
II, FELVÉTELI JELENTÉSEK,

A) H egyvidéki országos felvételek.

1. A Tisza-, Talabor- és Nagyág-folyók közti miocén-korú 
dombvidék (Bustyaháza, Hnszt és Kövesliget helységek közt

elterülő vidék).

(Jelentés az 1896. évi részletes fö ld tan i felvételről.)

Dl’ . PoSEWITZ TlVADAE-tÓl.

Feladatom volt a —xix°rovat ’ 75,000) lapon a tavalyi felvételt
folytatni és befejezni, valamint ugyan-e lapon a Tisza-folyó bal partján fekvő 
azt a területet reámbulálni, melyet boldogult Dr. H ofmann K áboly fő- 
geologus a hetvenes években felvett.

O r o -h id r o g r a f la i  v is z o n y o k .

A bejárt terület a Talabor-folyó és a Nagy-ág vize alsó folyása közti 
vidéket foglalja magában, nevezetesen Bustyaháza, Talaborfalva, Kövesliget 
és Keselymező helységek között; továbbá azt a területet, mely Uglya és 
Széles-Lonkától észak felé esik.

Területünk első részlete a két említett folyó között ugyanazon mono
ton jellegű dombvidék, mint a minővel már elébbi években találkoztunk 
volt. Többnyire hosszúra nyúlt, alacsony hegyhátak, egyes inkább kiemel
kedő csúcscsal, melynek magassága 400— 500 méter között váltakozik és 
csak nehány csúcs emelkedik 500 méteren felül. Uglya községtől észak 
felé azonban már magasabb hegyvidék terül elénk 7— 800 méter magas 
csúcsokkal.

Főfolyónk a Talabor vize, melynek forrásterülete a határhegységben 
keresendő. Baloldali mellékvizei közül felemlítendő az Odarapatak, a Kis- 
és a Nagy-Ugulika patak, melyek Darva, illetőleg Uglya község mellett a 
Talabor folyóba ömlenek; a jobboldali mellékvizek közül pedig a Bajlo- és
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Lazuszkey patak, melyek a Csománfalva és Ötvösfalu közötti alacsony alig 
20— 30 méter magas vízválasztóból eredve Szeklencze község mellett a 
Sokiernica vizet vevén fel, ama község mellett a Tiszába ömlenek.

A Nagy-ág vizét még felemlítjük, minthogy csak épen érinti területün
ket ; de délkeletre találkozunk a Husztecz-patakkal, mely a Kövesliget köz
ség melletti kréta-hegységből eredve, Huszt város mellett éri el a Tiszát.

G e o ló g ia i  v is z o n y o k .

Bejárt területünkben a következő formácziók:
Kréta.
Eocén.
Miocén.
Diluvium és alluvium jönnek elő.

A KRÉTA.

A kréta képleteket, melyek Bánya és Kalinfalu községek közt a Taracz 
vizét lépik át, már az alábbi évben követtük volt a Luzanszki-patakig. Ez 
évben pedig nyűgöt felé nyomoztuk őket a Talabor-folyóig és részben még 
azon túl is.

Az említett két folyó közti területen három hegy mentén -—• a nagy- 
kis-Ugulika és az Ondara-patak mellett —  lépnek fel, azonban kevés fel
tárást nyújtva a szemlélőnek. Mind a három pataknál feküjét képezik az 
eocén-korú kőzeteknek.

A nagy Ugulika-völgyben először a Karpinovski-pataktól éjszakra 
bukkan ki a kréta és valamivel a szomszédos Dalni-patak felett található 
az egyedüli feltárás. Itt durva homokkövet, valamint konglomerátot látunk 
dólnyugot felé dűlni. Tovább völgynek menve, mindent eltakar a sűrű 
növényzet úgy a fő völgy, mint a mellékvölgyekben és csak egyes homokkő
darabok hevernek itt-ott az út mentén.

A kis Ugulika-völgyben a hegyes Trmoksa-hegy északi oldalán látjuk 
először a krétát. Feltárás ugyan e völgyben nincs, de szétszórtan látunk 
egyes konglomerát- és durva homokkődarabot az út mentén hevervé.

Még kevesebbet látunk a szomszédos Ondara-völgyben, mely egészen 
elhagyatott völgy és hol semmi feltárás nem található. Itt is csak egyes 
konglomerátos már ismeretes kőzetdarabok utalnak krétakőzetekre.

Szép és tanulságos feltárást csakis Kövesliget község mellett találunk, 
hol a Talabor-folyó a Kicsera- és Djil-hegyek lábát mossa.

Az utóbbi hegy nyugoti lejtőjén látjuk a típusos durva homokkövet,
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melynek vastag padjai vékonyabb homokkő padjaival váltakoznak. A réte
gek itt össze vannak gyűrve és 60° alatt délnyugot felé dűlnek.

Ezen feltárás világosan mutatja, hogy itt a felső kréta helytálló.
Ezen krétavonulat folytatását [látjuk a Talabor-folyó jobb oldalán, 

hol a Cihanski djil nagyobb emelkedése által kitűnik.
A Lanka és Husztica-patakok mentén feltárásra akadunk és élesen 

vonható meg itt a határ a kértaképletek és a határos miocén-korú kavics
rétegek között.

AZ EOCÉN.

Már tavaly láttuk volt, hogy egy élesen kitűnő, egységesen képződött 
kőzetcsoport, mely leginkább vöröses márgapalából, itt-ott mészkonglome- 
rát és mészkőpadok befektetésből áll, a Taracz vizétől (Gánya és Kálin falu 
községek között) ószaknyugot felé tovahuzódik a kréta és miocén-korú 
képletek között fekve.

A két formáczió közötti fekvése, analóg előjövetele az Iza-völgyében 
és nummulitnyomok feltalálása már tavaly arra utaltak, hogy itt az eocén
nel van dolgunk.

Ezen eocénkőzeteket nyomoztuk volt a Luzanski-patakig és most 
folytatásukat követtük a Talabor vizéig, hol ezen vonulat látszólag végét 
éri. A Grosolecz-völgyről már tavaly megemlékeztünk volt.

A Luzanski és a Yulhavcsik-patakok közötti hegygerinczen a vörös 
márga agyagpala közepette vastag pados vörös mészkő lép fel 80° alatt 
délnyugot felé dűlve.

Innét éj szaknyugot felé vonulva keskenyedik az eocénvonulat. így 
a két Ugulika-völgyben már sokat veszített szélességéből. E két völgy között 
kimagaslik a Trmoksa-hegy kúpot képezve. Ezen hegy vörös márgaagyagpalá- 
ból áll, kúpja pedig fehér mészből.Ugyanezt látni a szomszédosKis-Trmoksa- 
hegynél, valamint egy harmadik kúpnál az Odara-patak felé menve.

Ezen három kúpos hegy szépen kivehető az út mentén a Talabor- 
völgyben Kövesliget felé menve.

Az Odara-völgy feltárást nem nyújt. Itt azonban a völgy bal oldalán 
a Lilowistye-hegytől éjszakra szintén kibúvik egy ide tartozó mészkőszikla.

A Talabor-völgyben látszólag végét éri az eocénvonulat. Kövesliget 
és Kricsfalva között csekély kiterjedésben helytállónak látjuk a vörös 
márga agyagpalát.

A MIOCÉN.

A miocén-korú dombvidék, mely a tavaly bejárt területen legnagyobb 
részét képezte, a Talabor-folyótól nyugoti irányban tovaterjed egészen a 
Nagy-ág vizéig, hol a Huszt mellett fellépő trachit-vonulatnál ér véget.
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A Talabor-folyótól a Bajló-patakig ép oly jellegű ezen miocén
dombvidék, mint az elébbi években láttuk volt, homokkő-palával válta
kozva lép fel. A nevezett pataktól nyűgöt felé azonban hatalmas kavics- 
rétegek tűnnek elő lejtős alacsony dombokat képezve.

Uj-Bárd község közelében hosszúra nyúlt hegygerinczek fordulnak 
elő, mint p. o. a Kicsera, hol kevés feltárásra akadunk, itt csakis a Porodistye 
hegy délkeleti oldalán látjuk az éjszaknyugoti csapást, dűlvén délnyugotra 
a rétegek.

Nehány feltárásra akadunk továbbá Dulfalva és Kricsfalu között az út 
mentén, hol vastag homokkőpadok palával váltakoznak és délnyugotra 
dűlnek.

Sándorfalvától völgynek menve a Sakiernicze-patak mentén, a völgy - 
tágulat északi részén két meredek kúpalakú hegy tűnik elő, mely kemény 
kvarcitos homokkőből kevés pala befektetéssel szintén délnyugotra dűlve.

Ezen képletek tovahúzódnak Sófalva felé, hol a sósforrások és a 
falu között azonban az itt már fellépő kavicsrétegek alatt eltűnnek.

Mihálka községtől völgynek menve a Bajlova patak menten mindkét 
oldalt egy terrasz-szerű emelkedés létezik, mely felhuzódik Gernyes köz
ségen túl a Talabor-folyóig. Mindenütt csakis kavicsrétegekre akadunk, de 
itt-ott kibukkan a régibb korú homokkő vagy dacittufa, a mint ezt Sós- 
falváig menve a tufa leírásánál említjük. Sósfalva mellett mindenütt ezen 
rétegeket látjuk és hasonlót veszünk észre a Bajló és Lazuszkej-patak 
völgyeiben. Csak itt-ott bukkan ki a miocén homokkő vagy dacittufa. Ez 
utóbbi fel van tárva a Borkút mellett éjszakra Sósfalvától, az előbbi két 
helyen völgynek menve a Bajló-patak mentén. A Lazuszkej-patak völgyé
ben is helytálló a homokkő.

Mindenütt ugyanazon északnyugoti csapás észlelhető. A hosszúra 
nyúlt terrasz a két patak közt szintén kavicsrétegekből áll.

Otvösfalva is ezen kiterjedt kavicsterraszon épült fel, mely kavics- 
terrasz több mellékpatak által bemetszve szép feltárásokat nyújt és a 
kavicsrétegek vastagságát mutatja, mely helyenként a 30 métert túlhaladja. 
Itt Otvösfalva mellett is szépen kivehető ezen terrasz, mely aTalabor-folyó- 
tól délnyugoti irányban a Tisza-folyó felé húzódik, kelet felé határoltatva 
azon miocén homokkő dombvonulat által, mely az új-bárd— sándorfalvi 
dombvidék részlete, nyűgöt felé azonban a Skredej és Prasana-hegyek szi
getként emelkednek ki.

Ezen kavicsrétegek nyűgöt felé a Husztecz-patakig tovább folyta
tódnak, itt azonban mindenütt hullámos felületű. A felsőbb rétegek több
nyire agyagból állanak. Egy-két helyen észlelhetők azonban homokkő- 
és palarétegek, melyek a kavicsrétegek alatt fekszenek.

Szenestől, a Sósfalvával szemközt fekvő kis teleptől Baranya felé
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menve mindenütt fellépnek a kavicsrétegek, de felettük agyaglerakodás 
tűnik elő. Ugyanezt tapasztalni Szenestől Nankova felé menve. A domb
terület tetején kiemelkedik északkelet felé a Prasana-hegy, mely homok
kőből, palával váltakozva van összetéve s mely a Husztecz-patak mel
lett szép feltárást mutat, dűlvén 60° alatt délnyugotra a rétegek.

Lefelé menve Nankova felé egy helyen a helytálló palarétegek buk
kannak ki. *

Az imént említett Prasana-hegy homokköve tovahuzódik Gernyes 
község felé, mindenütt a Husztecz-patakig terjedve és meredekebb hegy
lejtői által élesen kitűnve. Feltárás itt nem található.

Gernyes mellett tisztán kivehető a kavicsrétegek kiterjedése. A Husz
tecz-patak mentén völgynek menve mindenütt a kavicsrétegekkel találko
zunk, melyből a Poljani-hegy is áll, de csakhamar helytállók a magasabb 
és meredekebb krétahomokkő alkotta hegyek.

A Husztecz és a Lanka-patakok közt elterülő előhegy is kavicsrétegek
ből áll, mit csekélyebb emelkedése és lejtősebb hegyoldalai is mutatják.

Gernyestől fölfelé menve a Talabor-völgy felé vezető úton, szintén 
mindenütt a kavicsrétegekkel találkozunk, de egy helyen palarétegek helyt
állók, kibukkanván a fekűkőzet.

Ezen út mentén és különösen a Plapet-hegy magaslatáról igen tanul
ságos áttekintést nyerünk az egész vidék alkatáról.

Élesen kitűnik a homokkő alkotta dombvidék a Skredej hegycsúcs
csal, mely tova folytatódik a már elébb említett Prasana hegyig és sziget
ként kiemelkedik a környezettől. Éjszak felé látjuk a kréta homokkővonu
latot a Kövesliget helység melletti Cihanski djil hegygyei. Keletre 
kiemelkedve tovahuzódik a miocén-korú homokkővonulat a Talabor-völgy- 
től Sófalva felé. A terület legnagyobb részét pedig a kavicsrétegek foglalják 
el. Kitűnik a terjedelmes terraszmagaslat, melyen Otvösfalva fekszik, mely 
elterjed a Talabor völgytől délnyugoti irányban a Tisza-folyó felé. Ezen 
terraszjelleg a Talabor-völgyből is kivető. A hegyoldalok felé eső részlet 
azonban hullámos területű kavicsrétegekből áll. Ezt látni különösen jól e 
krétavonulat mellett elterülő vidéken is.

A kavicsrétegek tovafolytatódnak a Husztecz-pataktól a Nagy-ág 
vizéig. Ezen terület hosszúra nyúlt, alacsony hegyhátakból áll, mi különö
sen szépen kivehető az imént említett Plapet-hegytől.

A Nagy-ág vize felé aránylag meredeken emelkedik ezen dombvidék, 
de a Husztecz-patak felé igen lejtős, minek következtében a mélyen és 
messzire bevágott vízfolyások j öttek létre.

Akármerre fordulunk ezen dombvidéken, mindenütt csakis a kavics
rétegeket találjuk, de a magaslaton ismét, mint másutt láttuk volt, agyag a 
lerakodás.
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Ugyanazon képet nyújtja a vidék Baranya község és Huszt város közt. 
Itt legszebben ki vannak fejlődve a hullámos kavicsdombok, de a magas
latról lefelé Huszt felé menve, csakis agyaglerakodást látunk.

Uglya községtől éjszakra szintén a miocén-képletekkel találkozunk a 
két Ugulika és az Odara-patak alsó részében, hol többnyire konglomerát 
és homokkő fordul elő. Kevés kőszénnyomok láthatók a nagy Ugulika-völgy 
nehány mellékágában. A kis Ugulika-völgy elején a patak bal partján két 
kúpos hegycsúcsot alkot a konglomerátkőzet, völgynek menve alacsonyabb 
hosszúra nyúlt hegyhát tövén (Lupovo m.) homokkő bukkan ki. A rétegek 
dülése délnyugoti.

Csakhamar véget érnek a miocén-képletek a Trmoksa-hegy mellett, 
hol már az eocén mutatkozik.

A DACITTUFA.

A miocénterületben, a mint azt az elébbi években is már láttuk volt, 
szintén több helyütt dacittufa lép fel, még pedig sokkal nagyobb kiterje
désben, mint a miocén medencze keletibb részeiben.

Legtöbb ily tufa lerakodást látunk Sándorfalva környékén.
A tufa mindenütt könnyen felismerhető élesen tűnvén ki környezeté

ből ; vagy magasabb hegyhátat, illetve hegykúpot képez, vagy alacsonyabb 
és hullámos lejtőjű és törmelékének fehéres színezete már messziről 
észrevehető.

Szemközt a már tavaly leirt dacittufa lerakodással Talaborfalva 
mellett, a Talaborvölgy jobb oldalán (a Kicsera-hegyháttól keletre, aPopo- 
radiste-hegytől a kis Badinski víz által elválasztva) kibukkan újonnan a 
a tufa kis dombot képezve, mely meredekebb lejtői által tűnik ki. Hasonló- 
kép éjszaknyugotra emez lerakodástól a Sándorfalva felé vezető útról dél- 
nyugotra szintén kis területben mutatkozik a dacittufa, mely fehéres szí
nezete által már messziről szembe ötlik.

A Talabor-völgy jobb oldalán még más helyen is találkozunk a dacit- 
tufával, t. i. Dulfalva közelében. A Rákó-Csertés és Oszoj-hegyek közt 
nagyobb kiterjedésben látjuk itt a tufát alacsonyabb dombok alakjában fel
lépve fehér színezettel. E két hegy közti völgyben is több helyütt kibukkan, 
valamint szépen észrevehető a hegyoldalban, hol földcsuszamlás által fel 
van tárva.

Leginkább kifejlődve látjuk területünkben a dacittufát Sándorfalva 
és Sófalva közelében.

Új-Bárd községtől völgynek menve a Sokiernicza-patak mentén hatal
mas dacittufa-lerakodásra akadunk a patak mindkét oldalán.

Bal oldalt már elébb bukkanunk a tufára, mely egészen az út köze
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péig terjed. Innét folyton követhető éjszak felé. A mezőség tele van tufa
darabokkal és a hegyoldalban levő két hosszú földcsuszamlás feltárta a 
tufát. Hasonlót látunk a Na Negori nevű hegyhát éjszaki oldalán.

Követhető a tufa a Sándorfalvától Talaborfalura vezető út közelében 
is majdnem a hegy átjáróig, hol azonban kiékül. A környék nehány mesz- 
szebb fekvő pontjától észlelhető, hogy a dacittufa meredek hegyhátat képez, 
mely mögött a magasabb miocén-korú kőzetek tovavonulnak.

Jobb oldalt a nevezett pataktól egy kis mellékvölgy bal oldalán pil
lantjuk meg először a tufát, mely völgynek is húzódik, de itt sem éri el 
a hegyhátat, mely ép úgy, mint a túlsó oldalon, homokkőből áll, már tek
tonikájánál fogva könnyen felismerhető. A dacittufa itt elhúzódik egészen 
Sándorfalváig, mindenütt a meredek hegylejtőt képezve.

Egy másik nagy dacittufa-vonulat húzódik délnyugot-éjszakkeleti 
irányban éjszakra Sándorfalvától, legmagasabb emelkedést érve el a már 
messziről meredek kúp alakja által feltűnő erdős Korunce-hegytetőben 
497 mj . A sófalvai sóforrások melletti Karmenyecz-hegyháton, mely néhány 
kúpot képez,kezdődik, a sándorfalvi völgy felé húzódik, mely mindég ott szű
kül, hol a dacittufa fellép, innét áthúzódik a szomszédos völgybe, hasonló 
völgyszűkületet idézve elő. Folytatásátlátjuk a Sokiernieza-patak völgyében 
Sándorfalva felett, hol jobb oldalt majdnem az útig terjed és tovahuzódik 
a második völgyszorosig, hol mind két oldalon helytálló. Tovább völgynek 
már semmi nyoma nincs a dacittufának.

A harmadik nagyobb dacittufa-kibúvás látható Mihálka község és 
a sófalvi sósforrások között, mely a Krajnik-csúcsban 411 mf legnagyobb 
emelkedését éri el és a Korunce-vonulat folytatását képezi. A Krajnik dél
keleti oldalán elhúzódik a tufa egészen a sósforrásoktól Mihálkáre ve
zető- útig.

A Krajnik-hegy dacittufája ezen hegy éjszaki és nyugoti oldalán hatal
mas kavicsrétegek által van eltakarva és csakis a Bajlova-patak völgy 
mind két oldalán jön megint felszinre.

Jobb oldalt a völgy kezdetén csak két kisebb kibúvás látható, de 
annál szebb a feltárás bal oldalt, merre az út vezet. Már Mihálka mellett a 
völgy kezdetén helytálló a tufa és völgynek menve mindenütt, a hol csak 
látható a kőzet, mindenütt kibúvik a tufa. Ugyanoly szép feltárás, mint 
a völgy elején Sóíalva előtt is látható, hol az út mentén egy hegyes 
kúpalakú hegy már messziről kitűnik, mely szintén dacitufából áll. Ámbár 
a dacittufa mindenütt helytálló, mégsem terjed a magaslat tetejéig, mely 
mindenütt kavicsréteggel van borítva. A Mihálka község melletti úton hegy
nek menve, kezdetben ugyan helytálló a tufa, de csakhamar kavicsrétegek 
lépnek fel. Ugyanazt látni a szomszédos mellékvölgyben, hol szintén a 
magaslat felé tartva a dacittufát kavicsrótegek felváltják.
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Sófalvától északra a Bajló-patak bal oldalán kis kiterjedésben ki
bukkan a tufa homokkő közepette, az ottani borkút mellett.

Egy negyedik nagyobb kibúvás létezik Szeklencze község mellett a 
nagy Halász-patak mindkét oldalán éjszak íeléhuzódva és völgynek menve 
egy másik kisebb kibúvás. Itt is mindenütt a kavicsrétegek födik a tufát.

Érdekes Nánkova község közelében egy dacittufa lerakodás. A tufa 
hosszúkás darabokra szétesik, melyek jellemző vörösösbarnás felülettel 
bírnak. Érdekes, a mi másutt nem észleltetett, hogy helyenként igen sűrűn 
be vannak ágyazva a tufában, tufakonkrécziók tojás nagyságig.

Ezen tufát útkavicsolásra használják.
Végül még megemlítendő a Bustyaháza és Técső között fekvő Kis- 

Kápolna-hegy, melynek kúpalakja a környező széles Tisza-völgyéből éle
sen kiemelkedik és már messziről észrevehető. -— Ezen hegy is dacittufá- 
ból áll.

A hol a dacittufánál észlelhető volt —  a Korunce-vonulatnáltöbb 
helyen, délre Sándorfalvától, a Bajló-patak völgyében több helyütt, vala
mint Nánkova mellett —  mindenütt éjszaknyugoti csapás volt látható ; a 
rétegek hol délnyugotra, hol éjszakkeletre dűlnek.

DILUVIÜM ÉS ALLUVIUM.

Hatalmas divuliális terrasz terül el a Talabor-völgy bal oldalán Krics- 
falu és Uglya községek között, mely az Odara-patak által keresztül van 
metszve. Ezen terrasz magassága középértékben 30 métert kitesz, sőt Uglya 
mellett, hol egy régi zárda romjai láthatók, «Monastor» mellett 50 méterre 
rúg. A terrasz hossza Uglya községtől az Odara völgy-torkolatáig pedig 
6 kilométer, legnagyobb szélessége iVa km.

A terrasz kiterjedt fensikot képez, tele vakondtúrással, mi által 
különös kinézést nyer. Déli része keresztül van metszve több vízhasadék- 
kal és itt több helyütt szépen fel van tárva a hatalmas kavicslerakodás, 
mely a felszín felé agyaglerakodásnak ad helyet.

Ezen sajátszerű kavicsterrasz, mely Csománfalutól Ötvösfalván, Só
falván keresztül húzódik egészen Mihálka és Szeklenicze községekig a 
Tisza völgyébe azon benyomást teszi, mintha itt a Talaborfolyónak régi, 
most kitöltött medrével volna dolgunk.

Nagy kiterjedésű folyóterrasz terül el Huszt várostól éjszak-ke
letre a Nagy-ág-völgyében a Nagy-ág vize és a Husztecz-patak között. 
Legnagyobb emelkedését nyeri el ezen terrasz ott, hol a miocén alacsony 
dombvidékkel határos. Innét Huszt felé mindég alacsonyabb lesz. Ép úgy, 
mint a miocéndombvidéknél láttuk volt, ezen terrasz inkább lejtős a 
Nagy-ág vize felé. All pedig kavicsból és agyaglerakodásból.

A m. k. földtani int. évi jelentése 1896-ról. 3
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Szépen kivehető Huszt várromjairól. Magassága átlag 10 méternél 
többet nem tesz ki és a legnagyobb emelkedése 16 méter.

A Nagyág völgyében egy másik alluvialis kavicsteraszszal találko
zunk a Ploska-begy nyugoti lejtője előtt, nagyobb kiterjedésben oda húzódva 
a folyó közeiéig és élesen elválasztva a miocén alacsony hegyhátaktól. 
Magassága tíz métert kitesz.

Nánkova község mellett is találunk nagyobb folyó-terraszt, mely a 
Husztecz-pataktól lassan emelkedik a nevezett községig. Itt is, mint az elébbi 
terrasznál kavics és agyaglerakodást észlelünk.

A Sokiernicze-patak völgyében Új-Bárd község mellett hasonló, de 
kisebb folyó terrasz látható.

Hasonlókép látunk a Tisza-völgyében is hatalmas folyó kavicsterraszt 
kiképezve. A Talabor folyó jobb partjától tovahuzódik ezen terrasz éjszak
nyugat felé. Szeklencze községig jól kivehető, azontúl pedig elm osódott.— 
A vasút rajta megy el. Bustyaháza, valamint Szál dobos mellett szépen ki
vehető a kavicslerakodás. A terrasz magassága tíz métert kitesz, mi Szál
dobos mellett meglátszik, valamint Bustyaháza mellett is szépen kivehető.

Használható ásványok és ásványvizek.

Területünkben is, mint másutt a miocén medenczében láttuk volt, 
sóbefektetések léteznek a miocén rétegek között. Bizonyítják ezt a meglévő 
sósforrások és a régi felhagyott só utáni miveletek —  felhagyott sóbányák. 
így létezett Sándorfalván önálló bányahivatal 1832-ig, miután a múlt 
század utolsó felében és e század elején itt 6 akna volt. A sótest 
eléretett 20—41 méter mélységben, de csak egy aknában, a György- 
aknában termeltetett összesen 400,000 mázsa só. Itt, mint a többi 
bányákban, melynek egyikében, a József-bányában 173 méterig hatoltak 
le, mindenütt a só nagy tisztátlansága miatt abbamaradt a további 
mívelés.

Ezen hat aknán kívül még öt fúrólyuknál is puhatolták ki a só 
jelenlétét.

Szenesen is, Sófalvától nyugotra volt bárom bánya mívelés alatt. Itt 
a rómaiaktól mívelt sóbányák régi j elei okul szolgáltak a só utáni kuta
tásra. Az egyik bánya 1773-ban nyitatott meg, a második 1810-ben, a har
madik 1817-ben; 29 ”/  illetve 58 méter mélységben eléretett ugyan a só
test, de tisztátalansága miatt felhagyatott a további mívelés 1832-ben, a 
midőn a sándorfalvi bányabivatal beszüntetett.

Baranya község mellett is kutattak só után. Úgy mint Szenesen, itt 
is 30 helyen találtak régi római bányának nyomait. 1771—-1846-ig folyta-
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tattak a kutatások. A sótest eléretett 44, illetve 60 méter mélységben, de 
részint vízbetódulás, részint a só tisztátlansága volt oka annak, hogy egy
idejűleg a király völgyi, azaz solenavölgyi bányákkal Felső-Nereznice mel
lett, a további bánj'ászat itt beszüntetett. Az összes termelés ezen idő
szakban 122,000 mázsa só volt. A rétegek csapása éjszaknyugoti, dülése 60° 
délnyugot felé.

Hasonlókép Husztköz (Nankova) község mellett történtek kutatások 
1775, 1816 és 1840-ben. Itt mindenütt sósvíz betódulás akadályozta a 
további mívelést. A rétegek csapása itt is éjszaknyugoti volt, a dülés dél- 
nyugoti.

Uj-Bárd község mellett is történtek 1840 és 1843-ban kutatások, itt 
azonban sót nem értek el.

Sósvíz. Területünkben Sófalva és Sándorfalva között a Solonecza 
patak mellett két sóforrás van 26% sótartalommal, mely sósvizet a kör
nyék lakossága czéljaira felhasznál.

P r e i s z i g  «A máramarosi bányászat ismertetései) czímű munkájá
ban felemlíti, hogy Új-Bárdon, a hegység éjszakkeleti lejtőjén, a Sándor- 
falvára vezető út mellett, valamint Sófalva közelében, úgy mint Husztköz 
(Nankova) mellett is volnának sóforrások, az első és utolsó gyenge sósvíz, 
a másik 19% sótartalommal. Ezen sóforrások azonban be vannak temetve.

Borkút. Sófalva községtől északra egy kilométernyi távolságban talál - 
tátik egy gyenge vastartalmú forrás, mely ivó- és fürdővíznek a környék 
lakói által használtatatik.

Kőszén területünkben is fordul elő, csakhogy sajnos ép úgy, mint 
Máramarosmegye más helyén, itt is többnyire csak nyomokban, úgy hogy 
kiaknázásra egyátalában tekintetbe nem vehetők.

Ilyen kőszénnyomok találtatnak Uglya községtől éjszakra a nagy Ugu- 
lika-völgyben több helyütt, nevezetesen a Miaksova-hegy déli oldalán levő 
patak mentén, az Urszova-patak mellett és Oszusk-hegy keleti oldalán.

Végül felemlítendő, hogy a dacittufa Nankova község mellett út- 
kavicsolásra használtatik.


