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A TŐZEG ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON
Dr. Statjb Mómcz-tól.

f
(Folytatás). ! i [ : /

Háromszék vármegyében csak kis terjedelmű zöldlápok vannak, 
úgymint:

1. Az Olt folyó és pedig a málnási fürdő mellett fekvő 1U k. holdnyi 
nagy és 1,5—2 m vastag láp, melynek középső részében egyes fatörzsöket 
találhatni.

2. A Nagy-Borosnyó és Zágon községek határában fekvő «Nád» már 
le van csapolva.

Dr. Istvánffi Gy. úr kutatásai alapján még a következő zöldlápokról 
van tudomásunk:

3. A Feketeügy völgyében Mártonfalva mellett fekszik a «Gátalja» és 
«Nyir» nevű, melynek hosszúsága kb. 1 km. szélessége 0,5 km és vastag
sága 1 m. Altalaja agyag («kék sár»).

Petöfalva és Hatolyka között kiszáradt nádas maradványát lehet 
találni, mely igen rostos, világos barna. kb. 15 cm vastag, földdel kevere
dett tőzegréteget tartalmaz.

4. f-zt.-Xa: Ina e- GX-sr.c: között fekszik a «Rákos» nevű gyeptőzeg
telep. melye: a: országút kettéhasít. Kb. 3 km hosszú és 2 km széles, 
helyivel-kössél meg van ssakítva és termőföld szorítja ki. Vastagsága 
3Vs m. Fel- 20—30 cm va-tag rétege barna, az alsó fekete gyékény- és 
sáslevelekkel kevert, r :- ::-  szálas. 2 m-nél már fölbukkan a talajvíz, de 
zsombékos háncsuk : s rrsze már nagy részben kiszáradt; kb. 15 évvel 
ezelőtt az egész terület nádas volt; most pedig, úgy látszik, rezgő tőzeg
láppá alakul át. Általa a -zürke agyag.

5. Oroszfalu határában a «Fortyogó» mellett van egy kb. 1 km hosszú 
és 0,5 km széles, de csak 20—30 cm vastag tőzeges rét; melynek színe 
sötétbarna. A «Fortyogó» nevű borvízforrás közvetlen a tőzeg szélén 
fakad. Altalaja szürke agyag «kék sár»).

6. A Büdös-fürdő területén a Torjára vezető út mellett, a Bálványos
patak völgye hegyoldalán 500 m hosszú, 100—150 m széles és csak 
30—40 cm vastag tőzeges lerakódás látható. Altalaja vöröses agyag.

A déli Kárpátok töve is szegény tőzegtelepekben.
Brassó vármegyében dr. Istvánffi Gy. úr a következő tőzegterülete

ket találta:
F öld tan i Közlöny. XXIV. köt. 189t. (230) 24



370 DE STAUB MÓRICZ:

1. Szász-Hermány és Prázsmár között az országúton a 13-ik kilo
méteres kőnél 3 km hosszú, 2 km széles és 1/a—1 m vastag fekete tőzeg
telep. Altalaja kavicsos agyag.

2. Prázsmár község közvetlen szomszédságában a «Rohrau» és «Tart- 
lauer Wald» nevű gyeptőzegláp, mely azonban sokszorosan van megszakítva 
és így szétszórt tőzegszigeteket mutat. Hosszúsága 3 km, szélessége 2 km, 
vastagsága 40—50 cm. A szászok «scliwefelige Erde»-nek (kénes föld) 
nevezik. Altalaja szürke agyag.

3. Prázsmár község határában a Hermány felé menő országút mellett 
egyrészt a vasúti állomásig, másrészt a községig terjed kis gyeptőzegterület, 
melynek hosszúsága 1,5 km, szélessége 1 km, de 3m vastag. Altalaja szürke 
homokos agyag.

Fogaras vármegyében az Olt folyó balpartján Sárkány és Mundra 
községek mellett fekszenek zöldlápok:

a) A Sárkány község mellett fekvőnek helyi neve «Kring». Területe 
126 k. h. 1883-ban lecsapolták; a lecsapolás előtt igen zsomhékos és 
ingoványos volt. Vastagsága 2,8 m; altalaja kékes agyag. Ásás alkalmával 
1—1,5 m-nyi mélységben számtalan és igen vastag fatuskóra, ág- és 
gyökértöredékre akadtak. A fatuskók felső végei azonban majdnem a terep 
szintjéig fölérnek és «éppen ezekből hajtott és él az az igen sok bokor»(?). 
A tőzeg színe szurokfekete, világos sárga, vöröses fekete és piszkos szürke.

b) A Mundra község mellett fekvő láp helyi neve: «Balta maré», 
kb. 600 k. b.-nyi nagy. Lecsapolták. 2,3—5,3 m vastag. A talaj fölszintje 
túlnyomó részben zsombékos, ingoványos és helyenként annyira süppe- 
dékes, hogy meg sem közelíthető. Találkoznak olyan helyek is, hol a 
növényzet túlnyomó része m oh; e helyek lebegősök, alig bejárhatók.

Szeben vármegyében Szászsebes mellett a Sebes vize mentén, a 
«Lunka Oasa mica» nevű területen három egymás mellett fekvő felláp- 
terület van a völgy kiszélesedésében és a tenger fölött 1227 m-nyi magas
ságban. Összesen kb. 16—18 boldnyi területet foglalnak el, legnagyobb 
vastagságuk 5,5 m; sőt ennél több is lehet. A lápokon nyílt vizek nincsenek, 
de a Sebesbe ömlő Oasa mica patakocska átszeldeli. A lápban alig lehet 
rétegeket megkülönböztetni, mert a felső sárga szin oly szépen m gy :. 
különféle szinfokozatokba, hogy a rétegek el nem különíthetők. A prei ■ 
ásatása alkalmával fatörzsökre vagy fatuskókra nem akadtak. Az éltük. 
kavicsos homok, valószínűleg egykor a Sebes medre lehetett.

Szerdahely mellett három ponton fordul elő oly po-vany. ni k 
némi tőzegképződés van. Az egyik 621 m-nyi kiterjedés . - 1 m v:,-tt_
féltőzeg, a többi kettő ennél kisebb (Dr. Primics i. h. 20. b Z -  : . rézé
ben dr. Lörenthey Imre (i. h. 10. 1.) szerint dr. Panne- Gi í :-t -> 
(Neristoma) putris L. és Planorbis (Gyrorbis) rőt a ■.■■.i: -  lom. he t 
találta.
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A Czibin folyó mellékvölgyeiben több helyen fordul elő tőzeg (dr. 
Primics i. h. 2. 1.).

Hunyad vármegyében csak 1300 m-nyi magasságban találtak a
Sebes folyó mellett Szászsebestől mintegy 70 km-nyi távolságban három 
kis fellápot. A salanvölgyi láp kb. 3, a dui-duivölgyi kb. 2 és a prigana- 
völgyi kb. 2 hold nagyságú; az elsőnek legnagyobb vastagsága 1,78 m. 
Az altalaj kavics.

Dr. Primics (i. h. 1. 1.) szerint Kalánnál is van tőzeg.
Krassó-Szörény vármegyéből tagadó értesítések érkeztek.
A délkeleti hegyvidék északi részében csak Besztercze-Naszód vár

megyében van több láp. A következőkről van tudomásunk :
a) Tesna vidékén a legnagyobbik a «Dealu Lat» nevű erdőrészben 

fekszik s mintegy 60 k. holdnyi kiterjedésű. Egy 5 m hosszú rúd, melyet 
középső részébe mélyesztettek, nem akadt szilárd talajra. Három réteget 
lehet benne megkülönböztetni. Egyes helyeken az alsó rétegben fatuskók 
és fatörzsök találhatók, melyek minden határozott irány nélkül feküsznek 
a lápban. Altalaja, úgy látszik, szürke agyag.

b) A «Szimnik» nevű erdőrészben van egy kb. 35 kát. holdnyi nagy 
felláp.

c) Nagy-Ilva község erdejében a «Gura Salluza» nevű erdőrészben és 
a Salluza-patak mentén van a «Tinóvá (láp) Salluza» nevű 12 holdnyi 
nagyságú és még több kisebb, egynéhány m*-nyi kiterjedésű, egymással 
összefüggő láp.

A lápok e ritkasága, mi úgy látszik a valónak megfelel, érthetővé teszi 
azt, hogy Szolaok-Doboka vármegyéből egyetlen egy igénytelen értesítés 
jött. mely szerint BffiSH I miik felőri földbirtokosnak volna egy kb. V»—1 
holdnyi m-.oy : o t o :  . 1 melynek éretlen tőzege csak csekély vastagságú.

Dr. Pbimic'  i. L. 4. In szerint a délkeleti hegyvidéken még a követ
kező helyeken volnának tó zegterületek :

a) Torda-Aranyos vármegyében Keresztesen és Aranyos-Polyán köz
ség határában.

b) Nagy-Kük .1. vármegyében a Haarbach (Hortobágy-patak) északi 
kiágazásában Berethal m felé, Tettendorfnál.

c) Torda mellett .'-zelistyén.
d) Enyed mellett a miriszlói hid táján a Maros jobb partján.
e) A fátlan Mezöség nádas tavainál.
f) Udvarhely vármegyeben Keresztur, Bethlenfalva és Oláhfalu határá

ban.
g) Erdély északkeleti szélén, Bukovina határánál a Dorna viz mentén 

Pojána Stampi és Kosna mellett állítólag jelentékeny tőzegtelepek vannak.

24*(2 4 1 )



372 Dí STAUB MÓRICZ:

VI. Az északi hegyvidék

a) A z észak i fe lto ld  h atárszéli v á r m eg y é i: Árva, T rencsén,
Szepes, Sáros.

Árva vármegyéből P okobny (i. h. 105. 1.) csak hiányos és általános 
értesítést kapott. Köenyei F eeencz m. kir. főerdész úr jelentéséből most 
onnét a következő tőzegtelepeket ismerjük.

Föllápok:
1. Chizsne község határában fekszik a «Pnsztacs» nevű kb. 100 kát. 

holdnyi területű fölláp, mely közepében 3 m vastag és mindenütt szerte
szét fekvő fatörzsöket és tuskókat találnak benne.

2. Alsó-Lipnicza községben feküsznek:

a) az «Osztrembofka» nevű fölláp, melynek kb. 20 kát. hold a terü
lete ; legnagyobb vastagsága 3 m ;

b) a «Murgacska» nevű fölláp, területe kb. 30 kát. hold; legnagyobb 
vastagsága 4 m.

3. Jablonka községben vannak:

a) a «Lisza-pusztizsna» nevű fölláp, területe kb. 120 kát. hold, leg
nagyobb vastagsága 4 m ;

b) a «Puszti bor» nevű fölláp, területe kb. 100 kát. hold, közepében 
3 m vastag.

c) a «Vranorka» nevű fölláp, területe kb. 130 kát. hold, közepében 
1,5 m vastag.

4. Pekelnik község határában feküsznek:

a) a «Velka pusztizsna za gajkov» nevű fölláp, melynek területe kb. 
700 kát. hold, legnagyobb vastagsága 1,5 m. Ez a láp összefügg az előb
bivel.

b) a (iKu Gajcze» nevű fölláp, területe kb. 200 kát. hold, leguagyol 
vastagsága 2 m.

5. Szuchahora község határában van a «Budnó« nevű fc bar. mely
nek területe kb. 120 kát. hold, legnagyobb vastagsága 4 m.

6. Slanicza község határában fekszik a «Bor» nevű fölláp. területe kb. 
82 kát. hold; közepében 2,5 m vastag. E község határában "annak egyes 
szántóföldeken olyan helyek, hol ezelőtt láp volt.

7. Usztye községben vannak :
(212)
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a) a «Listyák» nevű fölláp, területe kb. 65 k. hold, közepén 1,5 m 
vastag;

b) a «Velky bor» nevű fölláp, területe kb. 90 k. hold, közepében 
3 m vastag.

8. Hamr községben van a «Bor» nevű fölláp, területe kb. 60 k. hold;
legnagyobb vastagsága 2 m.

Az itt felsorolt tőzegtelepeken kívül van az árvái fensíkon egy láp, 
melynek területe 3635 hold és ettől elkülönítve, de ugyanazon fensíkon még 
egy 1544 holdnyi tőzegterület. E két területen azonban a tőzeg nem képez 
összefüggő telepet, hanem az egyes telepek szárazabb helyek közé ékelőd
nek és vastagságuk is igen különböző. Eelmérve és átkutatva még nin
csenek. A tudósító szerint Árvamegyében 7000 holdnyi terület tőzegtalaj 
volna.

Trencsén vármegyéből Pokorny (i. h. 105. 1.) csak annyit tudhatott 
meg, hogy Cserne és Trsztye helységek mellett vannak lápok; azonban dr. 
Schilberszky Károry úr, bizottságunk kiküldöttje, a következő telepeket 
kutatta á t :

1. Cserne község és Skalite vasúti állomás között az első község hatá
rában, az országút szélén és a vasút keleti oldalán a 7- és 8-ik számú őrház 
közelében feküsznek:

a )  A «Planina Gelacsakora» nevű zöldláp 3 holdnyi területű, közepé
ben kb. 5, szélein 1V* m. vastag.

b) A «Planina Fensova» (vagy «Moravcova») nevű 3 k. holdnyi nagy 
zöldláp. Vastagsága ép olyan mint az a) alattié.

e i E telephez tartozik még a vasúti gát túlsó oldalán és Skalite köz
séghez közel fekvő, kb. 4 holdnyi és közepében 5 m vastag terület.

A tőzeg fel- - i—1 m-nyi vastag rétege barna színű; alatta 3—4 
m vastag, szürke t .z z  Gk-zik. Álló és fekvő fatörzsöket fölötte nagy mennyi
ségben talált dr. Schilbebszkt úr a tözegrétegben, de a túlnyomó többség 
álló helyzetben van. A kéreg és a fa makroszkopos megtekintése után 
ítélve, azok föltétlenül coniferákhoz tartoznak. A törzsek karcsúk, többnyire 
férfi derék vastagságúak vagy még nagyobb átmérőjüek. Az altalaj 
szürke agyag keverve kavicscsal; a legnagyobb kavicsok 1-—IVa kg-ot 
nyomnak.

2. Svrcsinovec falu határában a vasút mindkét oldalán hosszú, kes
keny szalagban szűk felületű völgy közepén fekszik egy zöldláp, melynek 
szélességé a vasút délkeleti oldalán 25—30 m; az észak-nyugati oldalán 
55—60 m; hosszúsága 1 2 km-nél nagyobb. A közepén V2-—1 m, a széleken 
20—25 cm vástag. A tőzeg egyenletesen barna színű; sphagnum, úgy mint 
az elöbbin, kevés van rajta, csak egyes sekélyebb, vízenyősebb helyeken
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hatalmasodik az el. Sok rajta egy Polytrichum-faj,cyperaceák és juncaceák. 
Áfonya és nád nem nő rajta. Fatörzsek bőven vannak benne és pedig 
a tőzegrétegben ép úgy, mint az altalajt képező szürke agyagban. Legna
gyobb részt egyenesen állanak.

3. Trsztye falu mellett 260 m t. f. magasságban fekszik egy kb. 80 
holdnyi, közepén Va—a/s m, szélein pedig 10—12 cm vastag ingovány.

r~.~ 1 fekete szürke turfaréteg fjUSI mészkő
I I . meszes agyagréteg

DOMANIZSI TELEP, A PATAKPART SZELVÉNYE.

Sphagnum nem nő rajta, hanem lombmobok és sok nád; gyéren vannak 
bokornemű fűzfák. Az élő növényzet alatt van barna tőzeg, ez alatt márgá- 
val (?) kevert szürke, helyenként feketés agyagréteg következik. Az ásatás he
lyein dr. Schilberszky úr ezen utóbbi réteget 120 cm-ig nyomozhatta, tovább 
nem folytathatta, mert a bőven előszivárgó víz akadályozta a mun
kában. Az említett agyagréteg sok növénymaradványt tartalmaz, melynek 
legnagyobb része nád-rhizomákhoz hasonlít. Az agyagban sok a csigahéj is, 
melyekből a tőzegrétegben is eleget lehetett találni. Fatörzsek nagyon 
elvétve találtattak az idei szántás alkalmával. Stelzer  poczkali plébános úr 
állítása szerint a tőzegtelep 20 évvel ezelőtt égett volna; M ednyánszky 

Sándor úr is beszélte, hogy e területen 60 évvel ezelőtt mintegy 2—3 hold 
nagyságú tőzegtelep kiégett volna. Maga a helység tót neve annyit jelent 
mint «vizenyős terület». Ide való gazdák ugyanis azt állítják, hogy hajda
nában annyira elborította a víz a mostani tőzegterületen kívül a helység 
házainak helyét és ott olyan sűrű nádas volt, hogy a legelső faházakat a kör
nyező hegyek oldalaira kellett építeni.

4. Alsó-Lieszkón (vasúti állomás Bellus) 12—15 évvel ezelőtt köz
vetlen a kastélykert szomszédságában, Trsztye felé volt egy körülbelül 4,5
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kát. hold nagyságú tőzegterület; a kert másik, Bellus felé eső oldalán még 
most is van legalább 9 kát. holdnyi nagy ingoványos terület. Vastagsága 2 ln
nél nagyobb; 25 cm-ig leásva, dr. Schilberszky úr a tőzegképződés határo
zott nyomait látta. Az altalaj szürke agyag és márga.

5. Precsin mellett fekszik a «Zahrada» nevű síkláp. Területe 42 k. hold, 
melyből 26 holdat már gazdasági czélokra használnak föl. A gyepet alkotó

l : : 1 fekete szürke flllMi 111 durvaszemü mész és agyag
turfaréteg

DOMANIZ8I TELEP SZELVÉNYE, AZ ELOBBENITŐL TÁVOLABB HELYEN FÖL VÉVE.

növény itt egy sás. A tőzeg egyaránt fekete szürke; helyenként IVa m-től 
lefelé ásva. márgára lehet akadni.

6. Domanizs-tól délkeletre fekszik

a) a «Blata* nevű, 4 kát. holdnyi nagy síkláp;
b) északkeletre a «Luki» nevű és
c) északra a - I'üna-luka» nevű síkláp. Mindkettő együttvéve 120 

hold és sok nád van rajtok.
d) a «Predstosin»-rét 20 holdnyi nagy.

E telepeken a : _T.-t.-g legalább 21/a m vastag, de helyenként vasta
gabb is lehet. Az egész környék régente ingoványos terület volt; a tőzeg 
mindenütt egyenletesen barna színű, helyenként igen sok nád (?) marad
ványnyal. IVa m-nyi mélységtől lefelé fatörzsöket találunk, melyek rend
kívül lágy, összenyomható, szivacsos tömeget képeznek. Szántás közben 
találtak a földben marhapatákat, melyek az ingoványba veszett marháktól 
maradtak vissza.

Az itt közlött két szelvényt dr. Schilberszky úr a helyszínén  
vette föl.

7. Csötörtök és Bohuszlavicz falvak közt H oluby József jelentése sze-
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rint van egy síkláp; neve: «Skranichova»; legnagyobb hosszúsága kb. 
1000; legnagyobb szélessége 100 lépés. A csötörtöki részen van egy mély 
és egy sekély forrás igen jó friss vízzel; továbbá három «tengerszem» 
(morské oko) és több kisebb iszapos lyuk. A nagyobb nyílt vizek 3—4ölnyi 
mélyek. A láp vize a Vág folyó vizének növésével n ő ; apadásával apad. 
Jelenlegi vegetatioja helyenként sűrű nád, sás, mohok, égerfák; altalaja kavics.

A csötörtöki község levéltárában őrzött kéziratok tanúsítják, hogy 
mintegy 130 évvel ezelőtt a láp mai helye a Vág medre volt. A láp nagy 
vizáradás következtében képződött. Egynéhány évvel későbben a Vág vizé
nek csak kisebb része folyt a mostani láp mentén és még most is mutatják 
a helyet, a melyen akkor malom állott.

Szepes vármegyére vonatkozólag P okorny (i. h. 137.1.), adatai szintén 
igen hiányosak; dr. F ilár szk y  N ándor úr, a tőzegkutató bizottság kiküldött
jének beható kutatásai alapján most e vármegyéből a következő lápokat 
ismerjük:

1. Szepes-Béla határában vannak:
a) Északon a «Kromvinkel» (Krotenwinkel, Kramwinkel) nevű síkláp. 

Területe 70 hold, közepében 2—27a m, szélein V2—1—IVa m vastag. 
A 15—20 cm vastag fekete lápföld alatt fekszik három egymástól megkülön
böztethető tőzegréteg; az alsó sötétbarna réteg nagy részben feketés, agyagos 
minőségű. Különösen a középső rétegben nem ritkák kisebb nagyobb faágak 
(Ainus Betula); a felszinten nagyrészt gramineák, főleg carex-fajok, nagyobb 
mennyiségben lombmohok tenyésznek.

Beszélik, hogy a láp nyugati végében még nem is olyan régen terje
delmes nagy tavak voltak; jelenleg ilyen álló nyílt vizek az egész területen 
már nem találhatók. E lápon régebben nagyobb égések is voltak; erre mutat 
legalább a sárgás barnás hamuréteg, mely úgy a láp közepe táján, a «Näch
ste Seifen» partján, valamint a láp alsó részében, a «Tiefer Seifen» mellett 
bukkan felszintre.

b) Észak-nyugatra van a «Gewehr» és «Bollwiese» nevű sikláp terület- 
melyhez még a «Birlwald», a «Schoss» és a «Drischen» nevű határos mo
csaras telepek tartoznának. Az egész területet 100 holdra becsülik; közepe 
táján 60—80 cm, szélein 10—20—30 cm vastag. Csak egy feketés barna 
tőzegréteg, melyben fatuskók is vannak, látható. A láp felszintjén helyenként 
fűzfabokrok, kisebb nvir- és égerfák, itt-ott boróka is, a láp szélén pedig már 
vörösfenyők tenyésznek. Az altalaj kék agyag.

c) Délnyugaton a Schwrarzbach középső völgye jobb oldalán fekszik a 
«Bohrwiesen» nevű 40 holdnyi síkláp, mely közepe táján 3 és ennél több, 
a széleken 0,2—0,3—0,5—2 m vastag. A tőzeg felső rétege világos barna 
színű; a középső 1,25—-2 m-nyi mélységben fatuskókat magában záró réteg 
szintén világos barna színű; az alsó sötétbarna csaknem egynemű agyagos 
külsejű. Az altalaj homokos agyag és kavics.

3 7  G
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Valószínűleg ez ama terület, melynek égéséről B orusch G yörgy , Kés
márk város rektora a következőt beszéli: «A naphtikus föld Rókus felé ki
gyulladt 1705-ben. Bár a bélaiak L ubomirszky parancsára árkot hánytak, a 
tűz azon mégis áthatolt és égett egészen őszig, mig az eső eloltotta. Ha az 
ember botját a földbe szúrta, utána szikrák, sürü füst és kénszag törtek elő».*

E telepen találtak csont-maradványokat, állítólag a rénszarvas lábszár 
csontjait; továbbá kova és obszidián szilánkokat, homokkőből (és perlitből?) 
készített vésőket és egyéb szerszámokat; továbbá bronzkéseket, bronzgyön
gyöket és bronzsodronyt; átfúrt agancsot és agyagedények törmelékeit. E 
tárgyak Dr. G reising er , Szepes-Béla város orvosa birtokában vannak.

2. Baldócz és Nemessán községek határában a baldóczi-fürdő mellett 
magasabb fekvésű lapályon terül el egy kb. 50—60 holdra becsülhető síkláp. 
Vastagsága igen változó, így alsó részében a fürdővel szemben meghaladja 
a 7 m -t; felső részében egyes területeken 4—5 m -t; közel széleihez pedig 
alig 40—50 cm vastag. A fúróval nyert anyagból csak annyit lehetett meg
tudni, hogy a felső rétegek sárgás barna színűek ; a középső fehéres rétegek 
a legtisztábbak; az alsók sötét feketések, sok mészhomokot és csigahéjat 
tartalmaznak. Csak kisebb fatuskók és faágak fordulnak elő a tőzegben. Az 
altalaj agyag.

Egy másik tudósító szerint:
3. Káposztafalu mellett a Hernád vize fölött előfordulna egy kb. 100 

h- >Mnyi nagy íVhr.’ ű - nevű .-íkláp. melynek vastagsága 2,35—3,20 m. 
E lápon még 1869-ben hat törpe-nyirfa (Betula nana L.) tenyészett. 1810-ben 
még annyira bővelkedett a láp vízben, hogy a Csáky gróf család tagjai azon 
csónakázva vadásztak vizi madarakra.

Dr. F iiAbszky úr szerint vannak még nádas és réti-lápok Szepes-Tót- 
falu, Leibitz, Ferberg. Hunfalu és Durand községek határában.

Föllápok:
1. Rókusz falutól nyugatra és északnyugatra a rókuszi malmok alatt 

veszi kezdetét egy föllápos terület és a rókuszi fensíktól szegélyezve húzódik 
csaknem a Magas Tátra tövéig (Farcsík) számos kisebb-nagyobb megszakí
tással. Alsó része, mely már Szepes-Béla határához tartozik, közel az le) 
alatt említett «Rohrwiesen* nevű síkláphoz fekszik és a «Bärpöschchen# 
nevet viseli. Felső része erdős terület és már Késmárk határában van. A 
rókuszi lakosok egy részét < Hausleuttheilung»-nak, illetőleg «Theilung»-nak 
nevezik.

A lápterület mindössze 10-—12 holdra tehető; az egyes lápok többnyire 
kicsinyek, 1—1 Va—2 hold nagyságúak és még kisebbek. Nagyrészük csekély, 
15—25 cm vastag tőzegréteget foglal magában; csak a «Hausleuttheilung» 
nevű területeken vannak 90—100 cm vastagok is. Két réteget lehet itt

* Schossberger Károly : A turfa stb. Budapest 1892. 3. 1.
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megkülönböztetni; az alsóban fatnskókat is találtak. Egy helyen a tőzegré
tegben két 1 cm-nyi vastag agyagréteg húzódik át párhuzamosan a föld
szintjével. Az altalaj homok, kavics, agyag.

Pokokny (i. h. 137. 1.) ama kitétele, hogy Jermy tanár szóbeli tudósí
tása szerint a «Stösschen» (Farcsík) alján Késmárktól 11 2/a mérföldnyire a 
völgyben egy óra járásnyi hosszúságú fölláp van, mely valószínűleg a béla- 
rókuszival azonos, tényleg csak az itt szóban levő terület felső részére szo- 
rítkozhatik, de korántsem az itt 1 c) alatt «Bohrwiesen» név alatt említettre.

2. Tátrafüred mellett Uj-Leszna határában van az ú. n. «tátraíüredi 
láp».110 holdnyi terjedelmű, de nem képez összefüggő területet. Eajta két 
egymástól lényegesen különböző formatiot lehet felismerni, ú. m. régibbet és 
újabbat; az előbbeni majdnem tiszta erdei-láp, nem süppedékes és silány 
vegetatioval biró, nagyrészt a vörös fenyővel befásított, közepén 130 cm 
vastag területet képez. Az utóbbi igen süppedékes, mocsaras, közepe táján 
40—50 cm vastag, tiszta sphagnumláp, a jellemző növényzettel és gyérebb 
faállománynyal. Mindkettő csaknem párhuzamos irányban húzódik egymás 
mellett lefelé a hegy lejtőjén. Az elsőben 3—4 m-es mélységet, a mint ezt az 
irodalomban említik, sehol sem találhatni, kétrétegű; ellenben a sphagnum- 
lápban csak egy réteget lehet fölismerni. Fatuskók és fatörzsök előfordul
nak bennök; az altalaj itt is homok, agyag.

3. Batizfalu határában a M.-Tátra alján, magasan a Máriássy-féle 
fürészmalom, a nyaraló és turista út között fekszik egy kb. 30 holdnyi nagy 
lápos terület, melynek neve «Hági», de inkább a «Máriássy-féle tőzegtelep» 
név alatt ismeretes. Az egyes lápok közepük táján 40—60—90 cm-, széleiken 
10—20 cm-nyi vastagok. Általában két réteget lehet bennök megkülönböz
tetni ; a felső csaknem tiszta sphagnumtőzeg; az alsó fában és faanyagban 
is gazdag. Az altalaj kavicsos homok és agyag, helyenként nagyobb kövek 
is vannak; ilyeneket a láp területén szabadon is láthatni.

Ezeken kívül dr. Filaeszky úr még a következő föllápterületeknek 
vette h írét:

4. Felka határában.
5. A mengusfalvi lápos terület.
6. Az O-Leszna melletti lápos terület.
7. A Magas-Tátra lápjai: Csorbai-tó, Fehér-tó stb.
8. Szomolnokhuta fölött egy keskeny sphagnum láp.
A Csorbai-tó környékén előfordufó föllápokra vonatkozólag Eettmakk A. 

1893-ban megjelent közleménye ad bővebb felvilágosítást.-

1 A rajta levő savanyú vizforrásokat a nép «Gretzkoche. i -rak daraíorralók) 
mondja.

2 Rehmann A .: Eine Moränenlandschaft in der Hohen Tatra und andere Glet
scherspuren dieses Gebirges. (Mittheilungen der k. k. geograj h. Ges. in Wien 1893 
Bd. XXXVI. pag. 493—498.)
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A Csorbai-tó északi partján szűk, köves, törpefenyővel és egynéhány 
larixxal benőtt, a tó tükre fölé 40 rn-re emelkedő gát van. Ennek túlsó a 
hegységre néző tövében 10 m magas gáttal körülsánczolt, lápos területet lá
tunk. Tisztán tünteti föl a tó jellegét és a tótok is «vaktónak» (slepe jezero) 
nevezik. Ezen medencze fölszintje 10m-rel magasabban fekszik mint a Csor
bai-tó fölszintje és ez utóbbi fölveszi amannak fölösleges vizét. A láp vegeta- 
tióját leginkább mohok (Sphagnum és Hpynum) egy nehány faja képezi, 
melyek között Eriophorum Scheuchzeri és egy nehány sás csak silány életet 
folytatnak; szélén azonban a lápot törpefenyők koszorúja veszi körül. 
A «vak tó» a Solisko hát ama nyújtván jvának nyugati lejtőjén fekszik, mely 
az alsó Mlinicát nyugatról határolja és nem szenved kétséget, hogy a me- 
denczéje moréna tó, mely vizét még nem vesztette el végkép és létrejöttét 
egy gleesernek köszöni, mely a Solisko lejtőjét elfoglalta és kelet felé való 
elterjedésében csak az igazi Mlinica glecser gátolta. A szűk sáncz, mely a 
«vak tavat» a csorbai-tótól elkülöníti, kétségen kívül ama glecser homlok
morénája.

A Csorbai-tó keleti oldalán fekszik a «kettős láp», melyet csak egy 
nehány méter széles sziklasáv különíti el a tótól és az egész terrasz legérdeke
sebb jelenségeinek egyike. «A kettős láp» (e nevet E ehmann adta neki) alsó 
része mérsékelt nagyságú elliptikus medencze, melymár alacsony törpefenyő
vel benőtt fölláp stádiumába ment át és vizének kettős lefolyása van. Felső ré
szében ezen medencze tetemesen szűkül és valamivel magasabban fekvő 
lápba megy át, mely ismét egy keletről benyúló morénadombot olyformán 
fog körül, hogy szűk, de mély patkóalaku árkot alkot.

Keletre a «kettős láptól«, tőle egy a Mlinica völgybe vezető erdei út 
által elkülönítve még egy másik szintén hozzáférhetetlen és közelebbről 
meg nem jelölt láp fekszik, mely a Mlinica patakig terjed és ebbe vizét is 
bocsátja.

Eme lápok a C'sorbai-tóval együtt majdnem ugyanazon szintben fe- 
küsznek; ennek keleti partja és a Mlinica-patak között fekvő területet el
foglalják és helyzetüknél fogva is megfelelnek a Mlinica eredeti völgytal
pának.

Az eddig említett lápok a Csorbai-tó legfelsőbb terraszához tartoznak, 
mely a tó déli partjával hirtelen igen mély szintre sülyed; a keleti Smre- 
kovica egyhangú magaslatai és az 1096 m magas Hradek képviselik azt. 
Keleti, a Mlinica völgy talpának megfelelő része hosszú nyelvben nyúlik ki, 
mely a nyugati Nakiad hegytől (1344 m) a keleti mengsdorfi völgyig terjed 
és a szepesi síkság felé lépcsőzetesen apad. Ezen nyujtvány felülete a jég
korszak legkülönbözőbb jeleit tünteti föl. Mindenek előtt a «kettős láp» 
vize jut a «felső lápba«, mely gyönyörű, délkeleti irányban 1343 m-nyi 
magasságú, de mélyen besülyesztett medencze. Ezen láp északi és nyugati 
partja magas és meredek: a keleti és déli pedig alacsony. Ez utóbbi mentén
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van a turista út, mely a csorbái szállodát Tátrafüreddel köti össze és ezen 
oldalról a láp könnyen hozzáférhető. Ettől csak egynéhány tuczat lépésnyi 
távolságban fekszik a Jamnik magaslat «legalsó lápja», a terrasz szélén 
1247 m-nyi magasságban. Hosszúkás alakja van, de hosszabb tengelye a 
Mlinica patakhoz függőlegesen áll. Igazi fölláp, sürü; víztől átitatott és hozzá
férhetetlen sphagnum vánkos.

Sáros vármegyéből Pokorny (i. h. 137. 1.) csak azt az egy ada to t em 
líti, hogy B ártfátó l két m érföldnyire a hertn ek i h a tá rb an  5 hold terü le tű  és 
5 láb vastag tőzeg volna ta lá lható , m ely valószínűleg rétláphoz tartozik.

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor tanár úr, a tőzeg-kutató bizottság kiküldöttje 
az Eperjes és Sóvár között elterülő salgói mocsaras rétségen nem talált tő
zeget ; de Aranybánya vidékén előfordul a magasan fekvő «Cservena mlaka- 
(vörös mocsár) nevű, kb. 100 négyzet ölnyi és vagyis 20—GO cm vastag, 
köralakú síkláp.

b) A h atárszéli várm egyék tő l délre eső  várm egyék. É szak i 
csop ort: Turócz, lá p tó , Zólyom , Abauj-Torna.

Turócz vármegyéből J uszt F erencz úr azt jelenti, hogy az egész me
gyében fordulnak elő síklápok. A tót lakossága «Kruch» névvel illeti őket. 
A megye felső járásában csaknem minden birtokos földjén van kisebb kiter
jedésű lá p ; így Tótprónán, Ivánkafalun, Divéken stb. Területük igen vál
tozó ; vannak 2—3 hold és 100—200 négyzetöl nagyságúak. Pokoeny (i. h. 
105. 1.) e vidékről vajmi keveset tudott meg és csak a bécsi cs. kir. földtani 
intézet fölvételeire hivatkozik.

E várm egyét m ost a tőzegkutató b izo ttság  m egbízásából dr. Schil- 
bekszky Károly úr k u ta tta  á t és a következő síklápokat ír ja  le :

1. Szt.-Márton vidékén Jachodni és Zsámbokrét helységek között 
nyugatra a vasúttól fekszik a «Háj-Kopanicza» nevű terület. Nagysága 
kb. 60 k. hold, vastagsága közepében l'A  m. A tőzeg egynemű, feketés 
színű, melyben 60—130 cm-nyi mélységben fadarabok vannak. Pajta a 
jelenlegi vegetatiot leginkább sásfajok képezik. Az altalaj kavics; ritkák a 
1 Va—2 kg-ot nyomó darabok. Körülbelül fele a tőzegterületnek már 
mívelés alatt áll.

2. Turócz-Podhragy község határában a «Závosz» nevű rét kb. 4 h.-nyi 
nagyságú és 2—3 m vastag, a tőzeg felső rétegei barnák, lefelé fokozatosan 
sötétebb színű; fatuskókat nem talált benne dr. Schilberszky úr, de szerte 
széjjel különböző vastagságú fagalyakat és ágakat. Fenyőtobozt is talált a 
tőzegben.

3. Trebosztó határában is van több síkláp, illet' le_ : z-._• - terület. 
Ilyen a 60 holdnyi nagy «Podhorka-rét» a 120 holdat elf n ! Lőni. Ribniki. 
Szihote nevű szigetek, melyeknek 2/s-öd része tőzege.;: ugyanott van még
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a «Zadlhi-rét», mely 16 holdnyi terület és fölfelé a hegyoldal erdejéig 
terjed. Ebből csak 6 hold tőzeges. Ezeken kívül a parasztgazdák rétjén 
kb. 50—60 kát. boldnvi tőzegterület van. Valamennyi területen a tőzeg legna
gyobb vastagsága 50 cm. Az altalaj szürke agyag, melyben sok a csigahéj.

Dr. Schilberszky úr azt mondja, hogy a Turócz völgyében a «Bepiska 
Banskó» hegy mellett fekvő sík terület régebben vizes turfás terület volt, 
most 15 holdján lóherés van.

4. Szt.-Péter vidékén a Turócz völgyében van a «Trsztica» nevű 
kb. 30 holdnyi nagy turfás terület. Közepén 2—2Va m mély. Az előbbeni- 
vel csaknem összefüggő, természetes tagosulatot képez. A terület most rét 
és kaszáló. Altalaja szürke agyag.

5. Nagy-Bákó vidékén a «Bahurini-Benidoske» nevű 80 holdnyi 
terület, melynek azonban csak a «Bocoske Travniki» nevű kb. 12 holdnyi 
területen van tőzeg, a mint egyáltalában a tőzeges helyek csak foltonként 
jelennek meg. A «Bocoske Travniki» tőzegének vastagsága 70 cm.

6. Blatnica község határában van nagyobb tőzeges terület, a «Trsznye» 
nevű rét, melyhez a Laszkaraszkó községhez tartozó «Budini» nevű rét, 
valamint a Karlovo község határában levő rét is csatlakozik. Az egész 
terület középszámítás szerint 70—80 holdnyi nagyságú lehet.

E területtel összefüggésben lehet a Deánfalu község határában 
T.-Szt.-Márton felé) az út és a blatnieai folyó között állítólag 2000 lépés 

hosszú és 800 lépés széles terület, melyen a hagyomány szerint hajdanában 
tó volt. E terület tözegrétegeinek vastagsága 2—31 •> m között váltakozik, 
legnagyobb köztük a trsznyei telep. Az altalaj kavics.

7. Benicz község határában Lezjacho felé van a «Dőlne Vantaloszké» 
nevű legalább 70 holdnyi nagy tőzeges terület, melyből a tőzegre 40—50 
hold jut. Ez — — 21 . m-nyi mélységig terjed. Ezzel összefügghet a

8. Lezjach: határában Benicz felé fekvő mintegy 60—70 holdnyi 
terület, melyen a ‘Paeienta» réten a «Vedeni» és az «Obnocerka» nevű 
telepek vannak. A : zegretegek legnagyobb vastagsága itt 3,8 m.

9. A vasúton túl a Lehotka felé eső határban a Turócz folyóig szintén 
van tőzegterület. Neve »lisarovki» és egyenes folytatása a benic-lezjachoi 
nagy területnek. Itt a legvastagabb tőzegréteg meghaladja az 1—1,25 m-t. 
A terület nagysága 40—50 hold.

E vármegyéből dr. Schilberszky úr csak két fellápvidékről szerez
hetett tudomást, ú. m .:

1. Szt.-Márton vidékén vannak a • Veterna Hola» nevű 1345 m magas 
hegy tetején levő 500—600 k. hold terjedelmű fensikon szétszórtan kisebb 
kiterjedésű fellápok. Egymástól különböző távolságban elszigetelt terüle
teket képeznek a száraz, agyagos törmelék kőzettel kevert talaj közepette. 
Az egyes tőzeges foltok egy holdnál kisebb területeket foglalnak e l; az 
egész tőzeges terület 8 holdnál többre alig becsülhető és kisebb részével
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Trencsén vármegyéhez tartozik. Egyes helyeken a tőzegréteg csak 20; 
másokon 35—40 cm vastag. A süppedékes, forrásos foltokban sphagnum 
és főleg egy Polytrichum sp. nőnek. A tőzegben fatörzsöt nem lehetett 
találni. Az altalaj sárgás barna agyag és törmelék kőzet, melynek darabjai 
némelykor 1—-2 kg súlyúak.

2. Bisztricska vidékén a «Trsztye»* és a «Na Kotlina» nevű dűlők 
tőzegesek. Az első 17 lioldnyi terület, de ebből csak 10—12 hold esik a 
tőzegre. Az utóbbi három közelálló külön telep, melyek összes területe 
4—5 hold. Legnagyobb vastagsága 1,2 m. A trsztyei telepen egy drainage 
árok oldalain a következő rétegsorozat volt észlelhető: 30 cm szürke 
agyagos feltalaj növények gyökereitől sűrűén átszőve; 30—80 cm szürke 
agyag mészkőtörmelékkel; ez alatt 80—100 cm fekete tőzeg. Ágdarabok 
vannak benne. Az altalaj agyag, egyes helyeken mésztufa.

Liptó vármegyéből, honnan sok tagadó válasz jött, dr. F ilárszicv 
Nándor úrnak számos adatot köszönünk, melyekből kitűnt, hogy e megye 
Árva vármegye után a lápokban leggazdagabbak közé tartozkatik. P okorny 
(i. h. 106. 1.) adatai ellenben igen jelentéktelenek.

Síklápok:
1. Verbőcz határában a «Mocsiari» nevű terület 12— 15 kát. holdnyi 

nagy; csak egyetlen egy rétege van és ez 10—50 cm vastag. Az altalaja 
homok, kavics, nagyobb gránittömbök, melyek a láp szóién a felszinten is 
láthatók; ez alatt kékes szinű agyag van.

2. Stranya-Szt.-Kereszt mellett a Cemnik patak völgyében. Területe 
5 hold, csak egy tőzegrétege van, melynek vastagsága 10—20'—55 cm. Az 
altalaj agyag.

3. Proszék mellett több láp fekszik; a legnagyobbik 2 kát. holdnyi nagy 
és 2,5 m mély; a többi mind csak nehány m2-nyi nagyok. Talán két rétege 
van a tőzegnek; a felső csaknem tisztán famaradványokból látszik állani ; 
az alsót és vékonyabbat nádmaradványok stb. is alkotják. Az altalaj 
szürkés kék agyag.

4. Bodafalu határában a Demenova-patak átszelte utolsó völgy lapá
lyán két részből álló és összesen 14 k. holdat elfoglaló területnek alsó 
részét «Kibnik»-nek; felső részét «Szliucsiu»-nak mondják. Közepe táján 
75—80 cm, széle közelében kb. 60 cm vastag. A láp alsó rétegeben fatuskók 
fordulnak elő; az altalaj homok és ez alatt homokos agyag. Birtokosa 
említette, hogy régebben e helyen halas tó lett volna, és innen származik 
alsó részének mai neve is : Bibnik.

Fellápok:
1. Stranya-Szent-Kereszt mellett a Krizjanka patak völgyében fekszik 

egy egyes kisebb lápokból álló összesen 40—50 holdat elfoglaló terület.

(252)
* trszt =  nád; trsztye =  nádas.
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A tőzegréteg vastagsága 40—50—60 cm. A lapos terület a falu felső végé
től csaknem az erdő széléig terjed. Alsó része «Masdjarce», középső része 
«Krnovje», felső része «Borovje» nevet visel. Két rétegből áll; a felső 
csaknem tiszta sphagnum; az alsó meglehetős gazdag famaradványokban. 
Altalaja homok, homokos agyag, agyag.

2. Prichod felett és mellett, a Cemnik patak balpartján fekszik a 
«Szekanicze» nevű, 6—7 lioldnyi nagyságú telep, a tőzeg vastagsága 
80—90, illetőleg 10—20 cm. Két rétegű; az alsóban famaradványok for
dulnak elő. Az altalaj homokos agyag.

3. A Stranya-Szt.-Keresztről a Dubravára vezető úttól balra esik a 
«Himhradnik» nevű 6—8 holdnyi nagy terület; a tőzegréteg vastagsága 
70—80, illetőleg 10—20 cm. Három rétegű; az alsó agyagos tőzegréteg.

4. Yavrisó község felső végében, a Mlinszki patak bal és jobb oldalán 
a «La Mlinom» nevű lapályon több föllápterület van. Az egyik nagyobb 
területet «La Mlinom»-nak; a kisebbiket «Po pod stranu»-nak nevezik. 
Összesen 20—25 holdat foglalnak el; a tőzegréteg vastagsága 190—200, 
illetve 20-—60 cm. Minthogy a talajvíz már 20, illetőleg 60 cm-nél elő
bukkant, a rétegek pontos megállapítása nem volt lehetséges. A fúróval 
nyert anyag után következtetve talán felső, középső és alsó réteget lehet 
megkülönböztetni a «La Mlinom» nevű lápon; a «Po pod stranu»-n azon
ban csak egyet. A felső réteg csaknem tiszta mohréteg; a középső igen 
gaz iag famaradványokban; az alsó tömött egynemű, többé-kevésbé agya
gos min -egű. Az altalaj homokos agyag és ez alatt kavics.

YavrLé és őzt.-Péter községek között nagyrészt a Mlinszki patak 
ba'.pai: : L - rik több kisebb felláp, melyeknek összes területe talán
10 h;>1 i : a : zez vastagsága 50, illetőleg 20 cm. A terület neve Pod-Polik- 
Mertyuki. Egyrétegű. Az altalaj homokos agyag; ez alatt kavics.

6. Yavris'j • g határában egy kisebb lápokból álló «Pod-Kriz»-nek 
nevezett terület van. Az egyes lápok 1—lVa—2 holdnyi nagyok; összesen 
6 holdat foglalnak e l : 90—100 ill. 10—20 cm-nyi vastagok. A fúróval 
nyert anyag után itelve csak egy felső és egy alsó réteget lehet megkülön- 

• böztetni; az első csaknem tiszta sphagnumból alakult, a másik egyebet is 
tartalmaz. Fatuskókra nem akadt a fúró. Az altalaj homokos agyag.

7. Jamnik község ii .táiában a Svichrova északi végében Szt.-Péter, 
Vavrisó, Pribilina, Jakabfalva és Jamnik községek között elterül egy kb. 
14.000 holdnyi terméketlen, csak callunával benőtt hegyháton a «Podvocki» 
nevű láp, melynek kiterjedése 7 hold, vastagsága 120—140, ill. 15—20 cm. 
A legfelső, 10 cm vastag, nagyrészt még élő sphagnumból álló rétegtől 
eltekintve, meg lehet különböztetni: 1. egy többé-kevésbbé tisztán sphag
numból képződött felső réteget; 2. egy famaradványokban gazdag középső 
réteget és 3. egy az altalajjal határos tömöttebb agyagos, májszinű alsó 
réteget. Altalaja agyag és ez alatt kavics nagyobb gránitkövekkel.
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A Svichrova északkeleti lejtőjén kisebb egynéhány m2-nyi területű 
láp található, de ezeknek külön nevük nincsen.

8. Pribilina határában a «Suchy Hradok» lejtőjén van egy 300—400 
holdnyi «Lázi» nevű lápos terület, mely számos, közel egymáshoz fekvő 
kisebb fellápból áll. Dr. F ilaeszky úr azt hiszi, hogy az egész terület a 
mondottnál jóval kisebb volna. Vastagságuk 140—150, ill. 90—100 cm. 
A felső 10 cm vastag kissé földes tőzegrétegen kívül van még 1. egy felső, 
többé-kevésbbé tiszta sphagnum képezte réteg; 2. egy nagyobb középső, 
famaradványokban gazdag, helyenként sok tűievelet és fenyőtobozt tartal
mazó réteg és 3. egy alsó igen tömött réteg, mely rugalmas, sajátságosán 
májszinű tőzeg. Erekben és fészkekben is mutatkozik egy a megaludt vér
hez hasonló egynemű anyag, melyet azonban dr. F ilaeszki úr a legalsó 
réteget képező anyaggal egyneműnek tart. Fatuskók mind a három réteg
ben találhatók, de nem mindegyikben oly bőven mint a középsőben; 
a felsőben még el nem tőzegesedtek egészen. Az altalaj szürkés zöldes 
agyag, ez alatt homok, kavics és nagyobb gránitkövek fordulnak elő.

9. Bodafalu fölött a Demenova-patak felső völgyének baloldalán 
terül el a «Zsdjári» nevű 40—45 holdnyi nagy felláp. Közepe táján 1,5 m. 
széléhez közel 40—60 cm vastag. A legfelső humuszos tőzegrétegtől 
eltekintve van 1. egy felső csaknem tiszta moh képezte réteg; 2. egy 
középső fadarabokban gazdag réteg és 3. egy alsó, úgy látszik, tömöttebb, 
de már kevés homokkal kevert réteg. Altalaja homok, nagyobb kövek csak 
a telep szélein látszanak ki.

Dr. F ilaeszky úrnak m ég a következő lápokról van  tudomása:
a) Vichodna közelében,
b) Szánkóvá mellett Turócz vármegye határán,
c) Dubrava határában Stranya-Szent-Kereszt mellett. *
Zólyom vármegyéből Pokoeny (i. h. 107. 1.) annak  idején nem  

kapott értesítést, s a m i b izottságunkhoz is csak a következő kevés ad a t 
é rk e z e tt:

A Fekete-Garam völgyében Dobrócs község közelében, Dobrócs és 
Pusztás kincstári munkástelepek között és a közlekedési út mellett van 
egy mintegy 5 holdnyi kiterjedésű síkláp, melynek helyi neve «Szicília». 
Mintegy 200 öl hosszú és 30—40 öl széles; vastagsága meglehetősen egy
forma és meghaladja az 50 cm-t. Altalaja szürke agyag.

Egy másik tudósító szerint még a Beszterczebányától északkelet felé 
fekvő hegyes vidék alatt Szelcza mellett fordulnak elő síklápok. Ezek 
közül a tudósító névleg csak hármat említ, ú. m .:

a) A «do Starych Selice» nevű dűlőben fekvő, melynek hosszú-

* Ez talán a 3) alatt említett tőzegtelep.
(254)
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sága 100, szélessége 50—60 m. A monda szerint ezen lápon ősrégen állott 
a régi falú (Stare Selce =  ó-lak).

b) A «do Sigoti» nevű dűlőben levő, az előbbinél valamivel kisebb láp.
c) A «de Jelsin» nevű dűlőben, mintegy 5—6 hektárnyi területen 

megszakítva és felváltva száraz legelő és szántóföldek között fekvő láp. 
Altalaja fövény és kavics, itt-ott nagyobb gömbölyű kövek is fordulnak elő.

A legvastagabb köztük az a) alatti, mert két méterre birták a mérő- 
rudat belemélyeszteni, anélkül, hogy feneket értek volna.

Abauj-Torna vármegyét dr. Mágócsy-Dietz Sándor tanár úr kutatta 
át a bizottság megbizásából.

Dr. M.-Dietz úr a következőt írja :
Az irodalmi adatok közül különösen hitelesnek látszott P okorny 

értekezése, melyben Abauj vármegyében előforduló tőzegtelepekként (i. h. 
137. 1.) vannak felsorolva «a Kanyapta mocsár és vidéke» és pedig Szepsi, 
Makráncz, Csécs, Pány, Bodoló, Jánok és Buzita helységek.

Ugyancsak teljes hitelt érdemlőnek kellett tekintenem a K orponai 
J ános írta «Abauj vármegye monographiá»-jában (Kassa 1866—70) fel
sorolt adatokat annál is inkább, mert a munka vármegyei hivatalnok 
kezéből kerülve ki, bizonyára a rendelkezésére álló hivatalos adatok fel- 
használásával készült. A munka első kötetében több helyen van tőzeg
telepekről említés téve, és pedig a 237. lapon azt olvassuk, hogy «említést 
érdemel a Kanyapta patak mellékén különösen Makráncz környékén fekvő 
nem kis mennyiségű tőzegréteg, mely néhol 2 ölnyi vastagságban hever»
és a 309. lapon..........«a turfa noha a Kanyapta is valószinűleg a Hernád
mentében és völgyében található, tüzelő anyagaink még jelenlegi bőségé
ben nem használtatok». Ezen és más, szóbeli közlés útján beszerzett adatok 
alapján elhatároztam elsőben is Abauj-Toma vármegyének két nagyobb 
síkságát, a Hemád és Kanyapta völgyét átkutatni.

A Hemád völgye: kezdve a Csermely nevű mellékvölgytől egészen a 
vármegye déli részen fekvő Szikszóig bejártam, különös érdeklődéssel 
kutatva a Hidas-Németi, illetőleg a Hernád-Szurdok községtől le egészen 
Borsod vármegyéig húz: de Bár.-onyos nevű Hernádág környékét, mert a 
Bársonyos folyásában sok helyütt alkot posványos, ingoványos helyeket. 
Bejártam ezért különösen Alsó-, Felső-Méra, Encs, Fügéd, Forró-Ináncs, 
Csobád, Kinizs, Aszaló es Szikszó községek határait. Fájdalom azonban 
minden eredmény nélkül, mert előfordul ugyan a Bársonyos mentén kisebb 
nádas, pl. Méra és Encs között, továbbá nagyobb mocsár pl. Szikszó közelé
ben, de a tőzegképződésnek minden nyoma nélkül. A völgy feneke — a 
mélyebb fekvésű területeken is — képlékeny tömött agyag, melyet a Bár
sonyos mentén a folyóág 1763-ban kezdődő szabályozásának daczára 
koronként bekövetkező árvizek alkalmával lerak s mely viszont a szára
zabb években egészen a megrepedésig kiszárad.

Földtani Közlöny, XXIV. köt. 1894. 2 5
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A Hidas-Németi és Kassa közti völgyrészlet átkutatása kedvezőbb 
eredménynyel járt, mert itt

1. Zsebes mellett akadtam az ú. n. «Csataj»-rétre. Kiterjedése 5 hold, 
közepén 2,5 m vastag. Hallomás szerint e tőzeges terület nehány év előtt 
nagyobb volt. (A hernádvölgyi nép a tőzeglápos helyeket «vadvizesek»-nek 
nevezi, a fekete tőzegföldet pedig «parázsföld »-nek). Három réteget lehet 
megkülönböztetni, ú. m .: aj a felső már elgyepesedett réteg, b) még ép 
gyökerek és más növényrészek képezte réteg, c) egészen elmállott erősen 
vizáztatta réteg. A tőzeglápon fák nincsenek, csak nehány fűzcserje, de a 
középső rétegben találtak kisebb fatuskókat. Az altalaj szürke, márgás 
agyag, mely felett apró kavics közt nagy görgeteg kövek is vannak.

2. Az «Apró falvak» mellett a «Fűzi puszta» területén 2,5 holdnyi 
nagy síkláp van, melynek vastagsága 10—50 cm. A tőzeg háromrétegű, 
a felső nyirokkal van keverve, az alsó pedig agyaggal. A középső a legjobb 
minőségű. Helyenként a lápban homok- és kavicsrétegek láthatók. Az 
altalaj szürke agyag, mely fölött gyakran kavics található.

Ellenben a Csermely-völgyben s általában az egész abauj-torna vár
megyei hegységben seholsem fordul elő tőzeg s ha itt-ott mutatkozik némi 
tőzegképződésre kedvező alkalom, mint például a Csermely völgyében, hol 
csak csekély kiterjedésű moha (Hypnum) tőzeg előfordul, de ez a völgy lejtős 
viszonyainál fogva a mostaninál (10 cm) nagyobb mérvű vastagságot s terje
delmet aligha fog elérni.

A vármegye másik síkjának, a Kanyapta vidékének kutatása sem járt 
a várakozásnak megfelelő nagy eredménynyel. Mielőtt azonban a szorosab
ban vett Kanyapta vidéket bejártam volna, a Kanyapta völgyével kapcso
latban álló Bodva és Torna völgyét vettem szemügyre.

A Bodva völgyében sorra jártam Bodva-Yendégitől egészen Bakóig a 
helységek határait, de ugyancsak minden jelentősebb eredmény nélkül. 
Csak Komjáti, Nádaska és Bodva-Vendégi határában találtam tőzeges 
réteket; a két utóbbinak kiterjedése nagyobb (10, illetőleg 60 hold), de a 
földes, tőzegszerű réteg vastagsága csak 10—30 cm közt váltakozik. 
Növényzetük főképen sás, altalajuk pedig szürke agyag. A Komját helység
hez tartozó tőzeges terület 3-—4 holdat tesz ki, melyet sással kevert mocsári 
növényzet borít. A tőzegréteg 30—50 cm, altalaja pedig ugyancsak szürke 
agyag. A tőzeg, úgy látszik, nádtőzeg, máskülönben kis mélységben is telje
sen el van ázva, laza, mert a rét vizének lefolyása igen csekély.

A Bodvába torkoló Torna-patak völgyében kisebb, jelentéktelen vad
vizes, tőzeges területektől eltekintve, szives figyelmeztetés útján akadtam

3. Görgő község határában a 430 holdnyi «Nagytó» nevű rétre és a 
tőle csak keskeny földszalag által elkülönített 190 holdnyi «Kistó» nevű 
síklápterületre. Hosszúsága kb. 1600 m. A «Kistó» mélysége közepén 5 m, 
a «Nagytó »-é nyugati felén 4,5 m.
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Á lápban öt réteget tudtam megkülönböztetni: 1. Zsombékok képezte 
réteg; 2. kevésbbé tömött, még szálas barnaszinű réteg; 3. tömött, erősen 
képlékeny, fekete réteg; 4. széthulló, nedves, sárszerű, fekete réteg;
5. agyagos földes réteg, mely alatt a fenékalkotó szürkés agyag van.

A P okorny és K orompay által említett Kanyapta vidékén bejártam 
Tornától kezdve Zsarnó, Péder, Jánok, Bodoló, Szepsi, Makrancz, Pány, 
Csécs, Bette, Alsó- és Felső-Láncz, Komorócz és Gombos helységek határait, 
a nagy várakozás ellenére igen kevés eredménynyel. Csak a következőket 
említhetem:

4. Gombos és Alsó-Láncz helységek között terül el az ú. n. «Harma- 
dosi rét» nevű tőzeges terület, mely 200 holdnyi nagy és vastagsága 
15—32 cm között váltakozik. Két rétege van, de az alsó már kissé agyagos. 
A vízelvezető árkok ásásakor állítólag találtak fatörzsöket. Az altalaj agyag. 
Bégebben e lápos terület nagyobb volt, de a perzselés és lecsapolás folytán 
mindinkább kisebbedéit.

5. Szepsi mellett a Dessewffy-féle kertben a «makranczi telep», mely 
azonban csak Va holdnyi nagy és 1,5 m vastag; a «Szegény tanya» felé 
eső falu részén azonban van 3—4 holdnyi nagy és 2 m vastag telep, mely
nek altalaja szintén agyag.

A nevezett helységek a Kanyapta völgyének két oldalán feküsznek 
olyképen, hogy valamennyinek a határa beér a köztök fekvő Kanyapta 
patakig olyformán, hogyha a Kanyapta-patak mentén esetleg előfordulhatna 
tőzeges terület, úgy több község határát érintené.

A Kanyapta-patak az Ida s más patakok összefolyásából keletkezik s 
vidéke most már a szabályozás óta csak a nedvesebb években számítható 
a mocsárságokhoz. A Kanyapta szabályozásának és levezetésének meg
kezdése előtt 1763 körűi ,  különösen a múlt században a völgyet víz alá 
borította, mert k-folyá-a ku: nben is csekély a Zsarnó-Somodi közti gát 
miatt. Talaja különben itt-ott márgával kevert agyag. Mielőtt tehát a 
Kanyapta lefolyását megnyitották volna, megvoltak a tözegképződésnek 
kedvező feltételei. Korompay a vidék jellemzésében erről meg is emlékezik, 
mondván: «azon időben ezen tájék nagy része erdővel volt fedve, a vizi 
madarak tömérdekit táplálta, . . .  a népnek vadászaton kívül nádiás, csík- 
és pióczafogás lévén egyedüli jövedelme. Villós kigőzölgései a tüzes emberek 
felőli mesékben maiglan (1866) is élnek a nép szájában». S hogy e terü
leten csakugyan kellett tőzegnek előfordulnia, az Pokorny adataiból is 
kitűnik, hiszen az ő közlése szerint Frankel Gyula kerületi orvos az ottani 
tőzegek használhatóságát ki is próbálta.

Én ennek daczára a most már száraz években (minő az 1892-iki is 
volt) megközelíthető terület legnagyobb részét gyalogosan (a lovak s a 
szekerek az árkok s itt-ott előforduló süppedékes helyek miatt csak bajjal, 
sőt veszélylyel járhatják) az illető birtokosok szives kalauzolása mellett
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bejárva, tőzegre, sőt tőzeges területre sem akadtam. Csak itt-ott aKanyapta 
által régebben kimosott s meg-megszakadozó mederhelyek fenekén találtam 
csekély vastagságú tőzegréteget (pl. Bodolló, Jánok és Beste közt az égeres 
közelében); ellenben nádasok még elég gyakoriak, sőt itt-ott még fiatal, 
gyér zsombékosra is akadtam, pl. a restei határban.

Az irodalmi adatok s a kutatásom eredménye között levő ellentét 
azonban csak látszólagos. Ugyanis már P okorny is megemlékezik arról, 
hogy e tőzegek a «pásztortüzek által meggyuladnak». S valószínű is, 
hogyha volt itt tőzeg, akkor a pásztorok azt tüzelték is, a midőn a tőzeg
telep is meggyuladhatott. A nevezett községekben tovább is kutatva a 
dolgot, rájöttem, hogy a lakosok azon évek után, midőn a Kanyapta 
kiöntései miatt nem kaszálhatták le a völgynek különben hozzáférhető 
helyén sem a füvet, sem a sást, mi miatt az lábán száradt meg, a következő 
évre úgy vélték reményeiket biztosíthatni, hogy az elszáradt füvet álló 
helyében fölgyujtották. Nagyon valószínű, hogy égések alkalmával a külön
ben is könnyen égethető zsombékok tüzet fogtak s ezektől azután a tőzeg 
is meggyuladt s lassanként elégett. A szavahihető birtokosok és paraszt- 
gazdák is állítják, hogy a Kanyapta völgye több helyen is égett körülbelül 
a hetvenes évek elején. S hogy az égés nagyterjedelmü lehetett, azt abból 
következtetem, hogy két télen át tartott s a terület különböző részén 
süppedtek a munkások a hamuba.

így tehát a P okorny említette tőzegtelepek csakugyan megvoltak 
annak idején s azóta lettek a tűz martalékává, minek folytán ezen tőzeg
telepek Magyarország térképéről törlendők.

I/1)  Déli csoport: Nyitra, Bars, Hont, Grömör és Kis-Hont, 
Borsod, Nógrád, Pozsony, Komárom, Esztergom és 

Heves vármegyék.

E nagy területről, mintha itt a tőzegképződés már végkép megszűnt 
volna, kevés kivétellel csak tagadó válasz érkezett.

Nyitra vármegyében P okorny (i. h. 104. 1.) szerint a sasvári urada
lomhoz tartozó Buri erdőben gyanítják a tőzeg jelenlétét; Nyitrától észak
keletre a ghimesi hegység teknő alakú mélyedéseiben volnának kisebb 
ingoványok, de P okorny sem tudhatta meg, vájjon zöld- vagy fellápok-e 
azok? Ep oly keveset tudhatott meg a járdoshegyi lapályon Érsekújvár 
felé kiterjedő ingoványokról.

Pozsony v á r m e g y e  területéről is csak P okorny (i. h. 102. 1.) régibb 
adatait említhetjük fel. E szerint a Szent-Györgytöl délkeletre fekvő 
9G8 holdnyi nagy «Surerdö» tőzeges terület volna. Középmélységét 4 lábra 
becsülték, de igazi tőzeget csak kis helyen találtak, ugyanis az észak felé
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fekvő Pálffy-major mellett, az ú. n. «Rusztenréten», melyen a szt.-györgyi 
kénfürdő fekszik.

Marcheggtől északra két mértföldnyire a Kárpátok nyugoti oldalán 
Láb és Detrekő-Csütörtök között egy kb. 50 hold kiterjedésű tőzegtelep 
állítólag már 1846-ban kiégett.

Komárom vármegyéből érkezett tudósítás szerint valószínű, hogy 
ott tőzegtelepek előfordulnak. Pokoeny (i. h. 104. 1.) említi, hogy a Duna 
balpartján, a Csallóközön, a Bastól délre fekvő Szapnál a csatornázás alkal
mával akadtak egy tőzegtelepre, mely, úgy látszott, délnyugat-északkeleti 
irányt vett és kis vízállásnál megméretvén 5 lábnyi mélységben még nem 
volt áthatolható. Egy beérkezett tudósítás szerint talán Martos vidékén 
volna leginkább tőzegtelep található, mert ott nagy sások és nádasok 
vannak; a vidék továbbá lapályos és árvizeknek van kitéve.

Borsod vármegyében Pokoeny (i. h. 127. 1.) szerint Mező-Csáttól 
északkeletre Tisza-Kürt és Nemes-Bükk környékén és Csáttól északra Heő- 
Bába, Heő-Papi és Igriczi községekben; végre magában Csát községben is 
vannak ingovánvok.

Az Edelény környékén állítólag előforduló tőzeges telepek kétségesek.
A többi itt föl nem említett vármegyékből nem kaptunk értesítést.

c) Az észa k k ele ti h atárszéli várm egyék: Z em plén, U ng, 
B ereg, U gocsa  és M áram aros.

A beérkezett tagadó válaszoknak dac-zára alig hihető, hogy e nagy 
területen fellápok nem volnának. Valószínűnek tartjuk, hogy e tekintetben 
a hegység szorgos kikutatása eredménynyel járna. Ép úgy ki kellene ku
tatni a Hodrogköz-1. Ott Pokoeny szerint (i. h. 135. 1.) a «Hosszúrét» nevű 
mocsár legutóbb 5 négyzetmértföldnyi területet foglalt e l; de azt is említi 
Pokoeny, hogy a L: Trogkoz nagy részét már kiszárították és művelés alá 
vettek.

Pokoeny szerint Karúd felé Lukától keletre kezdődik a tulajdonképeni 
lápvidék, melyen sok tiszta tó van és a homokbuczkák között nádasok és 
lápok is elterülnek. Vannak köztük 3—6 lábnyi vastag, sokszor igen jó 
tőzeget szolgáltató telepek. A tulajdonképi lápvidék a «Hétleánytó» mögött 
van. Egy része ennek már Pokoeny idejében állott mívelés alatt. Karcsa 
mellett ismét van egy lápterület, de a telepek sokkal vékonyabbak és 
szárazabbak mint a karádiak. Az egész vidék valaha nagy lápterület 
lehetett.

Bereg vármegye, melynek a Tisza és a Latorcza között fekvő része 
mintegy 24 négyzetmértföldnyi nagy tó fenekének tekinthető (Pokoeny

i. h. 134. 1.), a Tisza szabályozása előtt vízzel volt elöntve és még most is 
vannak ott mocsarak és ingó lápok. Nehány jelentékeny mocsár megmaradt
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e területből; ilyen a Tarpa, Gulács, Hete, Jánd és Takos között fekvő leg
alább 500 holdnyi nagy zsombékos rét. A dédai határban fekvő rét 
kb. 300 holdnyi nagy, többnyire lápos és valószínűleg tőzegtartalmú. 
Ezen láp folytatása lehet a legányi és kászonyi határban fekvő több száz 
holdnyi nagyságú, de már inkább zsombékos terület. Lejebb a hetyéni 
bátyúi, lónyai erdőségek kisebb-nagyobb zsombékokkal telvék.

Nevezetes terület a Szernye-mocsár is, melynek nagysága legalább 
30.000 hold. Ez a Kárpátok ágai által három oldalról befoglalt teknő 
csak délen áll a síksággal összeköttetésben. E mocsár sem létezik már 
eredetiségében és tőzegtartalmáról ép oly keveset tudunk, mint az előbbieké
ről. P okorny (i. h. 135.1.) említi még a Borsova mellett Komlóstól nyugatra 
fekvő 400 holdnyi területű «Krula Loza» nevű ingó lápot, mely tőzegben 
állítólag gazdag.

Ugocsa vármegyéből a tudósító csak a következőt ír ja : Ugocsa vár
megyének túl a tiszai járásában fekvő Akii, Halmi, Dabolcz község határá
ban léteznek síklápok, nádasok vagyis tőzegtelepek; hasonló, de kisebb 
területeken S.-Ujhely, Verbőcz, Salánk, a Tiszán inneni járásban fekvő 
községek határában; hallomás szerint Alsó-Karasztó határában is volna.

Máramaros vármegyéből is csak egy jelentés érkezett be, mely 
szerint Kalocsa-Imsádon 10—15 holdnyi nagy síkláp van, mely egészben 
véve 50 cm vastag. Részint rétnek, részint legelőnek használják.

EURÓPA NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI TÉRKÉPE.
Ezen a tudományra nézve oly fontos vállalat most már a megvalósulás stá

diumába lépett. Bold, elnökünk, dr. Szabó J ózsef 1881 óta, mint mely évben a 
Bolognában tartott Il-ik nemzetközi geológiai congressus a térkép elkészítésére 
való előkészületekkel foglalkozott, az évek folyamán mindig értesítette társula
tunkat az ügy állásáról.* Fájdalom, hogy a sors nem engedte meg neki, megtenni 
azt, a mit ma megtenni kötelességünknek tartunk.

Ugyanis van szerencsénk jelenteni, hogy Európa átnézetes gologiai térké
péből az első hat lap elkészült. Ezek az Ai, Au, Bj, Bn jegyű lapok, melyek 
egy egészet képeznek, minthogy Grönland keleti partját, Izland szigetit és a 
Far Oeri szigeteket foglalják magokban. A geológia kép, melyet e lapok szemünk 
elé állítanak, rendkívül érdekes. Grönlandnak a glecserek nem borította partvi
déke a bazaltok óriási tömegét mutatja, mely vulkánikus takaró alól csak itt-ott 
bukkan fel az őshegység.

A Civ és Div jegyű lapok magokba foglalják északnyugati és északi Európa

* V. ö. Földtani Közlöny, XIII. köt. 56. 1. — XIV. köt. 42. 1. — XV. köt. 
91. 1. — XVI. köt. 17. 1. — XVII. köt. 46.1. — XVIII. köt. 131. 1. — XX. köt. 103. 1 
XXI. köt. 2. 1. — XXII. köt. 19. 1. — XXIII. köt. 36. 1. — XXIV. köt 41. 1.
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