
II. FELVÉTELI JELENTÉSEK.

A) Hegyvidéki országos felvételek.

1. Alsó-Apsa és Dombo vidéke.
(Jelentés az 1893. év i fö ld tan i részletes fe lvételről.)

D r .  PoSEW ITZ TlVADAK-tÓl.

1893-ban a részletes földtani felvételt Kabola-Polyana vidékétől nyu- 
goti irányban tovább folytattam a Taraez-völgy felé a ÉNy és DNy
jelű lapokon.

I . O ro -k id rog ra fL a i v is z o n y o k .

A bejártam területen a legnagyobb emelkedés a hatalmas Apeczka- 
havas (1511 mj). Azon hegygerinczek egyikéhez tartozik, mely hegygerinczek 
(mint már múlt évi jelentésemben említettem) a Svidoviczei havasok déli 
lejtőjéről déli irányban húzódnak.

A legnyugotibb ezen hegygerinczek közül a Tempa-, illetőleg Kur- 
tiaska-havastól elágazva, eleinte a Sánta-Pleska-havasig déli irányt követ, 
míg a nagy kiterjedésű'Apeczka-havast eléri. Innen több felé ágazódik 
szét: nyugotnak a Tarcza-folyó felé, majd déli irányban. Ezen nyugoti 
nyúlványok közül leghatalmasabb a Krasni-gron (1381 m/) a Preluka nevű 
hegyháttal, és a Jaszenova hegygerincz (967 mj), mely monoton jellegű, éŝ  
csak a Jaszenova csúcson emelkedik valamivel magasabbra.

A Taracz-völgy jobb oldalán egy másik monoton jellegű hegyláncz. 
a Teresel-patak beömlésétől elhúzódik éjszak-déli irányban.

A Klewa-hegyről Kálin falu mellett legjobban áttekinthető ezen hegy
hát, mely a Pleska-hegytől (745 7nj)  egy magasságban elhúzódik a Delucz- 
hegyig. Ez utóbbi már valamivel magasabb (893 mf) ;  de legnagyobb magas
ságát a hegyláncz az 1182 ™j magas Kobila csúcsban éri el, mely háttérül
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szolgálván, a völgyet elzárni látszik. Ered pedig ezen hegyláncz a Krasna- 
havasokról.

Délre ezen vidéktől (Gánya és Akna-Szlatina között) a miocén-korú 
dombvidék terűi el. Az apsai völgy végén alacsony, hosszúra nyúlt domb
hátakkal találkozunk; de mindinkább völgynek menve, egyre magasabbak 
a dombok, a hegylejtők meredekebbek lesznek, a völgyek szűkülnek. 
A dombok magassága déltől éjszak felé nyomúlva a következő : Besiieura 
•503 ""j, Obczyna 598 mf , Magúra 602 mf , D. Ceresnie 665 mj , Darola 758 m] .

Vizei közül leghatalmasabb a Taracz vize, mely az ország szélén 
eredő Taraczka és Mokranka nevű patakok egyesülése által származik. 
A Taracz-folyó völgye Gánya és Krasnisora között ■— területemen —  hol 
tagúi, hol szűkül.

Gánya helyiségtől a Nizsni Dubovecz-patak beömléséig terjed az egyik 
völgytágulat, mely utóbbi helyen a durva homokkő alkotta völgyszűkület 
keskeny térre szorítja a völgyet. Ez utóbbi azonban csakhamar ismét 
tágulni kezd a dombó-i völgylapályt képezve, míg a Kobila-hegy durva 
homokköve újonnan beszorítja hosszabb terjedelemben a völgyet. Krasni
sora helység mellett ismét kissé kitágúl a völgy, de a Puszke és Pod hóra 
hegyek durva homokkövei újonnan összeszorítják.

A mellékvizek közül a baloldaliak, melyek a távolabb fekvő hegy- 
gerinczről erednek, mind jelentékenyebbek; így a Sánta-Pleska havastól 
eredő Ploiski- és Tilovecz velki-patak; a Tilovecz mali és Pasiczne zvir, 
melyek forrásvizeit a Krasni-gron hegyháttól veszik; a Vizsni- és Nizsni 
Dubovecz-patak, az Apeczka-havas nyugoti lejtőjéről jőve. A többi baloldali 
mellékvizek közül csak a Velki-patakot említjük még, mely a miocén domb
vidékből ered.

A jobboldali mellékvizek legnagyobbika aKrasnisora-patak, a Krasna- 
havasokon ered, s Krasnisora helység mellett a Taracz-folyóba ömlik. 
A többi mind jelentéktelen hegyi patak.

Felemlítendő még az alsó Apsa vize, mely számos mellékvizet fel
vevőn, Hosszúmező mellett a Tiszába ömlik.

I I .  F ö ld t a n i  v is z o n y o k .

Területünkben a következő formácziókkal találkozunk : 
Kréta.
Oligocén.
Miocén.
Negyedkorú lerakodások.
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1. KRÉTA.

Már múlt évi jelentésemben említettem volt, hogy a Szopurka-folyó 
két forrása mentén, ezeket a Svidoviczei havasokig követve, krétakőzetek
kel találkozunk, úgy az alsó, mint a felső korbeli képződményekkel.

Tektonikai tekintetben az alsó-krétakőzetek medenezét képeznek, 
melynek déli szárnya a kristályos palákon nyugszik, éjszaki szárnya pedig 
vetődési vonal által az oligocénkorú Svidoviczei havasok által van hatá
rolva. Ezen rétegek több helyütt gyűrődést mutatnak. A medenezét magát 
a felső-krétakorú durva homokkő tölti ki, mely helyenként az alsó-kréta 
palás kőzeten egyes szigeteket is képez.

Ezen viszonyok a Taracz völgyében folytatódnak. Itt is az alsó- és 
felső-krétakőzetek ugyanazon települési viszonyokban találtatnak.

Az alsó-kréta palás kőzeteire legelőször Kálin falu és Dombó között 
a Nizsni Dubovecz nevű pataknál bukkanunk, hol éj szaki irányban tova 
húzódnak a Dombó feletti völgyszűkületig.

A Nizsni Dubovecz-völgy mentén hegynek menve, többnyire palás 
kőzetekre akadunk, melyek a hegygerinezig terjednek. A Nizsni Dubovecz- 
patak torkolata táján (a malom mellett) szürkés márgás agyagpala kevés 
vékony csillámos homokkőpadokkal váltakozik. A rétegek össze vannak 
gyűrődve és E— ENy felé dűlnek. Tovább völgynek menve, feltárás csakis 
a két forrásvíz egyesülésénél látható, hol a homokkő bukkan ki. Dombótól 
éjszakra hosszúra nyúlt diluviális terrasz nyúlik el, melynek számos víz
okozta bemélyedéseiben az alsó-kréta palás kőzetekre akadunk, melyek itt, 
valamint a Taracz-folyó medrében is, helyt állók. Ezen kőzetek a jellemző 
fekete, jól hasadozó palák, mészpát-erektől átvonva; mi különösen jól a 
Lázel-árokban látható, és továbbá a diluviális terrasz végén, hol a pala 
homokkővel váltakozik. A rétegek itt mindenütt ENy felé csapnak, itt-ott 
kevés eltéréssel, és nagyon össze vannak gyűrve, úgy hogy hol EK-re, hol 
DNy-ra dűlnek különböző fok alatt.

Az alsó-kréta azonban itt nem terjed messzire a hegygerincz felé, hol 
majdnem mindenütt a felső-kréta homokköve által van födve. A diluviális 
terrasz végződésével s a völgyszűkület kezdeténél a krétamedencze felső- 
krétakorú homokköve lép fel, folytatólagosan a hatalmas Apeczka-havastól 
ide húzódva. Szép feltárással nem találkozunk itten; de az út mentén 
hever számos durva homokkő-szikla, mint ezt az előbbi években számos 
helyen láttuk volt. A Preluka és Pod Krasniem-gron nevű hegyhátak szintén 
a felső-krétához tartoznak; lejtőjük sokkal meredekebb, mint a szomszédos 
hegyeké.

A felső-kréta kiterjedése a Taracz völgyében sokkal csekélyebb, mint
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a kelet felé fekvő völgyekben láttuk volt. Krasnisora völgytágulatnál újon
nan kibukkan az alsó-kréta. Szép feltárásra akadunk a Tilovecz-mali völgy 
közelében, hol a jellemző meszes homokos palák mészpáterektől átvonva 
(úgy mint Dombó mellett) helyt állók. A közeli folyómederben is kibukkanó 
homokkőpadok láthatók DDNy felé dűlve 60° alatt.

Itt már az alsó-kréta éjszaki szárnya területén vagyunk, mely itt 
minden völgyben helyt álló. Csak hogy ezen alsó-krétapalán egy felső- 
krétakorbeli durva homokkő sziget fekszik, mely a völgyszűkületet Krasni
sora felett okozza. A Hecza, Pod hóra és Puszke hegyek ide tartoznak.

A Tilovecz velki völgy kezdetén hatalmas homokkőpadok helyt állók, 
jellemző hosszúkás négy szögű darabokra szétesve; völgynek menve azon
ban, a fűrészmalom felett, mind sűrűbben fellép) az alsó-krétapala és 
mindenütt a völgyben található; igy p. o. a Sánta-Pleska havasra vezető 
régi Play-on.

Hasonlót látunk a szomszédos Plaiski-völgyben is. A Pod hóra- és 
Puszke-hegyek, különösen pedig az első kúpalakban kiemelkedik, és nyu- 
goti lejtőjén csupa homokkőszikla-törmelék borítja az egész hegyoldalt és 
az út mentén nagy számban hever. Ugyanez a csillámdús tömött homokkő 
a Puszke-hegy nyugoti oldalán észlelhető.

A Plaiski-völgy kezdetén bal oldalt ugyan a felső-kréta durva homok
köve lép fel; jobb oldalt azonban a vékony lemezes márgás agyagpala 
keskeny homokkőpaddal váltakozva a helyt álló; mely, völgynek menve, 
az első híd mellett is szépen fel van tárva és ezentúl uralomra vergődik 
(dűl 80° DNy felé).

Már tektonikai tekintetben is könnyen kivehető a változatosság. 
Alacsony hegyhátak veszik körül az embert, jeléül annak, hogy mindenütt 
alsó-krétapala van jelen.

A Krasnisora-völgy elején bal oldalt a Puszke-hegy durva homokköve 
látható; de völgynek menve tapasztaljuk, hogy itt folytatódik ENy felé az 
alsó-kréta; habár feltárásra ezen völgyben nem igen akadni.

Ezen alsó-kréta a Kobila-hegyhát éjszakkeleti oldalán tova húzódik 
éjszaknyugoti irányban, és, szépen kifejlődve látjuk a Borkutovecz-völgy- 
ben, a Teresei-patak első nagyobb baloldali mellékvölgyében éjszakra a 
Poloninka hora-hegységtől. Itt megint helyt állók a jellemző palás kőzetek, 
egészen a vízválasztóig felhúzódva és az egész környező vidék alacsony 
hegyekből áll.

A felső-kréta, folytatólagosan a hatalmas Apeczka havastól a Taracz 
folyó jobb oldalán a Kobila hegyháton tova húzódik a Teresel-patak felé, 
magasan kiemelkedve a szomszédos Deluc és Sojlin gron nevű hegyek 
közül. Az út mentén, a Kobila-hegy alján a durva homokkövű nagy 
sziklatömzsök hevernek; a völgy pedig szűkül.
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Felső-krétakorbeli. a Poloninka bora (1055 mj), Suohari és a Perechrest 
nevű hegyek, melyek meredek lejtőjük által kitűnnek; s melyek tömött 
esillámdús homokkőből állanak. A teresel-pataki szűkületnél, nyugotra 
a Poloninka hora-hegységtől helyt álló szintén a durva homokkő, mely 
nagy sziklatömzsökben is ott hever a hegyoldalon. Érdekes itt, hogy több 
helyütt a homokkő csapása párhuzamos a víz folyásával, úgy hogy a patak 
az egyes homokkőpadok között mintegy csatornában folyik.

Az alsó-kréta a Taracz-völgy jobb oldalán, a Kalinfalu és Dombó 
közötti völgyszűkületnél veszi kezdetét, a Kobila hegyhát délnyugoti olda
láig terjedve, és a Teresel-patak felé folytatódva. A Kobila-patak mellék
vizében felterjed a második baloldali hegyvízig; a Teresel-patak völgyében 
pedig a völgyszűkületig. Itt több feltárásra akadunk, hol palás kőzetek, 
nagyobb mennyiségű homokkővel váltakoznak. A rétegek itt is nagyjában 
ÉNy felé csapnak és DNy felé dűlnek. Réteggyűrődést itt is látni.

Kalinfalu és Dombó között találkozunk egy kis felső-krétakorbeli 
szigettel. A völgyszűkületnél helyt álló a jellemző durva homokkő, nagy 
sziklatömzsökben itt-ott heverve. Dűlése délnyugoti. A Klewa-hegy, mely 
ezen homokkőből van összetéve s melynek déli lejtőjén a Suhi-patak men
tén a durva sziklatömzsök is hevernek, folytatását találja a Taracz vizén 
túl azon gerinczben, mely a Ripilju hóra nevű hegytől majdnem 90° alatt 
délkelet felé húzódik.

A felső-krétakorbeli durva homokkő okozója az itteni völgyszűkület
nek. A felső-krétához soroljuk pedig ezen homokkövet tektonikai oknál 
fogva, a mire települési viszonya is utal.

Ha egészben tekintjük a krétalerakodásnak tektonikai viszonyait a 
Taracz-völgy mentén, azt látjuk, hogy ép oly jelleggel lép fel, mint a Kraina 
és Seredni-rika nevű hegyi folyók mentén Kabola-Polyána mellett, és a 
keletibb vidéken. Habár mindenütt az alsó-kréta kőzetei nagymérvű gyű
rődést mutatnak, az alsó-kréta déli szárnya mégis egészben véve EK felé 
dűl, míg az éj szaki szárny DNy felé. Az alsó-kréta vidékén tágúl a völgy, 
a hegyek alacsonyabbak, a felső-kréta jelenlétét azonban mutatja a völgy
szűkület s a hegylejtők meredekebb volta. Itt is a Taracz völgyében a felső
kréta a krétamedencze belsejét tölti ki, azonkívül még egyes apróbb szige
tekben lép fel.

A taraczvölgyi kréta éjszaknyugoti csapási irányával határozott foly
tatása a nagy krétavonulatnak, melylyel már a Tisza völgyében talál
koztunk.
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2. OUGQCÉN.

A krétaképződmények fedőjében oligocénkorú kőzetek vonulata éjszak- 
nyugot felé húzódik, folytatását képezvén a Szopurka-folyó völgyében és 
az Apsica-patak mentén talált kőzeteknek.

A Seredni-Plajuk, Apsica mala, Sulii és Weliki patakok területei 
tartoznak ide.

Vajmi kevés feltárásra akadni azonban e vidéken. Az uralkodó kőzet 
itt mindenütt puha, tömött homokkő; és a rétegek dűlése —  a kevés helyen, 
hol észlelhető volt a Seredni-Plajuk és Weliki patakok mentén ■— délnyugoti.

Kövületet itt, valamint a krótaképződmények között nem találtam; 
de a települési viszonyok azon következtetésre utalnak, hogy oligocénkorú 
kőzetekkel van dolgunk, melyek, mint a múlt években észleltem volt, hatá
rosak a krétakőzetekkel, habár mindenütt a határt pontosan megállapítani 
néha igen bajos.

3. MIOCÉN.

Területemen az oligocén kőzeteknél sokkal jobban vannak jellegezve 
a miocénkorú lerakodások. Jellemző ezen lerakodásokra nézve a sósforrá
sok jelenléte és a dacittuía kibukkanása.

Az Apsa vizétől ezen lerakodások nyűgöt felé terjednek el a Taracz- 
völgyig, és az éjszakra fekvő határvonal Apsica községtől ENy felé húzódik 
Gánya községig, a Taracz-folyóig.

A délre fekvő területen uralkodó a palaagyag. Itt mindenütt agyagos 
földre akadunk, mint p. o. a Kékes völgyében, vagy az Apsa-völgy alsó 
szakaszában, és feltárás nem igen létezik. Az egyes kimagasló hegyek ezen 
monoton jellegű vidéken vagy homokkőből, vagy konglomerátból állanak ; 
pl. a Besiicura- és az Opsina-hegy. Ezen két hegy közötti területen, vala
mint a monoton jellegű Strimbu-völgyben feltárás nincs, és csak az utóbbi 
völgy alsó szakaszaiban lépnek fel konglomeratok. Hasonló jellegű a Kékes
völgy, melynek völgyoldalai alacsony hegyhátak, hol feltárás nincs.

Minél inkább völgynek indúl az ember az Apsa és a szomszédos völ
gyekben, annál magasabbra emelkedik a dombvidék. Itt már homokkő és 
konglomerát uralkodik, melyek némely helyütt szépen fel vannak tárva, 
így a Valea-Pintje közelében szépen látni a homokkő és palás kőzetek 
váltakozását. A Valkan- és Kleva-hegyek közötti völgyben konglomeratok 
a helyt állók, valamint a Pescsera-völgyben is.

E rétegsorozat csapása ENy-i. Dűlése többnyire ÉK-i, de az ellenkező 
is észlelhető. (Valea-Pescsera, Valea-Bascheu, Valea-Strimbu —  Besiicura, 
Opsina-hegy stb.)
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Ezen mioeénlerakodások közepette fellépnek, mint már előbbi évek
ben láttuk volt, a dacittufák. Találkoztunk volt ezekkel az Apsica völgyé
ben, hol Eelső-Apsa és Apsica községek között, valamint Apsica község 
közelében a Kleva-hegy délkeleti oldalán bukkannak ki.

Ily dacittufa-lerakodást láttam az ez idei felvételek alkalmával a 
Valea-Bescheu felső szakaszában délre a Magura-hegytől; továbbá a Be- 
rianski-völgy (a Veliki-patak völgyének baloldali ága) felső részében és a 
Salonoi-völgy baloldali vize mentén, mely itt felfelé húzódik a Kozel-kegy 
délkeleti oldalán lévő hegynyeregig.

*

H asználható ásványok  közül felemlítendő itt a kősó és kő
szén, mely azonban csakis teoretikus értékű.

Sósforrás bukkan ki a Salenoi-völgy jobboldali vize mentén, nem 
messze két ágának egyesülése táján, mely sós víz 15 % chlornátriumot 
tartalmaz.*

Pbeiszig szerint a forrás fenekén 8-5 m/  mélységben a só mutatkozott. 
A só kiterjedésének kipuhatolása miatt 1851-ben kutatást eszközöltek. 
Homokkő, pala és görgeteg váltakozó rétegein keresztül hatolva, 38 
mélységben a sótestre akadtak és 104 *y mélységig lementek. Délkeleti, 
éjszakkeleti és délnyugoti irányban vágatott a só, mely néha tiszta, több
nyire azonban tisztátlan volt. A tiszta só majdnem átlátszó, tömött és 
nagyszemű volt, hasonló a szlatinai sóhoz. A rétegek 70— 75° alatt éjszak
keletnek dűltek.

A kutatásnak eredménye nem volt; só itt nem míveltetett és most 
a Salonoi-völgy két vizének egyesülése táján létező beomlás egyedüli 
tanúja az egykori kutatásnak.

Kőszén a felvett területen több helyütt lép fel ugyan, de mint másutt 
e vidéken, oly csekély vastagságban, hogy kiaknázásra számba nem jöhet, 
habár a szén maga jó  minőségűnek mutatkozik.

Legnagyobb vastagsága e kőszénnek 25 %!, azonban leginkább csak 
újjnyi vastag zsinórokban műt itkozik. Ily hely található a Valea-Seraduluj, 
a Valea-Bascheu és a Salonoi-völgy baloldali vize mentén.

4. NEGYEDKORI) lerakodások .

Ép úgy mint a Tisza-folyó mentén láttuk volt, a Taracz-völgyben is 
nagy mértékben ki vannak fejlődve a negyedkorit lerakodások.

*  P reiszig  említ ugyan két sós forrást e helyen. Úgy látszik azonban, hogy 
az egyik forrás bó van temetve, miután ott létem alkalmával az ottani lakosok csak 
egyről tettek említést. (P reiszig  : A mármarosi bányászat ismertetése, p. 217.)
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Legnagyobb mérvben észleljük ezt Dombó község mellett. A Nizsni 
Dubovee-patak torkolata táján keskeny vonalban kezdetét veszi egy diluviális 
terrasz, mely Dombó mellett kiszélesedvén, elhúzódik a Nizsni Dubovec- 
patakig, hol szépen fel van tárva a görgeteg-lerakodás, és innen elhúzódik 
éjszak felé a völgyszűkületig. Ez utóbbi részletben számos vízmosás létezik, 
hol több helyen kibiívik a fekükőzet: a krétapala és homokkő. Szemközt 
ezen terraszszal más terraszt látunk a Taraez-völgy jobb oldalán, mely 
Dombó felső részétől elhúzódik a Kobila-hegy aljáig.

Más, és szintén magas terrasz terűi el Krasnisora helység mellett, 
a Krasnisora-patak mindkét oldalán, és éjszak felé elhúzódik a Krasnisora 
felett lévő völgyszorosig.

A Tilova velki és a Plaiski völgyek végén is látunk terraszt, és az 
utóbbi völgyben benyúlik a görgeteg-lerakodás az első hídig.

Hatalmas terraszt látunk Gánya és Kalinfalu között is a Taracz völ
gyében, mely görgeteg-lerakodás a Pohár nizsni dombon is még látható. 
A Yeliki-patak pedig a Taracz völgyébe érve, e görgeteg-lerakodásban tört 
magának utat.

A Teresel-patak mentén is találkozunk nagyobb-kisebb terraszszal, 
valamint Alsó-Apsa mellett is, hol a patak bal oldalán elhúzódik nagyobb- 
mérvű terrasz az Obursa-hegy aljáig.


