
3. Geológiai tanulmányok a Maros-folyó jobb felén, Tótvárad- 
Govosdia (Arad h l ) ; valamint a Maros balfelén, Batta-Belo- 
tincz-Dorgos-Zabalcz (Kiássd-Szörény és Temes m.) környékén,

Jelentés az 1891. évi földtani részletes fölvételekről.

Dl'. SzONTAGH TAMÁstÓl.

Az 1891-ik évben, mintáz első vagy északi felvételi osztály tagja, foly
tattam a múlt évben abbahagyott Maros-völgyi felvételeket. Először is a 
21. z. XXVII. r. DK jelű 1 : 25,000 lap, Tótvárad, Govosdia, Gvulicza kör
nyékére eső részeit jártam be és térképeztem. Ennek végeztével átmentem 
a 21. z. XXVII. r. DNy jelű térkép lapra, a hol először is a még jobbparti 
részt, Batucza környékét térképeztem geologiailag, s ezután átmentem a 
Maros-folyó balpartjára, s itten a Krassó-Szörény- és Temesmegyékbe eső, 
Batta, Lalasincz, Belotincz, Kelmák, Hosszúszó, Dorgos, Petirs és Zabalcz 
községek által bekerített hegyes vidéket jártam be és dolgoztam fel. Ezen 
kivül nehány napra kirándultam Soborsin vidékére is, hogy itten 1— 2 füg
gőben levő kérdést utólagosan tanulmányozhassak.

Dr. Pethő Gyula osztálygeologussal Konop és Odvos környékén töl
töttem néhány napot, hogy az ottani gosau-rétegeket megismerjem s együtt 
gyűjthessük a bennök előforduló kövületeket.

Nagyobb gyűjtő kirándulást tettem Lóczy egyetemi tanár szives figyel
meztetésére a Bruznik község mellett levő radmanestyi feltáráshoz is, a 
mely a legerdekesebb pontusi szerves maradványokat tartalmazó lelő
helyeink közé sorolandó. Nehány láda jól megtartott pontusi kövület volt a 
gyűjtés eredménye.

A felvételek közben vettem a nagyméltóságú földmívelésügyi minisz
térium azon rendeletét, hogy az Arad-Hunyad megye határán levő, Ü r m é n y i  

Pál úr birtokát képező, petrisi uradalom területén, a netalán előforduló és 
iparilag értékesíthető ércz-fekvőhelyekről tegyek minél előbb jelentést. 
Ennek a rendeletnek, bár az országos felvétel rovására, szintén eleget tettem 
s szakértői jelentésemet annak idején be is nyújtottam.
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Julius hó 1-én Treitz Péter agronom-geologus ösztöndíjas a tekin
tetes igazgatóság azon megtisztelő rendeletével csatlakozott hozzám, hogy 
ötét a geológiai felvétel és térképezés módjával megösmertessem és neki az 
előforduló, nevezetesen a mezőgazdászaiban is mivelésre alkalmas képződ
mények geológiai tulajdonságait és szerepét megmagyarázzam.

Teeitz Péter úrnak, továbbá még az is a feladatai közé tartozott, 
hogy felügyeletem alatt a marosbeli lerakodásokból próbákat gyűjtsön, a 
melyek az intézet laboratóriumában a káli tartalomra megfognak majd 
vizsgáltatni.

Teeitz Péter úr szeptember hó 10-ikéig kisért geológiai felvételeim
nél s megosztotta velem a két hónapot meghaladó sátorozás nehézségeit is.

Kötelességünknek eleget teendők, mi a Maros-völgyön át Tótvárad és 
Birkis feletti magaslatok között egy hosszszelvény mentén föld próbákat 
emeltünk ki, valamint összegyűjtöttük a szelvény tótváradi végén előforduló 
kőzetek u. m. gránit, diorit, diabaz daráját és málladékát, valamint az 
ezekkel összefüggő ép kőzeteket is, hogy azokat Treitz úr majd chemiailag 
a káli tartalomra megvizsgálhassa.

Közös kirándulásainkon megismertettem Treitz Péter úrral rövid 
vonásokban a legátalánosabh geológiai fogalmakat és beosztásokat, részle
tesen elmondtam neki a területünkön előforduló egyszerű és összetett kőze
tek geológiai és petrografiai tulajdonságait és szereplését, valamint a külön
böző málladékok és üledékek természetével is foglalkoztunk.

Figyelemmel kisértük mindenütt a talaj és a növényzet közötti össze
függést, s pihenő óráinkban sokat meghánytuk és vetettük, hogy minő 
irányban volna legczélszerűbb a majd egykor általa foganatosítandó agro- 
nom-geologiai felvételeket és vizsgálatokat vezetni és fejleszteni. Jelentést 
tevő huzamosabb ideig volt maga is. önálló gazda és gazdatiszt; még pedig 
az ország különböző részében és annak idején hírnevesebb gazdaságokban. 
Már 1878-ban, midőn a véghlesi uradalom kiterjedt gazdaságait kezelte, 
mint diletáns próbált a becsi geológiai térképek alapján agronom-geolo- 
giai tanulmányokat végezni; de akkor az alapok ismerete hijján természe
tesen eredménytelenül. E körülményt csak azért vagyok bátor felhozni, 
hogy Treitz Péter úrral való közléseimnél a tapasztalásból merítettem sze
rény nézeteimet.

Mint egykori tisztán praktikus gazda, kötelességemnek tartom hang
súlyozni e helyen is azon nézetemet és meggyőződésemet, hogy :

1-ször, a m. kir. földtani intézet igazgatója, Böckh János miniszt. 
osztálytanácsos úr által tervezett és a miniszter úr ő exellentiájának becses 
jóváhagyásával életbe lépendő agronom-geologiai intézmény, úgy a hogy 
azt a tervező átgondolta, a magyar mezőgazdaság emelésére múlhatatlanul 
szükséges és áldást hozó is lesz
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ü-szor, hogy a működő agronom-geologusnak, első sorban is a lehető 
tökéletes mezőgazdasági elméleti képzettsége és bizonyos gyakorlat isme
rete is kell hogy legyen, hogyha a mezőgazdáink által könnyen hasznosít
ható eredményeket akar elérni.

Mindenekelőtt azonban a mezőgazdasági tanintézetekben volna a 
geológia előadása lényegesen reformálandó és az akadémián sokkal maga
sabb nivóra emelendő; mert a jelenlegi állapotoknál igen félős, hogy az 
agronom-geologus munkáját igen kevesen fogják alaposan megérteni, fel
használhatni, s a fáradságos költséges munka nagyrésze kárba vesz. 
A tapasztaltak után, sajnos, kénytelen vagyok konstatálni azt, hogy a mos
tani tanítási rendszer mellett az egyetlen magy. gazdasági akadémián a 
geológia és mineralogia, ez a mezőgazdára oly igen fontos két tantárgy, 
alig vétetik figyelembe s tanítása csak a mai középiskolai nívón áll. Távol 
állok attól mintha e szomorú körülményt az említett akadémia jeles és 
kiváló tanári testület képességeinek hiányosságában keresném; hanem 
egyedül azon tanítási rendszerben a mely a gazdasági akadémián mostaná
ban alkalmaztatik.

Múlt évi jelentésemben hangsúlyoztam azon mezőgazdasági pusztu
lást, a melyet a bejárt aradmegyei Maros menti községekben tapasztal
tam. Az elkarsztosodás szomorú képét látjuk Batucza és Govosdia környé
kén is.

A felvételi idény alatt az időjárás, kivéve az első heteket, elég kedvező 
volt, összesen 14 napot voltam kénytelen az eső következtében szünetelni.

I . A  felvett terület leörüls&ábása és rövid földrajzi leírása.

1. A Maros-folyó jobboldali területe. A Halalisi-völgy jobboldalától 
kiindulva, Szorosság és Gyulicza-legészakibb részén át, s innen majdnem 
egyenes vonalban Batucza ENyi végéig a 44. sz. őrházig terjed a felvételi 
terület felső határa; a míg az alsót a Maros-folyó medre képezi. E terület 
még egészen Arad megyébe esik.

A Maros-folyó Tótvárad községnél majdnem közvetlenül érinti a 
hegységet, innét azonban DNy-ra fordulva elhagyja azt s két hatalmas kanya
rulattal eléri a lapályban fekvő Bulcs községet a honnét kígyózva halad 
folytonosan EK-re, a míg jobbpartjával Batucza falunál ismét a hegységet 
érinti. E részén völgye folyásának egész hosszában legtágasabb, mintegy 
tószerűvé fejlődik, s igen termékeny szép rónaságot képez. Tótvárad és 
Cella között a Maros-völgy szélessége megközelíti a 8 4 ^ . Kujás falu és a 
valeamárei Magúra hegy között a Maros-völgy szélessége alig több 
s Batucza és Lalasincz között sincsen A völgy félkörszerű kiszé
lesedése különösen a folyó baloldalán feltűnő. A tótváradi öbölbe nyílik a
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lupestyi és baiai-völgy, valamint a sokkal rövidebb govosdiai alsó és felső 
völgyeeske.

2. Atmenve a Maros-folyó baloldalára hegyes és feltűnően egyfor
mán tagolt vidékkel állunk szemben. E területnek fővölgye a zabalcz- 
hosszúszoi völgy, vagyis a térkép szerint a «Pareu-máre», amelybe ágas- 
bogas alakjával több mellék völgy nyílik. A Maros-folyó völgyére néző 
rész Battánál magasabb dombos. Innét kezdve Lalasincz azaz E felé, 
azután Ny felé, párhuzamosan a Marossal, hegység képezi a Maros völgyé
nek szélét.

Az első feltűnőbb vízválasztó a térképen a Battától Ny-ra eső 286 mj  
magas Porou-gerinczen kezdődik s a 270 */ magas Gomila-rosián és Boibán 
át E felé innét ENy felé fordul a 374 mj  magas Scaunilor csúcsnak, a mely 
egyszersmind a felvett terület legmagasabb pontja is; innét ismét E felé 
megy a 343 magas Vrf.-Negrutiun túl, a honnét a Yarnita 349 ”*/ magas 
pontjáig EK felé képez kis kanyarulatot. A Varniczáról egyenest E felé a 
Corug-hegy orrán végig megy le azon vízválasztó vonal, a mely K felé a 
battai és lalasinczi mellékvölgyek vízterületét határolja. A második víz
választó E-i része csak igen keskeny területre vonatkozik. Főiránya a Var- 
nicza 325 mj  magas pontjától igen kanyargósán Ny felé megy egészen 
Hosszúszóig. E választó E-ra menő bellotinczi és kelmaki völgyei vizükkel 
szintén a Maros-folyót gyarapítják. Ellenben a D-i oldal összes vizei először 
a Yale-máre völgy patakjába ömlenek, hogy itt egyesülve Hosszúszónál 
szintén a Maros vizével egyesüljenek.

Forrása e vidéknek igen kevés van. Jó vizű és állandó folyású a 
Bedőforrás* Lalasincztól DDK-re a Cucurindjel Iv-i aljában a kincstári 
erdőben, a hol a felvételi munka alatt sátraink is állottak. A Gomila-Rossie 
(270 nj)  csúcsától Ny-ra kezdődő és Zabalczon nyíló völgyben a pontusi 
homokban három jó forráska van. Zabalcztól E-ra a Virisuluj völgyben a 
Dimpu Góliát (269 mj), K-i oldalán szintén kiadó és jó vizű forrás van, a 
hol szintén huzamosabb ideig sátoroztunk. Ez már a kárpáti homokkő 
területére esik, a melyen Bellotincz felé még nehány jó forrás van. Bello- 
tincztól Horgosig nincsen forrás. Ismét több forrás bugyog fel Petirstől 
EEK-re a Magura-hegy K-i oldalán. Legmagasabb csúcsa e különben meg
lehetősen egyforma hegységnek a 374 mj  magas Scaunilor, a 365 mf  magas 
Tokalu és 356 mj  magas Magúra, a többi magassági pontok főként a 
230— 350 ml  között változnak. A hegyek oldalai gyakran meredekek s elég 
sok vízmosás és völgyeeske által vannak tagolva. Az egész leírt területet 
főként erdőség borítja.

* Az érdemes országos főerdőmester nevére kereszteltem el e szép és jó  forrást
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II. Geológiai viszonyok.
1. A Maros jobb partján Tótváradtól Batuczáig. 1890-ben elmaradt 

a Maros völgyére néző Tótváradtól Batuczáig húzódó rész, a mely az 
1890-ben felvett területeknek közvetlen és összefüggő folytatása.

A geológiai viszonyok csak keveset változnak.
Az eruptív tömeges kőzetekből uralkodó szerepe a diabaznak van. 

A porfir-kitörések Tótváradtól EK-re végződnek. Ellenben több helyütt, 
nevezetesen a gyuliczai völgy jobb oldalán, Gyulicza és Govosdia között 
az országút mentén hiizódó hegyoldalban, a felső-govosdiai völgyben 
gabbroszerű kőzetek lépnek fel, a melyek makroszkóposán igen hasonlí
tanak a dioritokhoz.

ál dialb az afanitos szövetű sötétszürke. Igen gyakran mállott vagy 
már darává hullott szét.

Tótváradtól EK-re szurokköves féleség is fordul elő. Ugyancsak Tót
váradtól K-re Halalis felé az országút mentén az ép sötétkékes szürke 
diabazban, kalcit és pirít társaságában apró sárgás és vérpiros gránát- 
kristálykákat is találtam. Az apró kristálykák lapjai erősen villognak s 
a oo0, 302 , lapokat jól ki lehet venni. Nem messze e helytől a diabaz
ban selyemfényű, sugarasan elhelyezkedő malachitok csoportjára akad
tam. A malachitból azonban igen kevés van s így bányászáéra egészen 
alkalmatlan.

Pirit és chalkopirit elhintve és keskeny telérkékben gyakran fordul 
elő. Bitkábban egészen csinos kis piritkristálykákat is találni a mállottabb 
vagy a zöldköves diabazban. Ezen kívül látunk még kvarczitos, különösen 
chalcedonqs diabazokat, a melyek rendesen sűrűn át vannak szőve zöld
sugaras epidot-féle ásványnyal.

Gabbro. Govosdia, Gyulicza környékén fordul elő a dr. Koch A ntal 
egyetemi tanár által gabbronak határozott kőzet.*

Jelentést tevőnek még nem volt alkalma az ottan gyűjtött kőzetek 
mikroszkópos vizsgálatával foglalkozni s így kénytelen azok jmntos leírását 
más alkalomra halasztani. Mostan még csak felemlítem, hogy e gabbro az 
út mentén, valamint a völgyekben is rendesen mállott és csak Eelső- 
Govosdián a falútól K-re találtam meg igen ép és fris minőségében.

A gabbro felett diabaz, vagy ennek málladéka mint diluviális agyag 
látható.

* A Hegyes Dróesa-Pietrosza hegység kristályos és tömeges kőzeteinek stb. 
petrografiai tanulmányozása. (Földtani Közlöny 1878., pag. 204— 205.)
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Porftr. Halavány húsveres alapanyagban nagy vörös orthoklász- 
egyónek a biotit igen mállott, kvarczot makroszkóposán nem látni. Tót
váradtól EK-re, a Zabrana D-i árkaiban egymásután töbszörösen áttöri 
a diabazt.

D ill iv i iu n .  A batucza-tótváradi öböl partján a Maros völgyébe 
E-ról D felé húzódó hegyhátak és Tótváradnál a hegyoldal is nagyrészt 
sárga, néha vöröses babérczes agyaggal vannak borítva.

A diluviális agyag alatt kavics van helyenként feltárva, a mely rende
sen kvarczgörélyekből áll.

Alluvium. A Maros-völgy alluviumja agyag. Csak a Maros-folyó 
mostani medrének mentében látunk kisebb homoklerakódásokat. Kavicsot 
sehol sem láttam.

Az alluviális kitűnően termő agyag Tótvárad és Batueza között széle
sebb lapályt képez s nagyrészben a Maros áradásainak mostan is ki van téve.

2. A Maros-folyó balpartján Krassó-Szőrény- és Temesmegyébe eső 
részek az aradmegyei hegységnek részben folytatását képezik. Lalasincz és 
Batueza között a Marosfolyó elég keskeny szorosa választja el a hegységet, 
amelynek kőzetei a jobb partról áthúzódnak a bal oldalra. Lehet, hogy 
itten a Maros a Kárpát-homokkő egy hatalmas ránczának hátán támadt 
repedésben mosta ki a mostani medrét. A térképezett terület nagy része a 
Hegyes-Drócsa— Piatra-alba hegységhez tartozik és a következő geológiai 
képződésekből áll.

A)  Réteges kőzetek.
I. Kréta.
1. Kárpáti homokkő, regenerált diabaztufa rétegekkel, tufás mész

kövekkel cs tithonbeli mészkő-konglomerátokkal.
II. Neogén.
2. Pontusi agyag, homokos agyag, mészkő, márga, homokkő, homok 

és kavics.
III. Diluvium.
3. Lősz.
4. Agyag.
IV. Alluvium.
5. Agyag és mostani vízfolyás.
B)  Eruptív tömeges kőzetek.
1. Diabaz.
2. Porfir.
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AJ  BETEGES KŐZETEK.

1. Kréta-szisztéma. Kárpáti homokkő-csoport. A regenerált 
diabaztufa Belotineztől D-re a Yrf.-Negrilu hegy K-i és Ny-i oldal völgyeiben 
van legjobban feltárva, továbbá a petirsi Magúra K-i és DNy-i oldalán. 
Közönségesen sötétebb és világosabb veresbarna, kemény, néha palásán 
elváló tömött kőzetek tartoznak ide. A bellotinczi Gyalu-scaunilor Ny-i 
aljában, a völgy oldalán jaspisoskinézésű zöld; vörös csikós és szürke alapú 
zöld-veres pettyes regenerált diabaztufákat találtam, a melyek Rad'iolaria 
tartalmúaknak bizonyultak. A Radioláriák igen hasonlítanak azokhoz, a 
minőket a tithon-korú szt.-lászlói (Baranyamegye) mészmárga vékony 
csiszolatában látni.

A regenerált diabaztufa-padok néha tufás, homokos mészkőpadokkal 
váltakoznak s helyenként gyűrődést is szenvedtek.

Meszes homokkövek és homokos márgáspalák mészkő konglomerátok 
s finomszemű márgapalák a kárpáti homokkő csoportjából; vékonyabb és 
vastagabb padokban s igen különböző petrografiai képződésben váltakozva 
fordulnak elő s kövületeket sehol sem tartalmaznak.

A kárpáti homokkő Lalasincz és Hosszúszó között, tehát NyDNy felé 
Kaprucza-Berzováról átjön a Maros völgyén és körülbelül az egész szegély 
hegységet alkotja. A 21-ik z. XXVI. r. DNy jelű (1 :25,000-es) térképlapon 
különösen DNy felé terjed, ellenben D felé már a batta-zabolczi völgy 
előtt megszűnik s részben diabáz foltok, részben neogen korú pontusi üle
dékek váltják fel.

Lalasincz falutól ENyNy-ra a Varniczahegy EK-i oldalán meglehetős 
magasan vannak az ismeretes nagy mészkőbányák s a hegy aljában a mész
égető kemenczék. A legfelső művelés alatti bánya helyen látni, hogy a fel
tárt mészkő tömzs 12— 14 mj magas merőleges falat képez, a mely E felöl 
összegyűrt lemezes tufás, meszes márga által van környezve.

A petirsi Magúra tetején DK felől felmenve, erősen kalciteres szürke 
mészkövek vannak a kárpáti homokkő csoportjába foglalva.

2. Ne ogén. Pontusi emelet képződései. A pontusi emelet a Maros 
balpartján felvett területnek főként D-i felén a batta-zábalczi völgyek 
mentén fordul elő és pedig rendesen a kimosott kisebb-nagyobb völgyek 
oldalain. A mi a pontusi emelet üledékeinek petrografiai minőségét illeti, 
úgy itten nagy eltéréssel találkozunk. A homokon, márgás agyagon és kavi
cson kívül még homokos mészkövet, homokkövet, kemény meszes márgát 
és kavics konglomerátot látunk, a melyek, kivévén a kavicsot és a homok
követ, kövületeket is tartalmaznak.
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A felsorolt üledékek egymástól elszigetelve, kiilön-külön völgyekben 
vannak feltárva s így azoknak egymáshoz való települési viszonyát közvet
lenül nem lehet észlelni. A tapasztaltak után azonban egyelőre körülbelül 
a következő sorrendben fogom a pontusi ülledékeket egészen röviden 
jellemezni:

1. A legfelső réteg helyenként apróbb fehér kvarczgörélyekből álló 
kavics, a mely rendesen a magaslatok legfelső részén nehány gerinczen és 
hegykúpon van feltárva. Leggyakrabban a Batta és Zabalcz közötti vízvá
lasztón és környékén fordul elő. E kavics pontusi kora azonban biz
tosan meg nem állapítható és lehet, hogy már a diluviumnak alsó részé
ből való.

2. A diluviális agyag alatt leggyakrabban sárgás homokok jönnek, a 
melyek a battai, zabalczi fővölgyek mellékvölgyeiben közvetlenül Zabalcz 
község E-i részében, a Goliát-hegy környékén és a Maros völgyében Bello- 
tincznál vannak feltárva. Világos színű laza homokok azok, a melyekben 
azonban vékonyabb agyagos részletek is fordulnak elő. A laza homokban 
vékonyabb limonítos kavicsos homok, konglomerát rétegek vannak, a me
lyek tele vannak kövületek kőmagjaival és lenyomataival. Egyelőre a követ
kező fajokat említem fel :

A gasteropodákból igen gyéren :
Melanopsis Martiniana, Fék.
Vivipara sp.
A bivalvákból, a melyek uralkodnak:
Cardium apertum, Münst.

« Schmidti, H oern.
« Steindachneri, Brüs.
« Penslii, Euchs.
« sp.,

Congeria triangularis, Partsch.
« auricularis, Fuchs.
« spathulata, Partsch.
« sp.

E vasrozsdás kavics- és homokrétegben Zabalcz faluban W olf PTf.tn- 
rich egykori osztrák geológus az 1860-ik évben, L óczy Lajos egy. tanár 
pedig az 1881 -ik évben gyűjtött nehány kövület kőbelet és lenyomatok

3. Lignites homok és szürke agyag Zabalczlól ENy-ra a Gyalu-ciolos 
ÉNy részében. Itten szénkutatás czéljából évek előtt aknát mélyesztettek le, 
a melynek ma már csak nyoma van meg. Az aknából sárgás homokon és 
szürke agyagon kívül még lignit-darabok is kerültek felszínre. A sárga laza 
homokban kövületek is vannak még elég jól megtartva és pedig :

Melanopsis Martiniana, Fér.
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Melanopsis Sturii, F uchs. 
a Bonéi, Fér.
« cfr. pygmaea, Partsoh.
« SPv

Neritina sp.,
Congeria teknőcserepek (vastaghéjú).

« spathulata, Partsoh (kis alak).
4. Kékesszürke homokosagyag, ritkábban sárga, Lalasincztól DDNy-ra 

a Gyalu-cucurin Ny-i árkának felső részében. Az agyagban levő fehérhéjú 
kövületek azonnal szétmállanak s körülbelül a következők :

Cardium sp. (szép nagy alak, hasonlít a Cardium Schmidtü-hez).
Congeria Partschi, Czj.

« Czjzeld, M. Iíoernes.
Ostracoda pánczélkák.
Lignites növényrészek s nehány levéllenyomat. Gasteropodáknak 

nyomát sem találtam.
5. Kavics konglomerát Zabalcztól Ny-ra a Magura-hegy K-i völgyé

nek baloldalán A konglomerát nagyrészben lencse és borsónagyságú göm
bölyű mállott diabázszemekből áll, a melyet meszes márga tart össze. 
Szintes padokat képez. Feltűnő sok benne a melanopsis, ritkábbak a con- 
geriák s hosszas keresés után egy cardiumot is találtam. Kövületei a 
következők :

Melanopsis Martiniana, Férussao (igen nagy példányok).
Melanopsis Martiniana, monstrosis? (É különös alak nagyobb meny- 

nyiségben fordul elő és talán új speciesnek fog bizonyulni.)
Congeria Partschi, Czj. (Nagy és hosszú alakok.)
Cardium sp.
6. Homokos mészkő vékony és vastagabb padokban a battai fővölgy 

baloldalának 2-ik és 3-ik mellék völgyecskéiben körülbelül 1— 3mj  vastag
ságban feltárva. A mészkő főként kagyló- és csiga-töredékek halmazából áll 
s néhány kőmagvat és lenyomatot is tartalmaz. Legsűrűbben cardium-nyo- 
mokat látunk e mészkőben, találtam még egy congeria- és nehány nagyobb 
gasteropoda-kőbelet is.

E mészkő felnije diabazkonglomerát.
7. Tömött meszes márga Zabalcztól E-ra a Gyimpu-Góliát, ki oldalá

nak aljában és a Gy.-scaunilor Ny-i aljában vastag padokban.
A tömött meszes márgában apró cardium-nyomok láthatók, valamint 

nagy Melanopsis Martiniana, Férussac, kőbelek is.
Zabalcztól DNy-ra Bruznyik felé, a falutól mintegy 950“jZ-nyi távol

ságban 1858-ban próba fúrást végeztek és pedig mintegy 105‘254®/nyi 
( 3 3 3 ')  mélységre. A kikapott próbákat röviden 1867-ben W o u f  H .  néhai
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osztrák geológus ismertette.* Ez alkalommal a pontusi emeletet átfúrták 
és a diabazt, mint fekűjét konstatálták.

E rövid vázlatból látjuk, hogy a Zabalcz környéki pontusi lerakodá
sok mind paleontologiai, mind sztratigrafiai tekintetben elég érdekesek és 
a tüzetesebb tanulmányozást megérdemlik.

S. D i lu v iu m . Lösz? A Maros-völgyében Kelmak és Hosszúszó 
között az ország út mentén a Jagonita csúcs EK-i árkában, az út felé sárga 
homokos lösz féle agyagot találtam, a mely itten a lösz omlását jellemző 
meredek falat képez és a mely alatt kavicsos agyag van.

Agyag. A tárgyalás alatt levő Maros balparti vidék magasabb részeit 
meglehetősen egyforma sárga, barna és vöröses agyag fedi, a mely nagy
részben az elterjedtebb erdőség és alárendelt mezőgazdaság talaját is 
képezi.

Homok és kavics alig fordul elő, ha csak a feltételesen pontusinak 
vett kavicsok nem fognak ide tartozónak bizonyúlni.

Jj.. A l lu v iu m .  A Maros-völgyet termékeny alluviális agyag tölti ki, 
a mely különösen Battától K-re igen szép és terjedelmes síkságot foglal el. 
Lalasincz és Hosszúszó között a Maros-völgy keskenyebb lesz és gyakrab
ban találkozunk a kanyargó Maros boltmedreivel.

A hegyes dombos vidékeken a völgyekben látjuk az alluviumot, ren
desen agyag által képviselve s itteni kiterjedése csak a vízmedrekre é° 
azok árterére szorítkozik.

B )  EBUPTIV TÖMEGES KŐZETEK.

1 . D ia b a z .  A Maros jobb völgyi nagy diabaz területnek a bal
oldalon Lalasincznál látjuk folytatását. A diabaz tömeget vastag diluviális 
agyag takarja s csak a völgyek aljában látjuk helyenkint kimosva. DDNy 
felé majdnem Zabalczig lehet nyomozni. A Gomila-rossie hegy Ny-i aljá
ban egyszerre eltűnik s aztán csak Petirs felé a Magúra hegy K-i völgyében 
tűnik ismét elé, megtartván DNy-i irányát.

A diabaz rendesen afanitos szövetű és zöldköves, gyakran erősen 
mállásnak induló. Elszórtan piritszemcsék fordúlnak elő benne, valamint 
Lalasincz, Batta és Petirs környékén nagyobb limonittömzsökök vannak 
benne, a melyek azonban bányászásra nem alkalmasak.

A diabaz rendesen a pontusi emelet feküjét képezi.
A negrutiui hegy K-i oldalán mandolaköves diabaz van feltárva.

* H. Wolf. Geologisch-geograpliische Skizze dér niederímgarischeu Ebene. 
(Jahrbuch. des k. k. geol. Beiclisanstalt 1867. X V II B. Pag. 536.)
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2 . Porfi,r. Biotit-orthoklász-porfir a Várnita és Negrutiui kegy K-i 
oldalán és a Scaunilortól ENy-ra van feltárva s mind két helyütt megle
hetősen mállott.

I I I . Ipari czélokra használható kőzet anyag ok.

í. Mészkő, Lalasincztól ENy-ra a Varnita-hegy ÉK-i részében, hatal
mas mészkő-tömzsök fordulnak elő, a melyeket már régóta fejtenek s a 
hegy tövében álló mészkemenczékben égetnek is. Mint égetett mészkő, 
úgyszintén mint kavicsoló-, építő-anyag kiterjedt kelendőségnek örvend és 
e vidék egyik jelentékeny iparágát képezi.

2. Kárpáti homokkő. A Maros baloldalán a Corug-hegy EK-i olda
lán több bányában fejtik a homokkövet, nevezetesen gróf Latour birtokán 
és azt a Maros-folyó szabályozásánál használják fel. A padokban előforduló 
homokkő igen jó minőségű.

3. Gabro. A felső govosdiai völgyben a falú mellett szép és egészen 
ép gabro fordul elő, a mely ha nagyobb mennyiségben van meg, igen 
szép műkövet adna. Mostan csak néhány nagyobb tuskó van feltárva.

4. JDiabáz. Battától É-ra az út mellett, a hol a Maros-folyó hirtelen 
kanyarulatával a hegység tövét éri el, a Mocsonyi birtokon nagyobb meny- 
nyiségben fordul elő a tömött szövetű sötétszürke ép diabaz, a mely kőfej
tésre egészen alkalmas volna.

Batta, Lalasincz és Petirs mellett, felhagyott limonit kutatásokat 
látunk, a melyek bányászati művelésre csakugyan alkalmatlanok is.

*
Végűi kedves kötelességem igaz köszönetét mondani mindenek előtt 

Dánn György úrnak, tótváradi körjegyzőnek, a ki ügyünket legmelegebben 
felkarolván, rendkívüli szívességgel és előzékenységgel támogatott munkál
kodásunkban, hasonlóképen köszönöm a gr. D’Latour-féle intézőség és 
főerdészi hivatal, valamint a tótváradi és dorgosi kincstári erdőgondnoksá
gok szives támogatását. Posnwrrz K á r o l y  berzovai kir. postamester úr is 
sokban könnyítette sátorozásunk nehézségeit, a mit e hetyütt is megköszö
nök neki.

A zabalczi m. kü. csendőrség dicséretes készséggel állt rendelkezé
sünkre, a midőn egy Ízben kénytelenek voltunk szolgálatát igénybe venni.


