
5, Lupák— Kölnik— Szöcsán— Nagy-Zorlencz környéke,

Jelentés a,z 1891. évi részletes földtani felvételről.

HALAVÁTS (xY’OLÁtÓl.

K-röl közetlenül csatlakozva az 1886— 1890 években bejárt területhez, 
‘  1W ■ x f e ;  DNy 'és ÉNy;_ s a ^  DNy jelű, 

Lupák, Kölnik, Szocsán, Valeadény,
1891. év nyarán a
1 :25,000 méretű lapokon Klokodics 
Prebul, Nagy-Zorlencz és Bemete-Poganis környékén folytattam a részletes 
földtani fölvételt olykép, hogy 1891. évi területem nem ép széles szalag
ként simul K f elök az előző évekéhez.

D-en a felvettem területet a DK és DNy jelű lapok D-i
széle, Ny-ton a Lupak-patak, majd a Lokai-patak Ny-i vízválasztója, a köl- 
nikszocsani út, a Trilla-patak vízválasztója, majd a Poganis-patak völgye 
határolja. K-en pedig a klokodicsi fővölgy bal ágának s a Lupak-patak K-i, 
majd a szócsani, apadiai és prebuli vizeknek vízválasztójáig, aztán a Po
ganis-patak apadia— nagy-zorlenczi szakaszáig, Nagy-Zorlencznél pedig a 
beléje szakadó erek vízválasztójáig ér. Mely utóbbi vízválasztó Bemete- 
Poganisnál E-ról vett határt neki.

Az ekkép körülszabott terület csak délibb és Szocsán-Apadia vidékén 
hegyes, csúcsai 350— 580 mj  között váltakoznak, míg a többi 300 m)-né\ 
alacsonyabb, szelíden hullámos dombvidék, széles, nem meredek oldalú 
völgyekkel, a neogén tengerek egyik hajdani öble.

Földtani alkotásában:
Kristályos palák ;
Felső-karbon és 
Alsó-diaszkorú képződmények;
Mediterrán- 
Pontusi korú és 
.Jelen korú üledékek

vesznek részt, melyeket az alábbiakban kívánom röviden tárgyalni.
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1. Kristályos palák.

Kristályos palákkal két helyütt találkoztam. A Lupák és Kölnik s a 
Szocsán és Valeadény közötti hegyekben.

Lupáknál, a községtől Ny-ra egy elszigetelt foltja van a karbon közt 
térképemen, a hol 8 hóra felé 45 fokkal dűlő chloritpala, chloritos íillit és 
kvarczit jelenkezik. Az erózió által felszínre hozott részlete ez annak a 
képződménynek, melyet tovább Ny-ra Dogn ácska környékéről már isme
rünk, s mely ott a lupaki és dognácskai vizek közötti vízválasztót formálja.

Lupák és Kölnik közt, a völgyben lévő régi úttól Ny-ra lévő ereszen 
szintén van két folt a térképen a karbonban. Itt fehér vagy sárgás, helyen
ként kevés csillámot is tartalmazó kvarczitok vannak. Ezek is az eróziónak 
köszönik felszínre való kerülésüket s összekötő lánczszemei a D-en a Csóka- 
lűpakán s E-on a kölniki Tilva-márén lévő, s előző évi felvételi jelentéseim
ben * már megismertetett kvarczitoknak.

A Lupák és Kölnik közt lévő kristályos palák a krassó-szörényi hegy
ség déli részeiből ismert három kristályos pala-csoport felsőjéhez tartoznak.

*
A Berzava-folyótól EK-re elterülő neogén öblöt jobbról-balról idősebb 

képződmények határolják. A Ny-i partról 1890. évi jelentésemben emlékez
tem meg, a hol ezt Kölnik-Ezeres-Nagy-Zorlencznél az Aranyos hegység 
trachitja, kristályos palák és karbon-rétegek formálják, míg a K-i part egy 
részét, Szocsán és Valeadény táján jártam be, s itt kristályos palák vannak.

A neogén öböl K-i partját alkotó kristályos palák az öböl szintjéből 
hirtelen kiemelkedő erdőborította hegyek képében jelennek meg, melyek
nek legmagasabb pontjai közel 500 ®y-nvire nyúlnak föl a tenger színe fölé 
(a Bucza-romanuluj 498 mf , a Tilva-szerbuluj 477 mj  s a Kulmea piatra de 
strázsa 500— 445 mj).

A parthegység abban a részében, melyet Szocsán és Valeadény kör
nyéken a nyáron bejártam, javarészben csillámgnájsz (muszkovit és biotittal) 
jelenkezik, melynek vékony rétegei közt alárendelten amfibolpalák vannak, 
melyek átalában aprószemcsések, Valeadénynél azonban olyan öregszeműek, 
hogy az 5— 6 ejm hosszú amfibolkristályok sem ritkák. Vékonyabb-vastagabb 
kvarczitlencsék is társulnak hozzájuk, melyeket az odavalók a resiczai vas
gyár részére kiásnak.

A kristályos palák itt, átalában szólva, az egykori parttól el, DK-nek 
(hóra 7— 8) 30— 40 fokkal dőlnek. Településeikben azonban máskép, rán- 
ezosodás és vetődés által is meg vannak zavarva.

* A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1887- és 1890-ről.
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Azon körülménynél fogva, hogy a délibb vidékeken a valeadényihez 
hasonló öregszemű amfibolpalák csakis az alsó palacsoportban fordulnak 
elő, a K-i part kristályos paláit az alsó palacsoport képviselőjének kell 
elismerni.

2. A  karbon korú képződmények.

A krassó-szörényi hegység Ny-i ereszén, az egykori neogén tenger
partját formálva, tudvalevőleg a kristályos palák, még pedig ezeknek felső 
csoportja —  a chlöritos-fillites palák —  jelenkeznek. D-en Illadiánál kes- 
kenyen kezdődnek s szélességükben mindinkább gyarapodva egészen a 
Berzava-folyóig terjednek, hol tovább terjedésüknek az Aranyos-hegység 
trachitja szab határt. Dognácska-Bogsán táján felszíni elterjedésük széles
sége már tekintélyes s K-en a Dógnácska- és Lupák-patakok vízválasztóját 
formáló gerinczet még ők alkotják, azontúl azonban csakhamar a felszínről 
eltűnnek s a reájuk konkordánsan települő karbonkorú képződmények alá 
merülnek.

Az előző években rendszerint felvételeimmel csak a karbonkorú kép
ződményekig terjeszkedtem úgy, hogy ezek széle volt a bejártam terület 
K-i határa, de azért pl. Dognácskától D-re a Bissova-völgyben már talál
koztam velők, a hol is a kristályos palák közé van beszorítva egy ága; 
1890-ben pedig felszínes elterjedésük legészakibb csücskét a Berzavától 
E-ra Kölnik és Monyó táján teljes szélességben már be is jártam. Miután 
pedig 1891-ben Lupák és Kölnik közt nagy területen volt e képződménynyel 
dolgom, az alábbi sorokban belevonom a leírásba az előbb említett két —  
már röviden tárgyalt* pontot is, hogy minél hívebb képét adhassam a 
szóban forgó képződménynek.

A krassó-szörényi hegységnek az a Ny-i része, mely a karbonkorú 
képződményekkel összefügg átalában EKE— DNyD csapású. Ebben az irány
ban vannak a kristályos palák redőzve; ez az iránya annak a mészkőpasz
tának, melyet Kernyécsa-Dognácska-Vaskő-Ezeres környékéről ismerünk, 
s melynek oly nagy szerepe van az e vidéki bányászatban. Ugyan ebben az 
irányban vet aztán határt a karbon a kristályos palák felszíni elterjedésének, 
azaz a karbon Ny-i határvonala szintén EKE—DNyD irányú. De nemcsak 
a Ny-i, de K-i határvonalát is ez irány jelöli Klokodics táján, a hol az alsó- 
diasz települ rá konkordánsan. Képződményünk különben településében 
nagyon meg van zavarva: számos redőt vett s helyenként el is van vetve, 
a redők és vetődések csapása azonban ugyancsak ez az irány, úgy hogy 
ennek az iránynak hegységünk tektonikájában nagy a szerepe.

* A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1887-ről, pag. 131., és 1890-ről 
pag. 116.
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A karbon kort Lupák-Kölnik táján durvább-finomabb üledékes kőze
tek rétegeinek váltakozása képviseli, melyeket üde állapotban a sötét szín 
jellemez. Északon, Monyó-Kölnik táján a durva: ököl, fej, sőt hordó nagy
ságú legömbölyített kristályos paladarabokból álló konglomerát az ural
kodó, melynek padjai közt alárendelten csillámos durvább-finomabb arkóza 
homokkövek s fekete agyagpalák vannak. A település jól látható a Berzavá- 
val párhuzamosan a hegyek tövében húzódó országút, átellenében pedig a 
bogsán-resiczai iparpálya mentén, hol a martoldal hirtelen emelkedik ki a 
völgy szintjéből s belőle kiállanak a rétegfejek, míg az oldalárkok kopaszán, 
majdnem függélyes falakkal vágódnak be tetemes mélységre.

Ha aztán délfelé követjük e képződményt, azt tapasztaljuk, hogy a 
rétegek anyaga finomabb lesz. Nem hiányoznak ugyan itt sem a durva 
konglomerát-padok, csakhogy már alárendeltebben jelenkeznek s a főszere
pet a csillámos arkóza-homokkövelmek adják át; az agyagpalák pedig külö
nösen a képződmény közepe táján, terjedelműkben nyernek, s hozzájuk 
Lupáknál vékonyabb-vastagabb széntelepek is társulnak, melyek sok ered
ménytelen kutatásra adtak okot. A lupaki völgy jobb és baloldalán számos 
helyen ráakadtam a kutató-tárna gorczára, s a feltárásokban nem egy helyt 
magam is konstatálhattam vékony kőszéntelepek, melyek azonban vékony
ságuknál fogva fejtésre nem érdemesek.

Maga a karbonkorú rétegsor -— mint azt már említém —  településé
ben igen meg van zavarva. Annak az oldalnyomásnak, mely hegységünk 
ezen részében az ÉKÉ— DNyl) irányú feltolódást és ránezosodást előidézte, 
a karbonkorú üledék is engedett úgy, hogy ma több hasonló irányú hullám 
konstatálható, különösen azoknak a vízereknek partján, melyek erre az 
irányra többé-kevésbbé merőlegesen vájták be ágyukat. De vetődések sem 
hiányoznak s ezeket is több helyen lehet látni.

A karbon-kort itten képviselő kőzetek üde állapotban sötétszínűek. 
Minél mállottabb a kőzet, színe annál világosabb lesz úgy, hogy a magasabb 
pontokon, a gerinczeken, hol a kőzetdarabok hosszabb ideig vannak a lég
beliek hatásának kitéve, de a víz nem mossa el olyan sebesen, mint a völ
gyekben, színök egészen világos s ekkor nagyon hasonlítanak némely diasz 
arkóza-homokkőre, de ezektől kevésbbé kvarczos voltuk miatt mégis meg
különböztethetők. Ez a mállási stádium lehet tán az oka, hogy a szab. 
osztr.-magy. államvasút-társaság uradalmainak 1860-ban megjelent földtani 
térképén —  eltekintve attól, hogy a kristályos palák és paleozói képződ
mények közötti határ is már hibásan van berajzolva —  a Lupák-Klokodics- 
Kölnik táját olykép tünteti föl, hogy a térszín magasabb helyeit (s így többi 
közt a Monyónál oly tömegesen jelenkező durva kristályos pala-konglome- 
rátokatis!) a diasz, míg a völgyeket a karbon foglalja el. A miből tehát 
mindenki, a ki geológiai térképet tud olvasni, azt hiszi, hogy a diasz
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(tán majdnem vízszintesen) a terület egész szélességében fedte a karbont, 
melyet csak az erózió tárt fel a völgyekben. Én —  sajnos —  a mint a 
fentebb elmondottakból kitetszik —  ezt nem konstatálhattam s térképe
men ez a terület bár még tarkább tán, mint ott, mert nehány kristá
lyos palafolt s fiatal képződmény is ki van jelölve, javarészében karbont 
tüntet fel, csak diaszt nem, mely DK-en Klokodics közvetlen környékén 
jelenik meg.

Mig előző felvételi jelentéseimben az akkor megemlített üledéket 
csak (?) jellel vagy a délibb vidékekről megjelent leírás irodalmi adataira 
hivatkozva mondtam karbonkorúnak, most, a midőn nagyobb területen 
ismerkedtem meg e képződménynyel, magam szedtem fossziliákkal támo
gathatom e rétegeknek karbonkorúságát. Három, egymástól jó távol fekvő 
ponton sikerült növénymaradványt találni, melyeket Dr. Staub Móricz

tanár úr, kinek szívességét itt is megköszönöm, szíveskedett meghatározni. /
Es pedig:

Kölniktől DNy-ra, a Gura-arii közepe táján fekete, csillámos palán 
Pecopteris arborescens, Schloth. sp. van.

Lupáktól Ny-ra a Jaristyéről jövő árokból, a község Ny-i ágának 
szélső házaitól nem messze fekete csillámos palán Pecopteris arborescens, 
Schloth. sp. látható.

Klokovicstól ENyE-ra a Brig-bastól É-ra levő árokból világos színű, 
mállott palán

Lepidodendron obovatum, Sternbg. (levél),
Annularia stellata, Schloth.,
Pecopteris arborescens, Schloth. sp.

maradványok láthatók, s velük a szóban forgó rétegkomplexus kora meg 
van határozva.

3. A z alsó-diasz korú képződmény.

Ott, hol lupaki vizek K-i vízválasztóján egy hegygerincz húzódik 
DNyD— EKE i irányban, van körülbelül az 1891. évben bejárt területen a 
karbon K-i határa, melyen túl a diaszkorú képződmény jelenkezik.

A redős karbonkorú üledék itt egy hullámvölgyet: teknőt formál, s 
ebben a teknőben, a karbon fedőjében, reája konkordánsan telepedve van
nak a diaszkorú rétegek.

A karbon és diasz közötti határ korántsem éles, s a rétegek megsza
kítás nélkül folytatódnak az egyikből a másikba úgy, hogy itt is, mint azt 
másutt gyakrabban tapasztaltál!, a két kor üledéke hasonló körülmények 
közt képződött. A petrografiai kifejlődésben azonban mégis van a kettő
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közt különbség. Míg ugyanis a karbon kőzeteit átalában a sötét szín s a 
csillámosság jellemzi, addig a diasz kőzetei világosabb színűek s csillámban 
szegények. Ez a megváltozott pétrografiai arczulat oka annak, hogy e két 
képződmény határát ott húztam meg, a hol egyszerre arkóza-kvarcz- 
konglomerátpadok jelennek meg felszínen, e konglomerátokat vevén a 
diasz legalsó rétegének.

E konglomerát egészen diónagyságú, legömbölyített kvarezkavicsból 
áll, melyet kaolinos kötőanyag tart össze, úgy hogy színe fehér, s csak he
lyenként van vastól veresesre festve. Vastag padokat formál, melyek erő
sebben ellenállván az eróziónak, Klokodics táján szirtként állnak ki a gerincz 
Ny-i ereszén. A konglomerát padjai közt, erősebben kifejlődve azonban a 
fedőben csillámszegény vereses színű homokkövek vannak, melyek sok 
földpátszemecskét is tartalmaznak, ágy hogy mállott állapotban fehér 
színűek lesznek. E homokkövek a fedőben finomabbak s vékonyrétegesek 
lesznek, a mikor aztán a réteglapokon a csillámlemezkék is felszaporodnak. 
Vereses színük azonban megmarad.

A bejártam területen e rétegsorozat felett végül, tekintélyes vastag
ságban sötét színit agyagpalák vannak szénnyomokkal. E palák oly annyira 
hasonlók a karbonkoruakhoz, hogy a kettőt még a gyakorlott szem sem 
tudja megkülönböztetni.

A diaszkorú képződmények ez a rétegsorozata szépen feltárva látha
tók Klokodicstől E-ra a falu völgye E-i folytatásának Ny-i ágában. Itt e 
rétegek K-nek (6— 7 hóra) dőlnek 55— 65 fokkal.

Ennek az üledéknek a korát az a nehány növénymaradvány van 
hivatva meghatározni, melyeket Klokodicstől E-ra a falu völgye E-i folyta
tásában, nem messze az utolsó háztól, a jobb eresz alján gyűjtöttem és a 
melyeknek meghatározását szintén dr. Staub M. tanár úr szívességének 
köszönöm. A kőzet fekete agyagpala, réteglapjain a következő növények 
lenyomataival:

Sphenopteris sp.
Noeggerathia palmaeformis, G oepp.

« platynerva, Goepp.
Equisetites sp.
Walchia piniformis, Stbg.

4. M editerrán mészkő.

A neogén vizek azt az öblét, mely 1891. évi felvételi területem északibb 
részét teszi, s melyről fentebb megemlékeztem, javarészben a pontusi kor 
üledéke tölti ki. Kölniktől Iv-re azonban, nem nagy helyen, a gerinczen
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heverő darabok azt engedik gyanítani, hogy a pontusi homok fekiijében a 
lajtamész is megvan. A domb tetején levő szántóföldek garádjára kihányt 
lajtamészdarabok némelyikén fossziliák is mutatkoznak : alithothamniumon 
kívül, pecten, pectunculus nyomokat láttam.

5. A  pontusi kör üledéke.

A jobbról-balról kristályos pala határolta, s egészen a Berzava-folyóig 
lenyúló neogén öb lö t;— miként azt már fentebb említém ■—- a pontusi kor 
üledéke tölti ki. Az öböl partját Ezeres és Szocsán községe, feljebb pedig 
Nagy-Zorlencz és Yaleadény fekvése jelzi s kb. 7 széles.

A krassó-szörényi hegységet körülövedző dombvidéknek eddig bejár
tam részében a pontusi üledékben két, petrografiailag is elkülönülő alosz
tályt különböztethettem meg. Az alsót agyag, agyagmárga, a felsőt java
részben homokok alkotják. A pontusi üledéknek ez a két alosztálya a szóban 
forgó öbölben is megvan s legszebben Nagy-Zorlencznél, a helységtől K-ré 
lévő domboldalban láttam. Ha itt a Gyalu-vini és Gyalu-glodu közt lévő 
árokban felfelé haladunk, azt tapasztaljuk, hogy legalul kék agyag van, 
mely összenyomott és közelebbi meghatározásra alkalmatlan congeriákat és 
cardiumokat tartalmaz, s a mely agyag közé kb. 1 ™j vastag kék homok
rétegek vannak telepedve. A Poganis völgye jobb ereszén ez az agyag egy 
terraszképében tovább is megvan és e felé emelkedik ki meredeken a dom
bok oldala.

Az agyag fedőbb részeiben homokos lesz s igy e rétegek átmenetet 
képeznek a felső taghoz, mely itt is homokokból áll. A homok színe sárga, 
veres, fehér. Szerves maradványt nem láttam bennök.

Az alsó, az agyag alosztályát ezenkívül még az öböl D-i partjáról is 
ismerem, hol közetlenül a kristályos palák alkotta egykori part mentében 
a mélyebben bevágódó vízmosások fenekén bukkan napfényre. Így Valea- 
dénynél a helységet átszelő árkok fenekén, a Piatra-albáról jövő árokban és 
Szocsánnál a templomtól D-re torkolló árokban, a szilvások közt. Itt az 
agyagban vékonyhéjú összenyomott cardiumok lelhetők, az egyik kék ho
mokréteg azonban jól megtartott fossziliákkal is megörvendeztetett, melyek
ből aztán igyekeztem is minél többet gyűjteni. Előfordul itt:

Melcmopsis Martiniana, F é r .
« Vindobonensis, F uchs.
« pygmaea, P artsch .
« Bonéi, F é r .
« defensa, F uchs.
« n. sp.



92 HALAVÁTS GYULA. (8 )

Pleurocera Kochii, F uchs.
Neritina obtusangula, F uchs.
Congeria, sp. (kis alak),

ez a sajátságos, Magyarország igen sok vidékéről ismert fauna. Dr. Pethő 
G yu la  a jelen Évi jelentés 50. lapján hasonló faunát említ az Aradmegyéből 
Nadalbestról, mely annyiban fontos, mert benne orygoceras is fordul elő. 
Az orygocerasok eddig csakis a legmélyebb pontú,si rétegekből ismeretesek, 
s így ez újabb bizonyíték arra nézve, hogy a fentebbi társaság a pontusi kor 
első felében élt. Bármennyire is változatosak a pontusi faunák, azon körül
ménynél fogva azonban, hogy a részletes földtani felvételek haladásával 
több és több pontról ismerkedünk meg a pontusi kor szerves életével, lehe
tővé lesz ebben a korban is mindinkább szűkebb határok közé szorított 
szinteket felismerni. Az idősb pontusi üledéknek egy ilyen szükhatárú szintét 
jellemzi a fentebbi fauna, melyet B rusina Sp. lyrcea-szint-nek nevezett el.

A pontusi emelet felső alosztályát képező homokok töltik ki az öblöt 
s a felszínen ezekkel találkozunk leggyakrabban. A homokok színe sárga, 
veres, fehér és Nagy-Zorlencztől K-re néha egy sorba sorakozó kúpokat for
málnak, mi által e vidék sajátságos tájképi alakulatot nyer. E homokok 
szerves maradványokban meddők.

A homok helyenként annyira vasas, hogy vékony, okkerkötszerű ho
mokkőrétegek képződnek, melyek aztán falszéke gyanánt állanak ki az igen 
gyakori omlások függélyes falaiból. A víz különben mély, szűk vízmosásokat 
hoz létre, melynek függélyes falaiban különösen Nagy-Zorlencztől K-re a 
Kis-Zorlenczről jövő patak oldalárkaiban láthatjuk szépen a különböző 
színű homokrétegeket feltárva.

De csak bent az öbölben alkotják az ezen korú üledéket többé- 
kevósbbé finom homokok. A mint a parthoz közeledünk, kezd az anyag 
mindinkább durvulni s a part mentén már teljesen durva kavicsok jelen- 
keznek. A kavics javarészben kvarczkavics, de találkozik közte ott, a hol a 
partot kristályos palák alkotják, ennek legömbölyített darabja, Kölnik táján 
pedig, a hol a partot a karbonkorú képződmények alkotják, homokkő- és 
konglomerátkavics is, melyek szép rétegesen vannak elrendezkedve. E parti 
kavicslerakodás szépen fel van tárva abban a berzavamenti omlásban, mely 
már messziről feltűnik.

*

1891. évi felvételi területem D-i határánál, a Lupák-patak mindkét 
oldalán, nem nagy területen homok és agyaglerakodások vannak. Legésza
kibb csücskét képezik ezek a krassovai medenczében lerakodott rétegeknek. 
En nem találtam ezen, különben is hiányosan feltárt rétegekben szerves 
maradványt. T. R oth L. úr azonban, a ki a délről közvetlenül csatlakozó 
területet vette föl —  miként azt a 82. lapon említi —  Ivlokodicsnál con-
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geriát talált benne, ennek következtében ezt a lerakodást is pontusi korú
nak kell venni.

A pontusi kor e két előfordulása: a krassovai tó s a fentebb tárgyalt 
öböl közt képezik tán az összekötő lánezszemeket azok az izolált kavicsok, 
melyek Lupák és Kölnik közt az idősebb képződmények tetejében fordulnak 
elő. Kisebb-nagyobb kvarcz és egyéb kavicsok vannak itt szép rétegesen 
lerakodva a mai térszin magas pontjain, mely kavicsüledéknek gyakorlati 
értéket kölcsönöz az, hogy a kavics közt vasérczkavicsok is találkoznak. 
A környékbeliek, főleg a lupaki krassovánok, a vízválasztón lévő Tilva- 
czapulujon, hol — úgy látszik —  az erózió még a legkevésbbé bolygatta 
meg e lerakodást, primitív módon turkálva, nyerik a vaskavicsot és Re- 
siczán váltják be. Rendszeres bányászkodásról eddig még szó sincs.

K ukuií Szilábd bányamérnök úr Resiczán 1883. évben a Tilva-czapu- 
lujon egy 25 mj  mély kutató aknát mélyesztett le, melvlyel az egész lera
kodást feltárta. Az ő készséges szívességéből közölhetem az alábbi profilt:

15-4 ™j vastagon legfelül világos színű, kisebb kvarcz- és kristályos 
palakavicsot tartalmazó homok van. Vasérczmentes. Alatta

1*2 mj  vastagon, majdnem vízszintesen barna, barnavas-ércz tartalmú 
nagyobb kavicsréteg; majd

3'8 mf  vastagságban barna homokos kavics következik, mely kevesebb 
érczet tartalmaz, de a vasércz-hömpölyök 0’3 kubikméter nagyok is voltak. 
Aztán

1*4 *]/-nyi vastagon Ví egész Va kubikméter nagy kristályospala höm- 
pölyök, köztük kevés dió egész fejnagyságú veres vasércz-kavics táratott 
fel. Itt egy vízérre is akadtak, melyből óránként 176 liter víz bugvogott ki. 
Ez alatt

1'1 ™/ vastagságban nagyobb kvarcz- és kristályos paladarabokból álló 
réteg, mely alatt 78 ^  agyagréteg, majd 10mfm mállótt pala, végül (karbon
korú) agyagpala van, mely K-felé 30 fokkal dől.

A kutató akna eredménye nem volt kielégítő, mert a 25 m]  mély akná
ból 937-5 ’Y 3 anyag lön kiemelve, melyben csak 2‘5 tonna érez volt, s így 
a nagy mennyiségű meddő eltávolítása következtében az érez termelési ára 
igen nagy lenne.

Tovább ENy-ra, Német-Bogsán és Vaskő között is van fent a hegyen 
egy ehhez hasonló kavicslerakodás, mely —■ miként azt 1889. évi felvételi 
jelentésemben * leírtam —  szintén tartalmaz vasérczet, s az Amelie-külfej- 
tésben szépen föl van tárva. Hogy ez a két kavicslerakodás valaha össze- 
függött-e? azaz egy és ugyanazon vízáram üledéke-e? azt ma már bajosan

* A m. kir. földtani intézet jelentése 1889-ről. 115. lap.
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lehet eldönteni. A vasércztartalom némi közösségre vall, de átalában a két 
kavicslerakodás mineműsége annyira elüt egymástól, hogy nem hiszem, mi
ként e két kavics egykorú lerakodás. Mind a kettőnél a környező hegyek 
kőzete annyira dominál, hogy bátran feltehetjük, miszerint két különböző 
áram hozta létre őket. Természetesen ezt a kérdést legjobban eldöntbetnék 
a szerves maradványok, azonban —  sajnos —  ilyeneknek mind a két kavics 
hijján van.

6. AlTnvium.
A jelenkor képződményeit csakis a folyóvizek árterén lerakodott üledék 

képviseli. A szóban forgó területet átszelő patakok hegyi jellegűek lévén, 
záporesők és hóolvadáskor van csak bennök jelentékenyebb vízmennyiség, 
mely sebesen folyik le a nagyobb lejtésű ágyban, rövid időre ki is árad, a 
mikor aztán durvább anyagot: kavicsot, homokot rak le árterén.


