
II. FELVÉTELI JELENTÉSEK.

1. Jelentés az 1891. évi nyár folyamán végzett részletes föld
tani felvételekről.

Dl’. POSEWITZ TlVABARtÓl.

Feladatul tűzetett ki folytatni a tavaly végzett földtani felvételeket, 
egyrészt délkeleti irányban a Vissó-folyó jobb oldalán, másrészt pedig nyű
göt felé a Tisza-folyó mentén; úgy hogy a ^ 'XZ°^T térkép kiadathassák.

Szükségesnek mutatkozott azon kivül földtanilag bejárni a Vissó-, 
Iza- és Mára-folyók közötti területet is, hol már a hetvenes évek elején 
dr. H ofmann Károly főgeolog által részletes földtani felvételek eszközöl
tettek, azon ezélból, hogy az említett térkép magyarázó szövegéhez a kellő 
adatokat lehessen megszerezni.

Ez utóbbi területben megszerzett adatok úgy is a térkép magyarázó 
szövegében lesznek felsorolva, s így jelen jelentésemben csak azon terü
letet irom le, melyet felvettem.

A munkálatok eszközöltettek a Tisza jobb oldalán a vissói hídtól 
Akna-Sugatagig, kis részben az Apsa völgyében is, s továbbá a Vissó-folyó 
jobb oldalán a Bistre pataktól délnyugat felé Buszkova helységen túl az 
Obczyna és Pallinu nevű hegyekig.

Oro-hidrografiai viszonyolc.
Chmiele teleptől Lonka faluig a Tisza-folyó még ugyanazon roman

tikus képet nyújtja, mint ezt a folyó eredetétől kezdve láttuk. Szűk, magas, 
meredek kősziklafal közt kanyarodva folyik a Tisza. A jobb oldali hegy
tetők még azon hegygerinczhez tartoznak, mely a Tisza- és Koszó-folyó 
között a Svidoviczei havasoktól kezdve DNy-nak odahuzódik, területünkön 
az 1094™' magas Polonski- és az 1091 mf  magas Tempa-hegycsúcsokban 
legnagyobb magasságukat érvén el.
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A Tisza balpartján húzódó meredek hegyek már alacsonyabbak ; leg
nagyobb magasságát a 903 magas Obczina és a 934mj  magas Volosan- 
kában érik el.

Lonka község mellett, a magas hegyek vonulata észak-nyugotnak foly
tatódva, a Tisza völgye tágulni kezd s messzire elnyúló dombvidék veszi 
kezdetét.

Bocskó helység mellett még inkább tágul a Tisza völgye. Itt még 
alacsonyabb dombok veszik körül a folyót, kísérői maradván Mármaros- 
Szigetig és Akna-Sugatagig, bejárt területünk végső pontjáig.

A Tisza vize Climiele teleptől M.-Szigetig nyugoti irányban folyik, 
észak felé domborodott ivet képezve.

Mellék vizei, a Vissó-folyó beömlése után, az első szűk részletben 
Lonka faluig, mind jelentéktelenek.

A magas hegygerinczek közelléte folytán több, de csakis kis hegyi
patakot látunk mind két oldalról a Tiszába beömleni. Legjelentékenyebb 
ezek között a Mencsil havas délnyugoti lejtőjéről eredő Kuzi-völgy patakja, 
s továbbá az említett havas nyugoti oldaláról eredő Svinski-patak.

Lonka falutól Mármaros-Szigetig már hatalmasabb vizekkel talál
kozunk, melyek a Svidoviczei havasi lánczolat déli lejtőjéről veszik erede- 
töket. így Lonka falu mellett ömlik a Koszó nevű folyó, a Koszó völgyé
nek vize, a Tiszába. Kis Bocskó község mellett pedig a Serednia-rika és 
Sopurka-mala nevű vizek egyesüléséből eredő Sopurka patak.

A Tisza baloldalán találkozunk a Róna-patakkal és az Iza-folyóval.
A Vissó-folyó utolsó részletében Bistre falutól beömlése helyéig hasonló

kép mint a Tisza szűk, keskeny völgyben, meredek hegyektől körülvéve 
északnyugotnak folyik; Ruszkova községtől a bistrei szorosig ellenben 
tágas, részben kevéssé szűkülő völgy, a monoton jellegű alacsonyabb hegyek 
kísérői a folyónak.

•Jobb oldalt csak két jelentékenyebb patak ömlik a Vissóba. Egyike 
a Kraszna, vagy Erumsieva vize, mely a Pop-Iván havas déli lejtőjéről veszi 
eredetét; s másika a hatalmas Ruszkova-rika nevű folyó, melynek számos 
mellékvizei részben ezen és a Fehér-Tisza közti vízválasztó hegység déli 
lejtőjéről, részben a határhegység délnyugati oldaláról erednek.

Földtani viszonyok,.
A bejárt területen észlelt képződmények a következők :
Kristályos palák.
Kréta korbeli képződmények.
Eocén-kőzetek.
Oligocén-,

A m. kir. földt. intézet évi jelentése 1891-ről. 3
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Miocén-,
Negyedkorú lerakódások.

(3)

1. Kristályos kőzetek.

A tavalyi munkálatok folyamata alatt alkalmam volt a kristályos 
pala-vonulat elterjedését, mely a Bukovina és Mármaros-megye határos 
vidékéről északnyugotnak húzódik, s a Taracz-folyó közelében fiatalabb 
képződmények lerakódása alatt eltűnik, a Tisza- és Koszó-folyók közti 
hegylánczolat magaslatáig követhetni. Ez idén úgy nyugoti, mint déli 
irányban lett tovább megvizsgálva.

Nyugat felé a Tisza mentén Chmiele teleptől Kuzi-ig a kristályos kőze
tek a Tisza jobbpartján mindenütt a liegygerinczet képezik. A Polonski 
hegytől azonban a fedő kréta visszavonulván, a csillámpala jobban kifej
lődve Kuzi-telep mellett eléri a folyó színvonalát. Itt átcsap a csillámpala a 
Tisza baloldalára, hol keskenyebb vonalban kiséri a folyót Lonka község 
közeiéig, vagyis a hegyszoros végéig.

A Tisza Kuzitól ezen pontig csillámpala között folyik el, mely kőze
tek az országút mentén mindenütt kibukkanak.

Lonka falu mellett a kristályos kőzetvonulat észak felé követhető a 
Koszó völgyében. A hasonnevű folyót Banski-telep mellett éri e l ; itt áttér
vén a folyó jobb oldalára; de csakhamar megint a bal oldalra átcsap, 
észak-keletnek húzódva Koszó-polana falu felé.

Délkeleti irányban a kristályos palavonulat — mint tavaly láttuk -— 
követhető volt a Bistre-völgyig. Ez idén további folytatását kelet felé lehe
tett konstatálni. A Krasna- vagy Frumsieva-völgy felső részében, hol a Pop- 
Iván havasra vezető út kezdődik, az úgynevezett Paltin-Play, helyt állók az 
alsó-oligocén palák, melyekre kréta homokkő következik; azután pedig 
helytálló a esillámpala itt déli határvonalát képezve a fillitvonulatnak.

Ezen palavonulaton kívül ■— már tavaly említettem —  a kréta-kőze
tek közepette két kis pala-sziget kibúvását; még pedig a Vissó-folyó jobb 
oldalán Róna-polana telep és Bistre falu között.

Bistre falutól ENy-ra a Pasiszni-zvir nevű hegyi patak mellett kibuk
kanó csillámpala a Vissó túlsó oldalán is található szemközt az imént em
lített patakkal és ENy-ra a Paren-Tocarna pataktól. Már tektonikai tekin
tetben is könnyen felismerhető, miután csekélyebb magasságú, s hogy 
lejtői nem oly meredekek mint a körül lévő konglomerát-hegyek.

A két Runkul-patak közt helytálló második pala-szigetke szintén 
áthúzódik a folyó túlsó oldalára. Itt a Tets-tri hegy északkeleti lejtőjének 
egyrészét képezi 1 í 0 mj  magasságig (a folyó színétől számítva), s kréta
homokkő által fedetik.
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A fillitvonulat főcsapási iránya bejárt területünkben ÉNy— DK-i mint 
ezt több helyütt, p. o. a Koszó völgyében Banski-telep felett látjuk. A dülési 
irány hol délnyugoti, hol északkeleti. Az ellenkező csapási irány EK— DNy, 
különösen Kuzi és Lonka között a Tisza mentén észlelhető, s itt a rétegek 
ENy-nak dőlnek, a Kuzi-völgyében EK-nek. A Runkul-patakok melletti 
kis pala-szigetnél a rétegek EK-—DNy-i irányban csapnak, s nyűgöt felé 
dőlnek. A. második kis pala-szigetnél (a Yissó-folyó jobb oldalán) keletnek 
(észak felé) csapnak a rétegek, s dőlnek északnak kelet felé. A váltakozó 
csapási irányok nagy réteg zavargásokra mutatnak, mint már tavaly is ész
leltük volt.

Mi a kőzetek petrografiai jellegét illeti, mindenütt csillámpala lép fel, 
hol csillám dús s nagyon hasadékos, hol kevesebb csillámmal snéhakvarcz- 
értől átvágva.

Egy hatalmas kvarczér lép fel a csillámpalában Lonka és Kuzi között 
a főcsapási irányban északnyugot-délkelet felé húzódva. Lonka helységtől 
keletre menve, nem messze a csillámpala első kibúvásánál több helyütt 
hatalmas, nagy kvarcz tömzsöt találunk, melyek délkeleti irányban követ
hetők, s különösen Kuzival átellenben a Tisza-folyó bal oldalán ismét 
nagyobb tömegben mutatkoznak. A kvarcz itt tiszta, finom szemcsés és 
üveggyártásra használtatik.

Mészkősziklák a csillámpala területén, mint már tavaly láttuk, itt sem 
hiányoznak. Itt is kétféle mészkövet különböztetünk m eg: lemezes szür
kés mészkövet s szürkés tömött mészkövet, mely néha breccsiaszerü jelleget 
vesz fel. A lemezes mészkő mindig az utóbbi feküjét képezi. Ilyen lemezes 
mészkő helytálló Lonka és Kuzi között, hol fejtik, s fedőjét szürke tömött 
mész képezi. Breccsia jellegű mész, mint a helytálló a két Roszi-völgyben 
Trebusa mellett a Kuzi-völgyében, valamint a Tempa hegyen fordul elő.

Itt is csak ismételhetjük a már tavaly mondottat, hogy ezen mész
kövek kora biztosan még nem határozható meg. Egy része kétségkívül 
hasonló koró mint a csillámpala maga, melylyel váltakozik, de más része 
valószínűleg fiatalabb korú, habár egyelőre bizonyítékot erre felhozni 
nem igen lehet.

2. Krétakorbeli képződmények.

Mint már a tavalyi jelentésben említettük, a kristályos pala-vonulat 
déli oldalát kréta képződmények határolják, melyek majd nem egész hosszá>- 
ban kisérik a csillámpalát.

Keleten kezdve először a Krasna- vagy Frumsieva-völgy felső részleté
ben kréta korbeli kőzetek lépnek fel, nyűgöt felé csakhamar kiékülvén, de 
a Bistre-völgyében ismét kibukkanak. Bistre helység mellett átcsapnak a

3*
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Vissó-folyó bal oldalára, s északnyugoti irányban tova húzódva, Lonka 
község közelében elérik a Tiszát, melynek túlsó partján keskeny szalag
ként észak felé tovább folytatódnak.

A Bistre-völgyében már tavaly találkoztunk kréta kőzetekkel. Itt a 
hatalmas vörös konglomeratokat a diaszlioz soroztuk volt ugyan, mihez 
külsejöktől Ítélve hasonlók. A folytatott kutatások azonban arra utalnak, 
hogy inkább a kréta kor legalsóbb rétegeit képezik, s ennélfogva ide 
számítjuk.

Bistre helységgel átellenben a Yissó bal oldalán, északra a Valea- 
negra-máre völgytől, a nagy folyó kanyarulatnál helytálló szürkés lemezes 
márgapala homokkőpadokkal váltakozva. De csakhamar völgynek menve 
fellépnek a már ismeretes fehér konglomeratok, nagy sziklatömegeket az 
út mentén képezve. Ezen konglomeratok a runkuli csillámpala-szigetig 
követhetők. Itt azonban már homokkő lép fel a konglomeratok fedőjében. 
A tavaly felhagyott kőfejtésnél legszebb feltárásra akadni. A homokkő, mely 
szürkés, vagy többnyire zöldes csillámdús, többé-kevésbé padokban for
dul elő. Rona-polana és Kuzi közt legszebben észlelhetni e kőzeteket a 
Derenovati és Znuro-zvir patakok közt. Csillámdus homokkőpadok válta
koznak hieroglifa és finom csillámdus szürke márga-palák. A rétegek nagyon 
gyűrő dtek.

A Svinski patak felsőbb részeiben csak durva tömött, kemény homok
kővel találkozunk a Koszó-völgyében pedig, valamint a két Banski-patak 
első szakaszaiban fehér konglomeratok lépnek fel.

A csapási irány változik, a mint a kréta-vonulat oda simul a kris
tályos palákhoz, de mindenütt látni, hogy az utóbbi kőzetek fedőjében 
előfordulnak.

3. Eoczén képződmények.

A déli kréta homokkő-vonulat határán több helyütt eocén-korú kőze
tek bukkanak ki.

A Bistre-völgyében a Dosu-Clieciurtii hegy északkeleti oldalán talál
kozunk velők. Fellépnek továbbá a nevezett hegy nyugoti lejtőjén is, 
honnét ismét áthúzódnak a Bistre-völgyébe és a jobb oldali Szindjelski, 
Skorodni és Luboki nevű mellékpatakok alsó szakaszaiban helyt állók. 
Kibukkannak továbbá kis részletben a Vissó völgyében Bistre községtől 
északra.

Eocén kőzetek alkotják a Testri nevű hegycsúcs nagy részét a Vissó- 
folyó bal oldalán. Ugyanazon kőzetek lépnek fel Rona-polana telep mellett 
az említett folyó bal oldalán, innét északnak áthúzódva a Tisza balpartjáig.

A Tisza mentén kibukkannak ismét eocén szigetkék a Rosztuczni-zvir
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nevű hegyipatak mellett, a folyó mind két oldalán; s a folyóval menve a 
legközelebbi nagy folyókanyarulatnál is.

Az eocén képződmények rendesen fehér vagy szürkésfehér mészkő
padot képeznek, melynek vastagsága változó.

Nummuliteken kívül, melyek csak helyenként fordulnak elő nagyobb 
számban, csak itt-ott tartalmaznak egyes más kövületet is. így említ 
Zapalowigz a prislopolui vízválasztó közelében helytálló két nummulit 
mészkő szigetkét, hol egy közelebb meg nem határozható pecten faj talál
tatott ; s továbbá egy lelőhelyet Borsabánya mellett, ahol Rhynehonella 
polymorpha, Mass. fordul elő.1

Ismeretes, hogy Bona-polana mellett szintén találtattak bracliiopodák, 
melyek közül meghatározható volt Terebratula Fumcmensis, Menegh. és 
Phynichonella polymorpha, Massalongo.2 3 Ezen leletek alapján, melyek 
azonosíthatók vicentinoi eocénben (a Spilecco-rétegekben) leggyakrabban 
előforduló alakokkal, ezen mészkő alsó-eocén korúnak határoztatott meg.8

A Tets-tri hegycsúcs mészkövében nummuliteken kívül más kövület is 
fordul elő, de többnyire meg nem határozható állapotban. Leggyakoribb 
az ostrea-héjak, s azután egy terebratula a mely a mennyire rosszul megtar
tott állapotánál fogva meghatározható, T. fumanensis RÍENEGH.-vel azonos
nak látszik. A Tisza mentén fellépő nummulit-mészkőben más kövületek, 
nummuliteken kívül, nem találtattak.

A nummulitmész-képződmény tulajdonképeni jellege némely helyütt 
elvész, a mennyiben kövületet nem tartalmazó szürkés márgapalák pótol
hatják helyét.

Ezt tüzetesebben kimutatta Zapalowicz a Vissó-völgye némely részé
ben, különösen Borsabánya mellett, hol tipusus nummulitmészkő fordul 
e lő ; észak-nyugoti irányban azonban keményebb, lemezes, kövületlen márga- 
pala lép fel, részben vörösre festve, mely a nummulit-mészkő equivalens kép
ződményének tekintendő. Bizonyítéka annak, hogy a feküben helytálló 
homokkő (az Ursuluj-völgyben) kréta-kövületet tartalmaz ; s hogy a fedő
ben típusos felső-eocén képződmények lépnek fel. Ugyanazt látni más 
helyen, a Ciarcanu-hegy déli oldalán, hol szintén keskeny szalagban szürke, 
részben vöröses márga pala fellép.4

Ezen vörös márgapala némely helyütt vöröses konglomerátok kísére
tében is előfordul; s ilyenkor külsejűknél fogva diasz kőzetekhez hasonlíta
nak. Tavaly én is ezen hiedelemben voltam, a mikor a Bistre-völgyében

1 Jahrbticli dér k. k. geol. K. A. 1886. p. 461. u. 465.
2 Ibidem 1879. p. 204.
3 Ibidéin 1886. 461. u. 466.
1 Geological Magaziné 1870. VoL VII. p. 366.
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helytálló vörös márgapalát, valamint a Bistre helységtől északra fekvő kis 
részletet a diaszhoz soroztam. Most azonban több helyi tapasztalat nyomán, 
ezen vörös márgapalát inkább eocén korúnak tekinteném, még pedig a 
nummulit-mészkő equivalensének, a mint azt Zapalowicz kimutatta volt.

4. Oligoczén képződmények.

A kristályos palák fedőjében, nagyobbrészt pedig a krétakőzeteket 
határolva, lépnek fel az oligoeén-képződmények. Legnagyobb tömegben a 
Vissó-folyó mentén fordulnak elő. Buszkova helységtől Bistre faluig ezek 
alkotják a körüllévő hegymagaslatokat. Bistre mellett átcsapnak a Vissó- 
folyó baloldalára, itt éjszaknyugoti irányban tova húzódnak Lonka köz
ségig, hol a Tisza folyót átmetszik s annak túlsó jobboldalán inkább kiter
jedve, tova vonóinak.

A Vissó folyó jobb oldalán elterülő vidék Bistre és Buszkova helysé
gek között felső-oligocén homokkőből van alkotva; s csakis a Krasna- vagy 
Frumsieva-völgy felső részében bukkannak ki az alsó-oligocén palák.

Feltárásokkal e vidéken ritkán találkozunk. A legtanulságosabb képet 
nyújtja áz említett Kvasna- vagy Frumsieva-völgye.

E völgy elején a vastag pados felső-oligocén homokkő helytálló s ez 
kisér minket mindenütt völgynek menve. Azon ponton, hol a völgy első 
Ízben két ágára szétoszlik, megint feltárva látni homokkövet, szögletes 
részekre esvén szét. A völgy második szétágazásánál, hol mindenütt mere
dek sziklafalak veszik körül a völgyet, a Pop-Iván havasra vezető úton, a 
Paltin-Play elején helytállók az alsó-oligocénkorú sárgás márgapalák. 
Ezekre krétahomokkő következik, s később csillámpala.

A Bistre falu melletti Chicera-hegy szép feltárást nyújt. Itt helytállók 
szürkét sötét, finom csillámos, növényrészeket tartó homokkőpadok, vé
kony palarétegekkel váltakozva. A rétegek, mint ezt a hegy mindkét olda
lán észlelhetni, éjszaknyugoti csapásúak, délnyugotra dűlnek s a felsö- 
oligocént képviselik.

Az alsó-oligocénnel ismét találkozunk a Svinski-völgy (Lonka község 
mellett) alsó részletében, valamint a Tempa-hegy felé eső mellékvölgyecs- 
kében is. Ugyanazon fekete lemezes palák helytállók itt, mint a Megla- 
hegynél Bona-Polana mellett.

A csapás irány EEK-i s a rétegek délnyugot felé dűlnek. Itt azonban 
az alsó-oligocén csak keskeny szalagot képez; a terület többi részén min
denütt csak a monoton jellegű felső-oligocénkorú homokkő látható. így a 
Koszó-völgy mentén, a Boszuska falu felé vezető úton, a Holyazen hegy
gerinczen ; továbbá Lonka és Bocskó községek között, valamint Kis-Bocskó 
és Apsa között. Az átalános rétegcsapási irány (mint azt az Apsa völgyé
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ben, a Holyazen hegygerinczen s a Koszó-völgyében látni) éjszaknyugoti; 
de a rétegek nagyobbrészt éjszakkeletnek dűlnek. De a kristályos palák 
közelében azoknak fedőjében EEK-i csapás észlelhető NyENy-i dőléssel.

5. M ioczén képződmények.

A miocén, vagyis a mármarosi sóformáczió felvett területünk csak 
kisebb részét foglalja el. Azon dombvonulat tartozik ide, mely Bocskótól 
nyugotra a Tisza és Apsa folyó között északnyugoti irányban tovahúzódik. 
Az akna-szlatinai diluviális fensík vízokozta bemélyedéseiben szintén miocén
kőzetek a helytállók.

Ezen területen kevés feltárásra akadunk. A Tisza kanyarulatánál 
Fehéregyháza és Karácsonyfalva között homokkőpadok láthatók váltakozva 
vékony lemezes palával. A Pável-fiirdő melletti patak partján helytálló 
lemezes pala homokkővel váltakozva, s nyugotra közel az úthoz a haszná
latban levő kőfejtésnél hatalmas homokkőpadok vannak feltárva. A rétegek 
mindenütt, a hol észlelhetők, ENy-nak csapnak, s dülési irányuk EK-i.

A riolittufa, mely a sóformáczióban oly nagy szerepet játszik, mint 
p. o. az Iza-völgyében — területünkben nem fordul elő. Ismeretes ugyan 
közelben —  az Apsa felé vezető ütőn —  egy kibuvási hely, de ez már terü
letünkön kívül esik.

A sóformáczió korát tudvalevőleg már a hatvanas években B eüss ha
tározta meg. A sóagyagban talált kövületek (a szlatinai sóbányában találtat
tak egyes t'oraminiferák, ú. m. Globigerina bulloides, ü’Okb, Nonionina 
Bouéana, d’OitB, Glandulina levigata, d’OuB; valamint nagyon gyéren a 
Cyttere hastata, Ess. héjdarabok) azonosaknak mutatkoztak a wieliczkai 
sóagyag jelleges alakjaival, mely utóbbiak a mediterrán, emeletre utalnak.*

6. Negyedkori lerakodások.

Mi ezeket a fiatalkori lerakódásokat illeti, hasonló tüneményekkel 
találkozunk, mint a Tisza völgyében ezt már láttuk. A Vissó folyőnak úgy 
mint a Tiszának kiterjedt alluviumja van; de sokkal szembetűnőbb a hatal
mas diluviális görgeteg lerakódások, melyek majdnem minden egyes folyó 
s nagyobb patak beömlésénél, illetőleg annak mentén előfordulnak, habár 
kisebb mértékben is, mint a Tisza völgyében, minek okáúl azonban felhoz
hatni ezen hegyi vizek kisebb voltát.

A Yissó folyó mentén ily diluviális lerakódásokkal találkoztunk a

*  B e ü ss . Die fossile Fauné dér Steinsalzablagerung von Wieliczka in Galicien. 
(Sitzungsberichte d. k. Ak. dér Wissenschaften in Wien 1867. LV p. 17.) .
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Ruszkova-, Krasna- és Bistra-patakok beömléseinél. A Rona-Polana melletti 
nagy diluviális fensíkról a Vissó folyónak a Tiszába való beömlésénól már 
tavaly szólottunk volt.

Nagy diluviális görgeteg lerakódás mutatkozik Lonka községben, nem 
messze a Ilidtől. Itt felvannak tárva a hegységnek dűlő oligocónpalák s 
homokkövek s fedőjükben vastag konglomerát fekszik, mely a Koszó vize 
jobbpartján behúzódik a völgy felé. A nevezett patak mentén még két he
lyütt kiterjedtebb görgeteg lerakódással találkozunk, hol a völgy tágul; az 
egyik a Ruszucska-patak beömlése táján; a másik Banski-telep mellett, hol 
a két Banski-patak között és a nagy Banski-patak jobboldalán egy hatal
mas szembetűnő görgeteg terrasz van, mely húsz méterre emelkedik a folyó 
színétől. Tovább völgynek menve, a Menesilovszki-patak beömlésónél újon
nan kiterjedt görgeteg lerakódásra akadunk.

Hasonlót látunk a Sopurzka folyó beömlésénél a Tiszába. A folyónak 
kiterjedt alluviumja van. Jobboldalt tovahúzódik egy hosszúra kinyúló s 
nyelvszerűen végződő fensík, délnyugot és éjszakkelet felé meredek lejtővel. 
Ezen monoton jellegű fensík két diluviális terraszból á ll: az alsó csakis görge
tegből áll; a felsőnél kevesebb a görgeteg s helyébe sokhelyütt agyag lép fel.

Ugyanily jellegű diluviális fensíkot, de nagyobb mérben kifejlődve, 
látunk Akna-Szlatinánál. Fehéregyházánál kezdetét veszi a fensík délnyugat 
felé húzódva, M.-Szigeten túl, honnan EENy-nak halad Akna-Szlatina telep 
végéig, innen éjszaknyugotnak kanyarodva. Legszebben feltárva látjuk a 
hatalmas görgeteg lerakódást az úton haladva Szigettől Akna-Szlatinára. 
Pável-fürdő táján keskenyűl a diluviális terrasz a Tisza folyót oldalt tova 
kisérve.

Használható ásványok.
A fillitvonulat területén —  ez idén felvett területünkön —  szintén 

előfordulnak érczbefektetések, úgy, mint tavaly láttuk, itt-ott a fillitek közt 
fémek, tömzs vagy impregnáczió alakjában. Az egykori megkisérlett míve- 
letnek helye már évek hosszú során át végleg el van hagyva, s az időtájban 
is csak teoretikus értéke volt.

G e s e l l , ki tüzetesebben foglalkozott az ércztelepek előfordulási viszo
nyaival, említi, hogy a Kuzi völgyében egy, a mészpalában kibúvó barna 
vaskő-ércztelér külvájat tárgyát képezte. Hasonló három érez előfordulást 
említ a Koszó völgyéből a két Banski patak közelében. Itt vaspát fordul elő 
a csillámpalában, melyet külvájattal, a nagy Banski-pataknál pedig tárna- 
mívelés által igyekeztek kiaknázni; de csakhamar a munkát abbanhagyták. 
A vaspát 14— 20% vastartalmú volt.*

* Gesell Sándor. Adatok a mármarosi bányaigazgató Sághoz tartozó vaskőbánya 
terület földtani megismertetéséhez. (Math, természettud. közlemények 1874. X II. 189.)
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Említendő továbbá, hogy a hatalmas kvarzittömcsök Lonka és Kuzi 
közt, melyek vastag eret képeznek a csillámpalában, Técsőn üveggyártásra 
használtatnak fel.

A Vissó-fotyó baloldalán több ideig nyertek pados homokkövet, Szi
geten padozásra használván fel. Múlt nyáron szünetelt a munka. Felhasz
nálják a Tets-tri-hegy mészkövét a bocskói chemiai gyárban s több helyütt 
a tömött durva homokkövet építőkőnek.

Nagyobb jelentősége van azonban mindezeknél a sóelőfordulás Akna- 
Szlatinán.

A földtani viszonyok a következők : A legfelsőbb réteg a kavicsréteg, 
melynek vastagsága 40®jf-ig változik. Alatta fekszik egy vizáthat-
lan agyag, a sótelep közvetlen fedője 1— 80”/  vastagságban. Ezen agyag 
itt-ott kevés homokot tartalmaz és a sótelep közvetlen fedőjében finom só- 
részecskével telítve van, mely só a levegőveli érintkezés által kivirágzik. 
Eiolittufa, mely Sugatagon s különösen Rónaszéken nagy szerepet játszik, 
Szlatinán a sóbányákban nem találtatik.

A sótest felülete hullámzatos; hossza 663'8^-re, szélessége a 
csapás irányában 1188mj -re van feltárva; vastagsága a -József-bányában 
108-1 mf.

f r
Az általános csapási irány ENy-i, a rétegek 65— 81° alatt EK-nek 

dűlnek úgy, mint a többi rétegek.
A sótermelés tudvalevőleg már a rómaiak idejekor kezdetét vette. 

Különösen a múlt évszázad végén és e század elején számos kutatási aknát 
mélyesztettek le a sótelep megvizsgálása végett.

Míveletben azonban csak hat bánya volt, melyek közül kettő a tisz- 
tátlan só, illetőleg vízbefulladás miatt elhagyatott; kettő tartaléknak 
tekintetik, s csak kettő: a Kunigunda és Ferencz bánya áll míve- 
lés alatt.

A sótermelés, mely 1841— 1850-ig 226,356 mázsát tett ki és 1871-ben 
425,395 mázsára ment fel, 1891-ben 367,526 kg. volt.

A mostanáig feltárt és mívelés alatt álló sómennyiség 80— 90 millió 
mázsára becsülhető, úgy hogy magában Szlatinán több mint egy évszá
zadra való sómennyiség kiaknázható.


