánán a jégár szállította gránit már csak 1225 m. (az én
mérésem szerint, P artsch szerint 1229 m.) magasságban van, minek 245 m.
vastagság felel meg. Van ugyan a Wakszmundszka-völgy baloldali lejtőjén
még 1274 m. magasságban is egy oldalmoréna, de ennek létrehozásánál alig
szerepelt a Bialka-jégár. Ha ugyanis a Przyslopról a Wakszmundszka-völgy
bal oldalán a Russinova polena felé haladunk, nem messze azon ponton
alul, hol a Rosztoka-menedékliáz felé vezető ösvény útunktól elválik, az út
mellett egyes gránitdarabokat lelünk. Nem sokára emelkedni kezd ösvényünk,
s ott a gránitdarabok száma is gyarapodik, míg felérve egy kis gerinczre,
az úttól jobbra szép oldalmorénát látunk, mely igen tekintélyes vörös
homokkő- és gránitsziklákból, tehát olyan kőzetekből áll, milyenek csak
a Wakszmundszka-völgyből, illetőleg annak «Koszyszta» nevű mellékvölgyé
ből juthattak oda. Ezen oldalmoréna magassága mérésem szerint 1274 m.
Ha azt a Bialka-jégár hozta volna létre, közel 300 m. vastagnak kellett
volna lennie, mivel a Bialka-völgy alja e tájon körülbelül 980 m. De az
ellen szól az anyagon kívül még ezen oldalmoréna gyors esése és apadása is,
melyet utunk folytatásában tapasztalunk rajta.
A Russinova-polánára érve és a gránit elterjedésének felső határát fel
keresve, dél felé igen szépen látjuk a Rosztoka-csúcs előtt elhúzódó és
fentebb leírt oldalmorénát, de látjuk egyúttal a Bialka jobb oldalán a Cservena-skalától megszakított oldalmorénát is, a mint az a sziklafal északi
végétől különösen kezdetben gyorsan eső terrasz alakjában a Lysától
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a Javorinára vezető út felé húzódik. Ezen úton túl az oldalmoréna P artsch
szerint mindinkább töltésalakúvá leszen és folyton apadó magassággal végül
körülbelül 300 lépésnyire az úttól, ívalakban, gyors eséssel a Bialkának
40 m.-rel mélyebben fekvő medre felé kanyarodik, a jégár közel végét jelez
vén. Magam is több helyen bejártam ezen morénát s P artsch erre vonat
kozó adatait csak megerősíthetem. En ugyan még valamivel lejebb a Bialka
12 m. mély medre mentében is találtam széles, nagy gránitgömbökből álló,
lapos hátat, mely mögött a Hovancova felé tőzeges mocsárok terülnek e l;
de minthogy a parton látható feltárásban a 12 m. magas falnak csak felső
2 m.-je gránithömpölyök- és törmelékből áll, a többi pedig szálban lévő harmadkorbeli képződmény, lehetséges, hogy a Bialka-patak egyik régibb lerakodmányával van dolgunk Hasonló képződményt a Bialka bal oldalán is
találunk. Ezen mocsáros területtől a Hovancova felé menve, kezdetben arány
lag ritkák a gránit- és vörösliomokkösziklák, feljebb a gerincz felé azonban
mindinkább gyarapodnak mind nagyságra, mind számra nézve. A Bialkától
a Jávorinál-hágóra vezető gyalog úton felfelé haladva, egyes helyeken közel
10 m 3 nagyságú szögletes, mohlepte gránitsziklákat találtam, melyek még
a Bialka-jégáron kerültek mostani helyökre. Ezen sziklák felső határán túl
egészen a gerinczig sem nagyobb sem kisebb gránit- vagy vöröshomokkődarabot nem láttam, világos jeléül annak, hogy a túlsó oldalról a hágóra feljutott
Javorinka-jégár nem bocsátkozott le a Bialkáig, hanem inkább a Hovancova
hátán és keleti lejtőjén húzódott el, a mint azt a néha tekintélyes nagyságú,
szögletes, hol gömbölyded gránitsziklák bizonyítják, melyek fent a háton
sokszor 1 m.-nél mélyebben sárga földben be vannak ágyalva. A Hovancova
nyugati oldalán itt-ott található jövevénykövek valószínűleg csak a jégár
olvadása alkalmával keletkezett vízzel kerültek mostani helyökre. A Lysával
szemben a teraszszerű és óriási sziklákkal — 40 m3-nél nagyobb is van —
borított oldalmoréna felett az egész hegylejtőn nem látni gránitot. A Bialkajégárnak e tájon történt rohamos apadása már PARTSCH-nak is feltűnt, de
neki nem sikerült ezen sajátságos tényt megfejteni. Csupán a völgynek
e tájon történő kiszélesedését az apadás okául elfogadni, maga sem tartván
elégségesnek, utódjára bízta a kérdés végleges eldöntését. Én e végből czélszerűnek tartottam a jégárnak a völgy baloldalán való elterjedésének határát
felkeresni és azt egész lefutásában követni. Azonban alig, hogy a Russinovapolanán elindultam, nagy csodálkozásomra azt vettem észre, hogy a jöve
vénygránit határa aránylag csak lassan ereszkedik le és hogy a Russinova
és Goly (1209 m.) közti hágón át a Filipka-patak völgyébe csapott át, me
lyet kalauzom szerint Za Zadnie-nek neveznek. A gránittömbök határa a
hágón 43 m.-rel magasabb a hágó legmélyebb és általam 1178*5 m. magas
nak határozott pontjánál. A jégárnak a vízválasztón áthaladott ága tehát
40 m.-nél vastagabb volt. Szélességét is óhajtván megtudni, a gránittömbök
említett határától a Goly-tető felé haladtam és odáig 1050 lépést tettem.
F ö ld tani Közlöny, X V III. köt. 188S
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A Golyn felemelkedve, a gránitdarabok száma mindinkább apad és a szálban
lévő mészkő törmelékei gyarapodnak, de teljesen nem szűnik meg a gránit
ott sem és még a Goly legfelsőbb pontján is gránitszikla hever. A hágó
alsóbb részeit a többé-kevésbbé gömbölyded és sokszor 2 m3-nél is nagyobb
gránittömbök teljesen ellepik. Ha az 1209 m. magas Goly-tetőtől a Bialkavölgy irányára merőleges vonalat képzelünk, ez nem messze a Lysa felett
metszi a Bialka 975 m. magas medrét, s minthogy a Bialka fentebb leírt
jobboldali morénája saját mérésem szerint 1083 m., tehát csak 108 m.-nyíre
van a Bialka medre felett, egy új és szintén nehezen megfejthető probléma
előtt állunk: t. i., hogy a jégár bal oldala közel 240 m.-nyíre emelkedett
a völgy talpa felett, míg jobb oldalának megfelelő magassága alig 110 m.
volt. A jobb és baloldal között tékát vagy 130 m.-nyi magassági különbség
mutatkozott. A Goly-dombtól a széles gerinczen (Hurkotne) tovább észak
felé ismét gyarapodik a gránitsziklák száma, de vastagabb réteget seholsem
képeznek, a mint azt több helyen a szálban lévő harmadkorbeli homokkő
és pala bizonyítják. Aránylag legtömegesebb a gránit a gerincz tetején, lefelé
mindinkább apad és a lejtő alsó felében gyakran tekintélyes területeken,
különösen a Lysa alatt kiálló sziklafalon túl, alig találunk gránitot. Ha a
gerinczen tova haladunk, az 1171 m. magasnak jelölt Glodowkára jutunk,
de itt sincs vége a gránitnak, sőt utunk, mely ezen tetőn át vezet, olyannyira
van különböző nagyságú gránithömpölyökkel borítva, hogy inkább valamely
hegyi patak medréhez, mint úthoz hasonlít. De az úttól jobbra és balra is
igen sűrűn találunk többnyire mohborította gránitsziklákat, melyek között
3—4, sőt 6 m 3 nagyságúak is fordulnak elő. Ismét folytatva lefelé menő
utunkat, végül mérésem szerint 1097 m. magasságban, nem messze azon
helytől, hol a Cichára vezető gyalogút válik el útunktól, egyszerre meg
szakad a sűrű gránitburok és néhány lépésnyire onnan alig találni csak
egy darabot is. Ezen határ nagyjában összeesik azon egyenes vonal irá
nyával, melyet a Zsdjári-hágóról a Bialka-folyóra merőlegesen húzva kép
zelünk. A hegyhátról lefelé menve a Bialkának e tájon már 200 m.-nél
mélyebben fekvő medréhez a lejtőn aránylag ritkábbak a gránitsziklák
és az említett határvonalon túl már egyáltalában nem találtam ilye
neket. Lent a völgy alján a hegylejtő felé tőzeges mocsárok terülnek el,
melyeket gyakran több köbméter nagyságú gránitsziklákkal borított lapos
hullám választ el a Bialkának néha 20 m.-nél is mélyebb meredek partú
medrétől. Váljon ezen hullám jégártól ered-e, vagy pedig a Bialka vizének
régibb lerakodmányának tekintendő-é, azt épen úgy nem sikerült eldöntenem, mint a Bialka jobb oldalán lévő hasonnemű képződményre nezve.
A hegylejtőn valamint Goly-Glodowka-gerinczen lévő gránittömegek azonban
csak jégár utján kerülhettek mostani helyökre.
A jövevényköveknek a Glodowkán való előfordulásából rendes körül
mények közt azt lehetne következtetni, hogy a Bialka-jégár e helyen még
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oly vastag volt, hogy baloldalával egészen a határoló gerinczig ért fel,
mi legalább 200 m. vastagságnak felelne meg. Ilyen jégár természetesen
nem szűnhetett volna meg egyszere, hanem lassan apadva még nagy távol
ságban jelölte volna határait a völgy lejtőin lerakott törmelékeivel és oldal
morénáival, míg végre a völgy alján többé-kevésbbé széles nyelv alakjában
végződött volna. De tekintve a jégár jobboldali morénájának világosan
követhető útját és 930—940 m. magasságban a völgy alján való megszűné
sét, továbbá tekintve a j övevénygránitoknak a Goly-Glodowka-gerinczen és
annak lejtőin való elterjedését, valamint elég éles és a völgy tengelyére
majdnem merőleges határvonalukat: be kell látnunk, hogy itt a rendesektől
eltérő viszonyokkal van dolgunk. Szerény nézetem szerint a hatalmas jégár
a Lysa mellett lévő meredek sziklafal (Skalky) táján (és valószínűleg ezen
sziklafaltól is) két ágra oszlott, melyeknek egyike a Bialka mai medrében
haladt és folytonosan apadva még 900 m. felett megszűnt, a másik pedig a
Skalky felett lévő háton húzódott el jobbra, balra lebocsátkozva, törmeléket
szállítva és vastagságban folyton apadva, míg végre a Godowkán túl teljesen
megszűnt.
Ha okát kutatjuk ezen sajátságos tüneménynek, azt első sorban a
völgy irányának a Cservena-skala északi végén való megváltozásában vél
ném keresendőnek. A Cservena-skala mellett ugyanis egyenesen északnak
tart a völgy, ezentúl pedig északkelet felé fordul. A jégár, a mint a Cservenaskala és Rosztoka által képezett szorosból kilépett, eredeti irányát meg
tartva, a Rusinova-polanán haladt tovább, honnan erős ágat a Za Zadnie
völgybe bocsátott le, míg főtömege, tolva az utána érkező jégtömegektől a
széles gerinczen nyomult előbbre. A jégárnak azonban nem egész tömege
hatolt fel a Rusinovára, tekintélyes része lent maradt a Bialka medrében és
megtette a völgy kanyarodását, minek következtében a jégár e tájon igen
nagy mértékben kiszélesedett: a Rusinova-hágó irányában majdnem kétszer
oly széles volt, mint 2 km.-rel feljebb. Ezen kiszélesedéssel a vastagság
apadása járt s ha ehhez az e magasságban már igen tekintélyes olvadást is
számba veszszük, nem fog merésznek látszani abbeli állításom, hogy a Lysa
mellett lévő meredek és majdnem 150 m. magas fal kibukkanva, a lejtőt
képező jégár tömegén, ezt két ágra osztotta, melyeknek egyike a sziklafal
felett a hegy gerinczén, másika pedig a sziklafal alatt a Bialka medrében
haladt tova. Az utóbbi 200 m.-rel mélyebb lévén, hamarább olvadott el,
mint az, mely a gerincz fensíkján haladott.
Ha elfogadjuk ezen itt vázolt magyarázatot, meg van fejtve a Javorinkavölgy jégárának alsó szakaszában észlelhető rendellenesség is. Itt is a szo
rosból kikerült jégár nem kanyarodott a völgy medrével, hanem megtartva
irányát, felhatolt a völgy torkolatával szemben lévő hegyhátra, elborítván
egyúttal a völgy egész baloldalát. Innen folytonos eséssel a Hovancovahegyháton tovább haladt, lassan egyenesen északra kanyarodván. Hogy hol
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érte végét a jégár, azt nehéz volna megállapítani, mivel az egész hegyhát a
Javorinkának a Bialkába szakadásáig (820 m.), hol sűrűbben, hol ritkáb
ban granithömpölyökkel van borítva. P artsch úgy véli, hogy a jégár a
Hovancovának 1037 m.-rel jelölt pontján túl alig haladt messzire és hogy a
tovább éjszakfelé lévő hömpölyöket a jégár folyó vize szállította mostani
helyökre. Magam több irányban bejárván ezen hegyhátat, nem találtam oly
adatokat, melyek P artsch feltevését kétségtelenül támogatnák, de olyanokat
sem, melyek határozottan ellene szólnának. Ezen azonban csudálkozom,
hogy miképen állíthatta P artsch , hogy a Javorinka-jégár a völgy talpán
970 m. magasságban megszűnt, midőn az ő felfogása szerint annak ezen
tájon még közel 70 m. vastagnak kellett volna lennie. A Hovancova-hegy
1037 m., és a völgy talpa ezen irányban 975 m .; a Hovancován pedig hatá
rozottan átment a jégár. Az is nehezen lenne megfejthető, hogy a 70 m.
vastag jégár a Javorinka jobb oldalán lévő Mesisteni-völgynek legalább leg
alsóbb szakaszában némi nyomokat nem hagyott. Ha mindezt számba
veszi vala P artsch , bizonyosan másképen szólott volna adott magyarázata.
Én valószínűnek tartom, hogy a jégár vékony kéreg alakjában még jóval a
Hovancova-hegyen túl is terjedett, jobbra, balra lebocsátkozván, és való
ban itt is olyan eset előtt állunk, hol a jégár nem követi a gyorsan kanya
rodó völgy medrét, hanem az útjában álló széles hátra nyomul fel, melyen
tovahalad, a hát lejtőin elszéledvén.

3. A Suchawoda-völgy jégára.
A Bialka-völgytől nyugatra terül el a Panszczycza-völgygyei egyesült
Suchawoda-völgy. Ez nagyjában EÉK-felé tart és területre nézve jóval
kisebb a Bialka-völgynél,— alig több 22km‘2-nél — de az egykori jégárak nyo
mait illetőleg felette tanulságos. Déli határát a Piargi (1977 m.), Swinnicza
(2293 m.), Koziwierch (2259 m.), Granat (2217 m.) és Kryzne képezi, keletfelől a Nagy- és Kis-Kosysta (2192 és 2142 m.) a Przyzlop-hágó (K ölben h eyer szerint 1539 m.) és a Kopa (1336 m.), északnyugat felé pedig a Piargi,
Kasperowa (1852 m.), Kopa-Magory és annak észak keletfelé való folytatása
határolja. Végig tekintve ezen hegyek magasságán, csak a déli határon talá
lunk olyanokat, melyek a hajdani jégárak jégtömegeinek kútforrásúl szol
gálhattak. Ott három medenczét alkotnak: a Gasienicowe-tavak (Hernyóstavak), a Fekete-tó (Czarny-staw) és a Panszczycza-tó medenczéjét. A Fekete
tó medenczéje teljesen, a másik kettőé pedig csak felső részében gránitban
van; a Gasienicowe-tavak medenczéjének északnyugati oldalán quarzitos
vörös homokkő és triaskorbeli mészkő fedi a gránitot; a Panszczycza-tó
medenczéje pedig északkelet felé való folytatásában vöröshomokkőből áll.
A Panszczycza és Suchawoda között elhúzódó gerincz déli része gránit, mire
észak felé vöröshomokkő és ezentúl trias-korbeli mészkő következik. A Sucha(240)
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woda-völgy baloldali és a Panszczycza-völgy jobboldali lejtőjét mesozoos
üledékes kőzetek alkotják, melyeket némely helyen óriási mennyiségű jégár
törmelék fed el. A Suchawoda-völgy geológiai alkotása tehát igen alkalmas
az egykori jégárak nyomainak felismerésére; a háttérből került gránit és
vöröshomokkő-sziklák elterjedése nagyon világosan jelöli a jégár htját és
alapot nyújt a jégár nagyságának meghatározására.
Ha a Lengyel-Öt-tótól a Zawraton át a Czarny-stawhoz lebocsátko
zunk, — a mi a nyár legnagyobb részén át kisebb-nagyobb hómezőn törté
nik — nagy törmelékhalmazokra akadunk. Magának a tónak medre körös
körűi kőzettörmelékkel van elborítva; a lefolyását elzáró gát azonban
szálban lévő szikla, melyre törmelék rakódott. Ezentúl lefelé haladva annyi
a törmelék és oly jellemző a völgy talpának alakzata, hogy már kevésbbé
gyakorlott szem is észreveszi, hogy jégár lerakta talaj környezi. A hol
hosszanti, hol haránt irányban lefutó sziklarakások a köztük elterülő kis
medenczékkel, a szerte heverő óriási gránit-sziklák, melyek sokszor élükön
nyugszanak, igazi moréna-terület képét adják. A jobboldali lejtő alján
oldalmorénára emlékeztető vonulat terül el, de az törpefenyővel oly sűrűn
van benőve, hogy megközelíthetetlen. Ezen medenczéből az ösvény a
Gasienicowe, medencze előtt vezet el a tulajdonképi Suchawoda (száraz víz)
völgybe, mely a Gasienicowe-tavak lefolyását egyesíti magában s melybe
nem messze htunktól a Czarny-stawból jövő patak is szakad. Ezen völgynek
baloldalán 50 m.-nyíre azon pont felett, hol az ösvény keresztezi a ottlétem
kor valóságosan száraz patakm edret, szálban lévő mészkövén és tovább
lefelé quarzitos homokkövön hatalmas gránit oldalmoréna húzódik el, mely
mindinkább kiszélesedve és a völgy talpához képest viszonylagos magasság
ban gyarapodva teljes fensíkot képez. Az ottani szállások mind gránitmoré
nán állnak. Némely helyen 80 m.-nél nagyobb a szélessége és a völgy lejtő
jétől ott, a hol keskenyebb, 6—8 m.-nyíre emelkedik ki. Legtanulságosabb
és legjellemzőbb ezen moréna épen a faöv határán. Valószínűleg ezen
morénáról tesz említést K o lbe n h ey er is.*
Ezen moréna azonban nem jelöli a hajdani jégár elterjedésének leg
felsőbb határát; még jóval magasabban is akadunk elszórtan heverő gránitdarabokra az üledékes kőzeteken. De midőn a gyalogösvény a KopaMagory előtt a gerinczre ér fel, egyszerre feltűnik a gránitsziklák éles határa,
a mint szintén elérve a gerinczet azon át is csap és a szomszéd Olczyskovölgybe bocsátkozik, az egész EEK-felé húzódó és üledékes kőzetekből álló
hegyhátat tömérdek és gyakran igen nagy gránitsziklákkal elárasztván.
Innen származnak a kizárólag üledékes kőzetekben bevájt Olczysko-pataü
vízterületén lévő gránitok is. Ezt különben már A lth is felismerte és P artsch

* K arl K olbenheyer :

Die Hohe Tátra. II. kiacl. 2. oldal.
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is lehetségesnek tartja ; * a jégárnak a vízválasztón való átlépésének helyére
nézve azonban határozottan nem nyilatkoznak. P artsch , kiindulva azon
tényből, hogy a Suchawoda-völgy alja a völgy középszakában, — itt csak az
jöhet tekintetbe,— mindenütt 160 m. mélyebb oldalgerinczénél csupán csak
azt következteti, hogy a jégárnak az átlépés helyén 100 m.-nél jóval vasta
gabbnak kellett lennie. A gerincz azon része azonban, melynek viszonylagos
magassága a bécsi cs. kir. földrajzi térkép isohypsai szerint közel 160 m., az
átlépésnek általam felfedezett pontjától jóval északra van m ár; vagyis más
szóval mondva, a jégár már előbb, a völgynek egy feljebb fekvő szakaszában
hagyta el medrét. Ezen hely a földrajzi intézet térképe szerint (1 :25*000)
200 m.-nél jóval magasabb a völgy talpánál; e szerint a hajdani jégár
sokkal nagyobb volt, mint a milyennek P artsch gondolta.
A hatalmas jégárnak a szomszéd völgybe nyomulása tehát már itt
fent a völgy középső szakaszának elején kezdődött és eltartott tovább lefelé
is, hol a vízválasztó viszonylagos magassága már tetemesen csökken. Az itt
elvált jégtömegek nagyon tetemesek lehettek, a mit egyrészt az Olczyskovölgy egész hosszában talált jövevény köveknek nagy mennyiségéből, más
részt pedig a völgy jobb oldalmoréjának e tájon való hirtelen eséséből lehet
következtetni. A jégár azonban még a völgy alsóbb szakaszaiban is lépte át
baloldali partját, a miről a Kopieniec keleti és északi oldalán található
jövevény-gránitsziklák tanúskodnak. Ha ugyanis a Suchawoda völgyéből
a gyalogösvényen Zakopane felé haladunk, minduntalan kisebb-nagyobb
gránitdarabokra akadunk. Ezek száma és nagysága egy ideig folyton fogy
és úgy látszik, hogy már víz szállította ezen távolabbi helyekre, de a mint
a Jaszczurowka nevű melegforrás (fürdő) felé közeledünk, a gránit- s vöröshomokkősziklák feltűnő gyarapodását veszszük észre. A forrás környéke,
valamint az Olczysko-patak medre a gránit és vöröshomokkő különböző
nagyságú (2 m 3-nél is nagyobb) gömbölyded szikláitól mintegy el van
borítva. Ezen sziklák a Suchawoda-jégárnak a Kopa-Magory alatt elvált
ágán jöttek ezen völgybe; ha a jégtömegek nem is hozták volna le mai
helyökre, mégis bizonyosnak tekinthető, hogy a jégnek szállításuknál fősze
repe volt.
A Sucha-woda-völgy alsó része lényegesen eltér a Magas-Tátra éjszaki
oldalán lévő völgyek alsó szakaszától, a mennyiben az óriási homlokmoré
nát alkotó törmelékeit még legnagyobbrészt háborítatlanul találjuk azon
helyen, hol azokat a jégár hajdanában lerakta, holott a többi völgyekben
a jégár lerakodmányait a folyó víz nagyobbára szétrombolta és elhordta.
Azonban nem csak a homlokmoréna maradt itten ép állapotban, hanem az
oldalmorénák is. Ha a völgy alsó szakaszát keresztező gyalogösvényen a bal
oldali lejtő legmagasabb pontján állva délnek, tehát a völgy felső vége felé
* P artsch

1. c. p. 40.
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tekintünk, hatalmas oldalmorénát látunk magunk előtt, mely néhol a mész
kőből álló hegyoldalhoz simulva, másutt pedig 15— 18 m.-nyi mélyedés által
tőle elválasztva épen álláspontunk közelében átcsap rajta és elárasztja
a Zakopane felé tartó völgyek alsó táját. Ezen gyakran 40—60 m. széles
oldalmorénán felfelé haladva a kiálló mészszirtek közelében azt veszszük
észre, hogy mindinkább meglapul, míg végre egészen megszűnik. A patak
víztükre felett való magassága e tájon mérésem szerint 85 m. Ezen moréná
ról igen jól áttekinthető a völgy alsó végén lévő és sűrű erdővel benőtt hom
lokmoréna is. Innen látható, hogy a jégár végén lerakodott törmelék nem
a Suchawoda-völgy tengelye irányában, hanem balra tőle fekszik. A haj
danijégár vége ugyanis, a mint a délkelet felől a Panszczycza-völgyből jövő
jégárral egyesült, északi irányát elhagyta és EENy felé fordult. A Suchawoda-völgy vize azonban nem követi ezen eltérést, hanem északi irányát
megtartva áttöri a jobb oldalmorénát, mély és meredek falú medret vájván
magának. Ezen bemetszés, valamint a tőle balra lévő legfelső Toporowy-tó
szintén tisztán látható a fentebb leírt oldalmorénáról. P artsch , ki ezen
tanulságos morénaterületet részletesebben tanulmányozta,* három lépcső
fokot talált a jégár ezen végső lerakodmányaiban; a fokok mindegyikében
tó v a n ; legkisebb a Felső-tó, mely K o lbenh ey er szerint 1143 m. magasság
ban van; a második tó medenczéje jóval nagyobb, de nagyrészt már moh
hal és törpefenyővel van benőve, magassága 1131 m., legnagyobb a legalsó
(1095 m.). A tavak mentében igen nagy, eredeti állapotukban megmaradt
oldal morénák húzódnak észak felé, és a legalsó tó alatt homlokmorénával
állnak összefüggésben. Ezen homlokmoréna mesterségesen fel van tárva
és P artsch szerint különböző nagyságú (van 25 m.3-es is) gránittömbökből
áll; a sziklák közt maradt hézagok pedig agyagos homokkal vannak kitöltve.
A homlokmoréna lejtője igen meredek (30°) és 1042 m. magasságban sík
területbe megyen át. Ott tehát véget ért a jégár. Hogy a morénaterület ezen
völgyben oly épen megmaradt, az kizárólag azon körülménynek tulajdoní
tandó, hogy a Suchawoda vize nem követte végig a jégár medrét, hanem,
mint fentebb láttuk, keresztül törve a jobboldali oldalmorénán, kilépett
belőle.
Nem kevésbbé tanulságos és az egykori jégár tekintélyes nagyságá
ról tanúskodó adatokat szolgáltat a Suchawoda-völgy jobboldali lejtője.
P artsch alsó végén ment keresztül rajta, ott, hol a Javorináról Zakopanéra
vezető gyalogösvény halad el. Első ízben én is, szakadó esőtől és a talaj
nehézségeitől kényszerítve ezen utón jártam, de 1886-ban elhagytam az
ösvényt és jóval feljebb, ott, a hol a bécsi katonai földrajzi intézet térképe
szerint az 1400 m. isohypsa húzódik, hatoltam át a Suchawoda és Panszczycza-völgy közötti vízválasztón. Mohhal és afonya-bokrokkal borított szik* L. e. p. 42.
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Iák, korhadó fatörzsek és vékony növénytakaróval elfedett üregek felette
fárasztóvá tették ezen utat. de az ott látottak bőven kárpótolták kiállott
fáradalmaimat. A mint ugyanis a völgy aljától 121 m.-nyíre felkapaszkod
tam, gyönyörű, 50 m.-nél szélesebb oldalmorénára értem, mely gránit- és
vöröshomokkő-sziklákból van alkotva és a hegy lejtőjétől élesen elválik. Ott
pedig, hol a gerincz meredek orralakjában megszakad, terjedelmes medenczét határol, melyben tőzeges, lápos mélyedések gyepborította dombocskák
kal váltakoznak. Az utóbbiak, a mint a morénától a gerincz tengelye felé
haladunk, mindinkább magasabbak, anyaguk pedig teljesen megegyezik a
moréna anyagával. Az oldalmoréna tehát nem jelöli a hajdani jégár legma
gasabb színtáját. Ezt különben még világosabban bizonyítja maga az itt
egyszerre megszakadó gerincz, a mennyiben rajta több köbméter nagysága
gránitsziklák hevernek és oldalai is ilyen jövevénykövekkel vannak borítva;
a gerincz alakja után Ítélve, különben valószínű, hogy tömegének legna
gyobb része is ilyen jégártörmelékből áll. A quarzit a gránithoz képest rit
kának mondható. A kisebb törmelékhez különben itt egyáltalában csak
nehezen juthatni, mivel sűrű gyep és humus-réteg borítja a talajt és csak
itt-ott, hol egy kidőlt fenyő gyökerei magukkal ragadták a jégár törmelékei
nek takaróját, látni némi kis feltárást. Ezen gerincz, az orr végétől néhány
lépésnyire mérve, 89 m.-rel magasabb az említett oldalmorénánál; a völgy
alja feletti magassága pedig, tekintve, hogy ezen hely az oldalmorénára
húzott keresztmetszetnél valamivel feljebb fekszik, bízvást 200 m.-re tehető.
Ennyi volt tehát a hajdani jégár vastagsága a völgy ezen szakaszában.
A gerincz orrán, valamint az előtte elterülő medenczeben ki lévén
vágva az erdő, a látogatónak szabad kilátása van mind a völgy végén lévő
morénaterületre, mind pedig a túlsó oldalon az egész erdőn keresztül húzódó
és világosan kivehető oldalmorénákra. Egyúttal magyarázatát is találjuk
azon feltűnő jelenségnek, hogy a hegygerincz egyszerre oly meredeken vég
ződik. A völgy baloldali lejtőjének magassága ugyanis e tájon tetemesen
apad, úgy, hogy a jégár tömegének jelentékeny része ismét átcsaphatott
a gerinczen, elhagyván eredeti medrét. A jégár ezen rögtöni kiszélesedésével
járt azután vastagságának hirtelen apadása, mi az oldal morénáknak gyors
esését vonta maga után.
A többször említett gerincz különben szorosan véve nem oldalmoréna,
hanem a Suchawoda- és Panszczycza-völgy jégáraitól képezett középmoréna,
mert az utóbbi jégár is igen tekintélyes nagyságú volt és mivel a Panszczycza-völgy nem oly mély, mint a Suchawoda-völgy, jégára legalább oly
magasra emelkedett, mint a Suchawoda-völgyé. — A Suchawoda-jégár
apadása alkalmával a gerincz lejtőjére oldalmorénát rakott le, ugyanazt tette
a Panszczycza-völgy jégára is, s a mint a Suchawoda jobb oldalmorénája a
gerincz orra előtt elterülő medenczét nyugat felől határolja, úgy teszi azt a
Panszczycza-jégár bal oldalmorénája kelet felől. Ezen utóbbi moréna a
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hegygerincz mentében számos hosszant haladó hullámra oszlik, melynek
mélyedéseit tőzeges lápok töltik ki, míg felszínén mohborította jövevény
sziklák hevernek. Ezek között már valamivel gyakoribb a vöröshomokkő,
de azért a gránit még mindig túlnyomó mind mennyiségre, mind nagyságra
nézve.
Hasonló viszonyt tüntetnek fel a Panszczycza-patak törmelékei.
A patak víztükre és az említett orr közötti magassági különbség mérésem
szerint 116 m. A Panszczycza-völgy jégára tehát azon átmetszet irányában,
melyben a Suchawoda jégára 200 m.-nél vastagabb volt, a völgy alja felett
legfeljebb 116 m.-re emelkedett. A Panszczycza-völgyben a patak jobb part
ján a Polana Panszczycza nevű tisztás és kosár felett lévő oldalmorénáig
mentem. Ez alján főleg gránitból áll, feljebb azonban mind sűrűbben mészkő
és vöröshomokkő is mutatkozik rajta. Ezen oldalmoróna is ott egy
szerre megszűnik; vége jóval hátrább fekszik a túlsó oldalon lévő orrnál
és körülbelül azon tájon, hol a földrajzi intézettérképe szerint az 1400m.-res
isohypsa a völgy alját éri 55 méternyire van a patak víztükre felett.
A hegy lejtőjétől 4—6 m.-nyi mélyedés választja el ezen oldalmorénát.
Vájjon nem fordulnak-e elő jégárnyomok a hegylejtőn még magasabban is,
arról, valamint a völgy felsőbb részeinek ide vágó viszonyairól a kedvezőtlen
időjárás miatt nem szerezhettem közvetlen tudomást. Valószínű azonban,
hogy az oldalmoréna felett elterülő törmelékmező alatt is vannak még jég
árnyomok, mivel a völgy túlsó oldalán a jégárlerakodmányok a bécsi föld
tani intézet geológiai térképe szerint jóval magasabban terjednek el. A tér
kép szerint az 1600m. isohypsa magasságában érte el a jégár a Panszczyczaés Suchawoda-völgy között lévő vízválasztó gerinczét és ott át is hatolt
rajta, mivel a Suchawoda jégára a túlsó oldalon még nem ért fel a gerinczig, mindamellett, hogy vastagsága felülmúlta a 200 m.-t. A Panszczyczajégár vastagsága e helyen körülbelül 80 m.-nyi volt; tovább lefelé a völgy
aljának gyorsabb esése következtében, mindinkább növekszik a jégár medré
nek mélysége és némely helyen felülmúlja a 120 m.-t. Minthogy pedig a
vízválasztó az 1G00 m.-res isohypsától fogva lefelé mindenütt jégártörme
lékkel van borítva, a jégárnak állandóan a gerinczig kellett érnie; azonban
valószínű, hogy azt rendesen át is lépte és hogy a Suchawoda-völgy-jégárral
egyesülve ezzel északnyugatfelé kanyarodott. A mennyire a Panszczyczapolana környékéről kivehettem, a domborzati viszonyok nem szólnak ezen
vázolt felfogás ellen.
A Panszczycza-völgy hátsó szakasza azon tájon, hol a Zolta-hegy
északi lejtője a menedékes és jégártörmelék borította hegyháttal összefügg,
meredek fokkal végződik. Ezen foktól a völgy baloldalán oldalmoréna ered,
mely folytonosan esve és a gerinczet mindinkább elhagyva összefügg a fen
tebb leírt bal oldalmorénával. A jégár azonban legnagyobb kiterjedésekor
magasabban haladott és a völgy hátsó szakaszában lévő fok táján a törpe(245)
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fenyő határában érte el a gerinczet, hol nemsokára a Suchawoda-jégárral
egyesült.
A Panszczycza-völgyben lefelé haladva a jégár jobboldali határát igye
keztem elérni. A Wakszmundszka-polanán (a kisebbiken) rá is akadtam.
Ott ugyanis a polana alsó szélét gránitsziklákból álló gát szegélyezi, mely
élesen elválik a felette következő mészkőtől és első tekintetre emberi kéz
alkotta műnek látszik, de követve az erdő felé való folytatását és tekintve a
néha igen nagy gráhitsziklákat, melyeknek tovamozdítására sok ember ereje
szükséges volna, csakhamar arról győződünk meg, hogy itt a jégárnak
oldalmorénájával van dolgunk s pedig a legmagasabbal, mivel feljebb nyo
mát sem látni már a gránitnak. Hasonló viszonyokat találunk a nagyobb
Wakszmundszka-polanán. Itt is a jégár lerakta öv a polana alsó határát
képezi. A hajdan jégárral borított terület sűrű erdővel van benőve; a jégár
legfelső oldalmorénája felett rétségek terülnek el. A bécsi katonai földrajzi
intézet térképe szerint a polanán lévő szállások mellett az 1400 isohypsa
halad el, a patak víztükre pedig ezen átmetszetben valamivel 1300 m.-nél
magasabb; a Panszczycza jégárnak vastagsága tehát még e tájon is körül
belül 90 m. volt. Innen északi irányát elhagyva északnyugat felé fordult,
s nemsokára valószínűleg teljesen összeolvadt a Schuchawoda jégárral. Nincs
azonban kizárva, hogy a Toporowy-tavaktól keletre lévő északdéli irányban
húzódó dombsor a közép-moréna folytatása, mely esetben a Panszczycza
jobb oldalmorénáját, a Topoporowy-tavaktól keletre a Suchawoda-patak jobb
partján kellene keresnünk.

4. A Bysztre-völgy jégára.
A Suchawodavölgytől nyugatra terül el a szintén észak felé nyíló
Bysztre-völgy. Ez kisebb az előbbinél s körülbelül csak 17 km2 területű.
Némelyek Bialy-Dunajecznek is nevezik, rendesen azonban csak a folyó
viseli ezen nevet.
A Bysztre-völgy felső részében széles, félköridomú és három kisebb
völgyre oszlik : a nyugati a Kondratowa, a középső a Goryczkowa, a keleti a
Kasperowa. Tovább észak felé már a Zakopanéi vashámorban a Jaworzynavölgy csatlakozik hozzá. A völgyek alja még végső szakaszukban is sokkal
mélyebb, mint az előbb leírt völgyek megfelelő részei, és az őket környékező
hegyek közül is csak a Kondraczka-csúcs 2000 m.-nel magasabb (2004 m.),
a többi mind jóval 2000 m. alatt marad. De azért ezen völgyben is keletke
zett hajdanában jégár és épen ezen völgy az, melyben a Magas-Tátra hajdani
jégárainak első nyomait fedezték fel. Zeuschner lengyel geológus ugyanis
ezen völgyet több ízben meglátogatva 1855-ben azon véleményre jutott,
hogy a völgy baloldalán elterülő és a Zakopanéi vashámor közelében végződő
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sziklasáncz anyaga nem víz által került mai helyére, hanem a jégár hátán.*
Ezen oldalmoréna tekintélyes hullámot képez, mely a mészkő alkotta hegy
től élesen elválik és vele néha 8— 10 m.-nyi mély árkot határól; a völgy
talpánál, P artsch mérése szerint, körülbelül csak 50 m.-nél magasabb, a
jégár vastagsága tehát e tájon szintén nem sokkal nagyobb volt. Az oldal
moréna leginkább gránit, csillámpala és gneiszből áll, a quarzit, a mészkő
és dolomit ritkább benne. Gránitja kétféle; van apróbb szemű, a biotittól
sötét színű, és világosabb nagy vörös orthoklas-földpáttal és fehér muskovittáblákkal. A gránit, gneisz és csillámpala a völgy déli határlánczolatából
való, mely a Kondraczka- és Kasperowa-csúcs között elterülve, ágakat bocsát
észak felé. A quarzit a Kondratowa völgy baloldalán található; a mészkő és
dolomit a meredek falú és kopár Giewont-csoportból való. Quarzit és
mészkő azonban a Bysztre-völgy jobb oldalán is van szálban. A Kasperowától északra a gránitra quarzit és arra triasmészkő következik, mely még a
Jaworzyna völgyön túl is terjed.
A vashámor felett levő oldalmoréna a falu közelében ívalakban a
völgy felé bocsátkozik és ott egy lerombolt homlokmoréna maradványának
látszik. Hasonló moréna van a völgy jobb oldalán. Ez P artsch szerint főleg
csillámpala-, quarcit- és homokkőből állva, sziklatömegeivel és egyéb törme
lékeivel teljesen elborítja a Bysztre- és Jaworzyna-völgy között lévő gerincz alsó
végét és a Jaworzyna-völgy torkolatát, de a tovább északra lévő Nosalon
már nem látható; végső része körülbelül 250 lépésnyire van a baloldali
moréna ivének végétől s P artsch is valószínűnek tartja, hogy itt egy hom
lokmoréna maradványaival van dolgunk. Az eredeti moréna körülbelül
1050 m. magasságban rakódott le, s itt véget ért a jégár is. A faluban, vala
mint a falu alatt a völgy alján heverő és néha igen tekintélyes nagyságú
sziklák, valószínűleg a vízzel jutottak a mai helyökre.
A völgyben felfelé haladva mind két oldalán többnyire tisztán felismer
hetni az oldalmorenákat. Ezek hol töltés, hol párkányzat alakúak és több
nyire sűrű erdővel borítvák, mely követésüket nagyon megnehezíti. Körül
belül 3A órányira a falutól azonban igen szép tisztásra a Kalatowkára érünk,
hol szabad kilátásunk nyílik és igen tanulságosan ki van képződve a bal
oldalmoréna. E helyen szerezte Zeuschner azon döntő érveket, melyek az
akkortájban merésznek mondható felfogásának megállapítására bírták.
Szemben ezen tisztással, a völgy túlsó oldalán is van egy rét, a Kasperowa.
mely a jobboldali morénát teszi hozzáférhetővé. A Kasperowa-völgy vize
a Bysztre-patakkal csak valamivel lejebb egyesülvén, a völgy alján itt két
patakot találunk, melyeken át kell hatolnunk, ha a jobb oldalmorénát fel
akarjuk keresni. P artsch szerint a bal oldalmoréna 1212 in., a jobboldali
* Zeuschner : Ueber eine alle Längenmoräne im Thale des Bialy Dunajecz.
Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften. XXL k. II. füz. 259—262. 1.
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1215 m., a patak víztükre pedig 1154, illetve 1157 m. magasságban fekszik.
A patak medre azonban igen meredek falú és \ alószínü, hogy csak utólagosan
vájódott be a jégár medrének aljába, melyet 1165 m.-nyi magasnak tart;
a jégár vastagsága tehát itt is csak 45—50 m. lehetett. S minthogy a völgy
többi részeiben sem akadunk adatokra, melyek a hajdani jégárt nagyobbnak
tüntetnék fel, az említett méreteket a jégár legnagyobb vastagságának kell
tekintenünk. Szélessége, a két oldalmoréna egymástól való távolságát alapul
véve, Kalatowka táján körülbelül 800 m.-nyi volt. A Bysztre-völgy jégára
tehát a Magas-Tátra kisebb jégáraihoz tartozott.
A Kalatowka-polánán elterülő oldalmoréna már a gyalogúkéi látható
tanulságosan, a mint hatalmas hullám alakjában elzárja a mögötte fekvő
völgyecskét; s ha felhatolunk a moréna gerinczére, mesterséges töltésen
véljük magunkat, mely 15—20 m. széles koronával és megfelelő szélességű
talppal a mellékvölgy felé ívalakban kanyarodva halad el. Mögötte a hegy
lejtője felé szép gyep borította medencze van, melyen már nincsen gránit.
Lefelé ezen oldalmoréna mindinkább keskenyedik, és midőn a völgybe
nyúló mészkősziklafalak elé jut, már nagyon megapadt; hasonlót tapaszta
lunk, ha felfelé követjük; ott a Giewont keleti nyúlványának, a Wrotkának
meredek sziklafalához érve egészen megszűnik.
Az oldalmoréna anyaga főle ' gránit, melynek sziklatömegei különböző
nagyságúak (van 2—3 m3-es is) és többnyire szögletesek; utána következik
a gneisz és csillámpala; vöröshomokkő és mészkő aránylag ritkán van.
A moréna belső oldalán, valamint a közte és a patak között elterülő rétségen
már sokkal gyakoribb a gömbölyűre koptatott gránit. Azok a kerítések,
melyeket pásztorkunyhók közelében ilyen jövevénykövek összehalmozása
útján készítettek, főleg gömbölyded sziklákból állnak. A Kasperowa felett
elhúzódó oldalmoréna nincsen oly jellemzően kiképződve, mint a Kalatowkán
lévő; a hegyoldal felé csak ritkán lejtősödik és mellékvölgyecskéktől többször
át van törve, de azért oldalmoréna-természete kétségtelen.
A völgy e tájon háromfelé ágazván, mi a leterjedelmesebb ágát, a
K on dratowa-völgyet kerestük fel. A Kasperowa- és Goryczkowavölgyeket
nem volt alkalmam bejárni.
A Kalatowkát elhagyva sűrű erdő borította területre jutunk, melynek
szerteszét heverő sziklái, valamint a vízmosásoktól feltárt talaja világosan
elárulja, hogy jégár rakta le. Kezdetben a Kondratowa-völgyből jövő patak
bal oldalán haladunk, feljebb azonban jobb oldalára megyünk át. Nem
messze ezen átjárótól nagy homlokmorénára akadunk, melyet több vízmosás
igen tanulságosan feltár. Valószínűleg ezt említi Partsch is. A vízmosásokban
csak nagy esőzések idején foly a viz. A homlokmorénából hosszanti hullámok
erednek, melyek a völgy tengelyével párhuzamosan haladnak. Még feljebb a
Kondratowa-polanán az utolsó kunyhó táján ismét homlokmoréna van.
Ezen morénát is mély (néhol 6—7 m.) meredek falú árok tárja fel. A falakat
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alkotó törmelék sorában uralkodó a csillámpala és gneisz, elég gyakori
azonban a vörös földpátú, sokszor porphyros szövetű gránit is. Némely
helyen oly tömegesek és sűrűn egymás mellé szorulnak a lerakott kőzet törmelékek, hogy szálban látszanak lenni. A völgy aljának szálban lévő
kőzetét különben gneisz és csillámpala képezi.1 A törmelékdarabok
többnyire szögletesek és épélűek, ritkán az éleken kopottak. Alakj ok és
egész külsejök világosan elárulja, hogy nem messziről kerültek mostani
helyökre s kőzettani minőségűk a mellett tanúskodik, hogy leginkább a
Kondraczka csncscsoportból származnak. Ezen tény egyúttal arra nézve
is ád nekünk felvilágosítást, hogy honnan kerültek leginkább a terjedelmes
medenczét kitöltő jégtömegek.
5. A Koscieliszko völgy jégára.
A Koscieliszko völgy ugyan már nem tartozik szorosan a Magas
Tátrához, de mivel felső részében egy hajdani jégár határozott nyomai
láthatók, és a Kárpátoknak a Magas-Tátrától nyugatra levő völgyeiben a
Koscieliszko-völgyön kívül eddig jégárnyomokat nem mutattak ki, röviden
megismertetendőnek találtam ezen völgyet is.
Már P artsch említi,2 hogy a völgy alsó részében, kezdetétől egészen
a Pisana nevű meredek sziklafalig (1015 m.) hajdani jégárnak nyomát sem
látta, a völgy keleti mellék völgyében azonban körülbelül 1250 m. magas
ságban homlokmorénára akadt, melyet azonban a kedvezőtlen időjárás miatt
közelebbről meg nem vizsgálhatott. Szándéka volt a Szmreczyn-tavat is
felkeresni, melyre nézve a térkép adatai és Kolbenheyer leírása nyomán
azon gondolatra jutott, hogy talán a Tomanova mellékvölgy és a CzarnyDunajecz-nek nevezett fővölgy jégárainak egy középmorénába átmenő
oldalmorénái határolják.
Én 1885-ben B óth Márton barátommal a Tycha-völgyből átmentem
ezen völgy keleti mellékvölgyébe. A hágó3 baloldalán (felmenetkor) a
meredek hegyoldal mentében gránit alkotta öv húzódik el. Ez azonban
valószínűleg pseudoglacialis képződmény, mely akként keletkezett, hogy a
meredek faltól levált sziklák a tövében elterülő hómezőn legurulva, alsó
végén összehalmozódtak.
Lebocsátkozva a Tomanova-völgybe, a szállások közelében bosszant
1 A baloldali lejtőn az utolsó kunyhó felett jó magasan szálban levő gránitot
találtam. A bécsi földtani intézet térképén e helyen vöröshomokkő van lerajzolva.
2 P artsch 1. c. pag. 47.
3 A térképen Tychá-nak van elnevezve ezen hágó, azonban czélszerűbb volna
Tomanová-nak nevezni, míg Tycha-hágónak a Tycha-csúcs mellett lévő és a Koprova-völgyből a Tycha-völgybe vezető átjáró neveztetnék, mely a térképen Prieliyba
nevet visel.
(2 4 9 )
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lefutó hullámokra akadtunk, melyeknek különböző alakú, nagyságú és
minőségű törmelék képezi az anyagát. Különösen gyakori egy sötét színű
mészkő, e melett van fehér mészkő, márga, vörös-homokkő, quarzit és
kevés gránit is. Ezen különféle kőzetek a hullámok felszínén nagy sziklák
alakjában is láthatók. Mind a völgy alapjának felszíne, mind pedig a
lerakodott törmelékek minősége egykori jégárak működésére \ all. A mészkő,
márga és részben a quarzit is a völgy jobb oldaláról, a quarzit másik része
és a gránit a völgy hátteréből és baloldaláról került le. Hasonló összetételűek
a völgy alsó szakaszában előforduló többi jégár-képződmények is. A völgy
alját körülbelül 1200 m. magasságban elhagyva a Szmreczyn-tó felé vettük
utunkat. Mohhal benőtt sziklákon, meredek partú vízmosásokon és vizereken
át felfelé hatolva a tótól délkeletre elterülő polanára jutottunk. Ennek egyik
vízmosásában a kimosott kövek sorában számra nézve első helyen áll a
vöröshomokkő, mely nem messze dél felé szálban van. A vöröshomokkövön
kívül van még fehér quarzit, esillámpala, gneisz és gránit, az utóbbi
aránylag igen ritka. Ezen kőzetek mind tovább dél felé, tehát a főgerincz
felé szálban vannak, s minthogy ezen különböző formatiokon keresztül
egy kis völgyecske húzódik, mely az említett tisztáson végződik, ezen kőze
tek odajövetelének módjáról határozott véleményt nem mondhatni. A polana
magassága a Tomanova-völgy talpa felett a katonai földrajzi intézet isohypsai szerint 60—70 m.
Lejebb haladva sűrű törmeléktömegekre és egyes tözegmedenczékre
akadtunk, míg végre a fensík egy mélyedésében fekvő Szmreczyn-tóhoz
értünk, melyet sötét színéről Fekete-tónak (Czarny-staw) is neveznek.
Magassága R o t h M. mérései szerint 1244 m. Ez tőzeges tó (Moorsee) egész
valójában. Feneke a korhadó növényzettől sötét színű, innen van vizének
színe is ; sekély partjai sűrű növényzettel vannak benőve, sem be- sem
kifolyása nincsen. PAKTSCH-nak feltevése e tó eredetére vonatkozólag
helyesnek bizonyult: itt valóban a két szomszéd völgy oldalmorénáitól
képezett medenczével van dolgunk, és környezete sok tekintetben hasonlít
azon medenczékkel telt fensíkhoz, mely a Suchawoda- és Panszczycza-völgy
vízválasztóján körülbelül 1400 m. magasságban van. A tótól északra a két
oldalmoréna már egy középmorénává olvadt össze. Ez kezdetben hirtelenűl
emelkedve magasabb a tó tükrénél, de azután folyton esve a Tomanova
pataknak a Koscieliszko-völgybe szakadása közelében már teljesen meg
szűnik. — A tótól éjszakra elterülő hegyhát egész terjedelmében vörös
homokkő, quarzit, gneisz és csillámpala törmelékével van borítva, sőt nem
ritkák a nagyobb szikladarabok sem. Lent a két völgy egyesülése közelében
a Tomanova-völgy alján számos tőzegmocsár képződött, melyek medenczéi
valószínűleg szintén a jégártól erednek.
Ezen adataim azonban koránt sem elegendők a Koscieliszko-völgy
jégára egykori viszonyainak teljes felderítésére. Számos kérdés marad még
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megfejteiben. így például a hely színén tett észleletek a mellett szólnak, hogy
a jégár nem messze a két völgy egyesülésétől 1030— 1030 m. magasságban
megszűnt. Ezen táj azonban a Szmreczyn-tótól alig lVa km.-nyíre van, a tó
mellett pedig a Tomanova-völgyben haladó jégárnak a térkép adatai szerint
legalább 60, a fővölgyben haladónak 150 m. vastagnak kellett lennie, ha a
fentebb említett törmeléktömegek tőlök erednek. Ezen hatalmas jégtöme
geknek ilyen rövid úton kellett megolvadniok, a mellett még a völgy a Pisana
felé mind inkább megszükül.
A két jégárnak a Szmreczyn-tó mellett észlelt vastagsága teljesen
megfelel völgyük terjedelmének és magasságviszonyainak. A Tomanovavölgy sokkal kisebb a Koscieliszko-völgynél és környező hegyei közül csak a
Szmreczyn múlja felül a 3000 m.-t (3068 m.), a többi mind 3000 m. alatt
van és a hágó 1689 m.-re bocsátkozik le A Koscieliszko-völgy hegyei közül
a Yisoka-Kamenistje 3138 m.-re emelkedik, a többi hegyei a határon lévő
Szmreczyn kivételével ugyan szintén 3000 m. alatt maradnak, főgerincze
azonban általában magasabb.
A Koscieliszko-völgy jégárnyomainak részletesebb tanulmányozása,
valamint a Liptói-havasok völgyeinek a jégárnyomokra vonatkozó megvizs
gálása a jövőnek marad fentartva. Hogy hajdan ott is képződtek jégárak, az
a Magas- és Alacsony-Tátrában tett tapasztalatok nyomán a viszonyok
analógiája következtében nagyon valószínű.

A JÉGKORSZAK HATÁSA MAGYARORSZÁGBAN.
Dr. S zabó JózsEF-től*

Akadályozva lévén az állandó központi választmány által felkért előadó
az osztálycsoporthoz intézett értekezését megtartani, én engedtem a felszólí
tásnak, de elnézést kérek, ha előadásom a rögtönzés jellegéből kibontakozni
képesnek nem találtatik.
Egy közérdekű tárgyról fogok elmélkedni, a Földről, a Földnek alig
múltjáról, a geologok negyedkorának vagy diluviumának azon phasisáról,
mely a jégkorszaknak mondatik. Ezen jégkorszak Európa északi és észak nyugoti országaiban oly és annyi nyomot hagyott hátra, hogy kitűnő tér
nyílik az akkori geographai viszonyok részletes kutatására és az eredmények
valóban sok tekintetben már megállapítottaknak mondhatók.
* E nagy érdekű előadást D l. S zabó J ózsef tanár a magyar orvosok és természet
vizsgálók az 1886-iki évben Buziás-Temesvárott tartott vándorgyűlésén tartotta, remél
jük, liogy annak közlésével olvasóink hálájára számíthatunk. Szerk.
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