
9. Dobsina nyugati környékének bányageologiai viszonyai.

(Jelentés az 1902. évi bányageologiai fölvételről.) 

Illés ViLMOs-tól.

A m. kir. földtani intézet tekintetes igazgatóságának f. évi 468. 
számú rendelete feladatommá tette, hogy a 10. zóna, XXII. rov. DK 
jelű lapon térképezett, Gömör vármegyében, Dobsinától nyugatra fekvő 
és a dobsina-garamvölgyi útig terjedő területen bányageologiai fölvétele
ket végezzek.

Ez a terület, mely egy része a geológiában szepes-gömöri kristá
lyos masszívnak nevezett arcbei szigetnek, forrásvidóke a Dobsina-patak- 
nak, mely a Király-begy ezen keleti kiágazásai közt ered. Északról a Göl- 
nicz-patak, délről a Tresznyik keleti nyúlványai, nyugatról a Király-hegy 
tövében elhúzódó országút s részben a Tresznyik, keletről Am-Pelz, 
Schwarzenberg, Am-Sott Winseck nevű begyek és a Friedwald jelölik a 
a határt. Részletes geológiai fölvételek ezen a területen idáig nem történ
tek. Az idevágó irodalmi adatok csak átalános természetűek s inkább a 
Dobsinától közvetlenül északra fekvő területtel foglalkoznak, melynek 
egykori gazdag és virágzó kobalt- és nikkel-bányászata, dioritja, szerpen
tinje és kövületeket is tartalmazó karbonkori képződményei már régen 
magukra vonták a természetbúvárok figyelmét.

A szóban forgó terület geológiai viszonyai a nagyfokú gyűrődés da
czára nem épen komplikáltak és így a sztratigrafiai kérdések megoldása 
sem nehéz. Inkább az okozott nehézséget, hogy a hasonló szerkezetű 
szomszédos területet nem ismertem, és csak az én kis területemtől nyúj - 
tott adatokra voltam utalva, minélfogva különösen a triász pontosabb 
beosztása nem volt lehetséges. Ez is könnyű lesz azonban annak, kinek 
alkalma nyílik a szóban levő területnek közelebbi és távolabbi környékét 
is megvizsgálni. E vizsgálatok bizonyosan szolgáltatnak majd adatokat, 
melyek segélyével a még megoldásra váró kérdések megfejtbetők és örülni 
fogok, ha mostani vizsgálataimmal ehhez magam is hozzájárultam.
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Eruptív kőzetek.

Ezekkel kezdem, mert az ide tartozó g r á n it  területemnek alap
kőzete, mely a Tresznyik-hegynek is rnagvát képezi s melyre a többi kép
ződmények is ráborulnak. A gránit színe különböző, a bázisos kiválása 
fekete, és a szericzites csillámú, fehér földpátú palás gránitnak egészen 
világos színe között ingadozik. A csillám rendesen világosszürke, fehér, 
többnyire egészen szericzites, a Tresznyik gerinczén, hol nagy táblákban 
látható, fekete biotit is van benne. A kvarcz üvegfényű. A földpát rózsa
színű, gyakrabban fehér ikerkristályos. A gránit csak helyenként, leg
inkább a Tresznyik gerinczén típusos gránit, legnagyobb része réteges, 
vagy porfiroidszerű, úgy hogy a típusos gránittól az egészen réteges 
gránitig egész sor közvetíti a lassú átmenetet.

Legjobban a Treeznyik-patak tárja fel a gránittömzsöt és ennek 
úgy jobb, mint bal partján az országúton a legkülönfélébb válfajok látha
tók, melyeket nagyrészt az óriási hegynyomás idézett elő. Ugyanitt látható, 
hogy a hegynek ezen feltárt tömegei nem csupán gránitok. A patak jobb 
partján meredező sziklákat vizsgálgatva, azt tapasztaljuk, hogy a gránit 
szemes gnajszszal váltakozik, melynek fekete alapanyagában fehér, le
gömbölyített földpátszemek és kvarcz fekszenek. Fekete, sugarasaknak 
tetsző bázisos kiválások is gyakoriak. A gránitban kézi nagyítóval, de még 
inkább mikroszkóp alatt jó l észlelhetők a dinamometamorfos jelensé
gek. A gránittömzs északi oldalain a Beszniken, az egész Paleniczán, egy 
helyen a Felső-Buchwaldon a gránitnak aplitos határfácziese van meg.

Béteges, egészen világos színű kőzet, melynek földpátja fehér, csil- 
lámja szericzites. A Beszniken makroskoposan is jól észlelhető hosszú tur- 
malin-kristályokat is tartalmaz. Az előfordulási, valamint mikroszkopi 
vizsgálatok bizonyítják, hogy ezek a kőzetek mind együvé tartoznak és 
ugyanannak a gránittömzsnek különböző egymásba átmenő fácziesei.

B ökh János igazgató úr szívességéből, ki néhány kőzetmintának 
kovasav tartalmát meghatároztatta, a következő elemzési eredményeket 
közölhetem, melyek szintén előbbi állításom mellett bizonyítanak.

Gránit a Felső-Buchwaldról (115. szám) 72*13 %, 
szemes gnajsz a Tresznyik északi lejtőjéről (59. sz.) 7075 o/0, 
a gránit bázisos kiválása (49. sz.) 65*82 %, 
aplit a Spiszka völgyből (21. sz.) 77*88 % SiO%.
Az egész eruptív tömzs héjas szerkezetű. Az egyes padoknak dőlése 

és csapása helyenként megmérhető. Gsimtava körül a dőlés iránya álta
lában ÉK i és 10— 15°-os. A Dobsina-patak mentén dél felé közeledik a 
dőlés iránya és a dőlés meredekebb lesz: 34— 40°. Ezek az adatok is mu
tatják, hogy a gránit egy nagy tömzsöt képez. A többi rétegek, melyek
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köpenyszerűen fedik a gránittömzsöt, ugyanezeket a dőlési viszonyokat 
tüntetik fel, vagyis területem északi részén túlnyomóan EK-nek, keleti 
részén pedig DK-nek, vagy D-nek dőlnek.

Második eruptív kőzetem, mely azonban itt csak kisebb területet 
foglal el, a szerpentin.

A Dankesgründl nevű hegyoldal mészkövében húzódik el, körülbelül 
800 méter hosszú, 20— 25 m. széles telér alakjában. Ezt valamikor fej
tették is és Dobsinán feldolgozták, miután nem oly repedéses, mint a 
közvetlenül a város mellett fekvő szerpentin-tömzs. A kőzet színe kékes
zöld, sötétebb színű erekkel, melyeket a magnetit festett meg és világo
sabbakkal, melyeket a sugaras chrizotilrostok töltenek ki. Az ezen erekkel 
beágyazott alapanyagban világos sárgászöld, a hasadáslapokon gyöngy
fényű piroxének fekszenek. Grossulárokat, mint a minők a város melletti 
szerpentinben fordulnak elő, nem találtam benne.

Végül az eruptív kőzetek sorában még a d io r i t  említendő.
A Friedwaldban, tehát már a város közelében, két helyen kvarcztar- 

talmú dioritot találtam, a dobsinai dioritot jellemző zöldköves módo
sulatban. Ez a diorit fokozatosan palássá válik, úgy hogy a tömött diorit 
és a dioritpala között a pontos határ meg nem állapítható. Ezzel a kő
zettel, melynek különben már irodalma van, bővebben foglalkozott dr. 
Posevitz T., későbben pedig V oit W. F rigyes, miért is leírása helyett ezek 
munkájára utalok.*

Ugyancsak dr. Posewitz bizonyítja Sruií-ral egyetértve e dioritnak 
és a vele szorosan összefüggő dioritpaláknak devoni korát. Ezenkívül 
még Am-Sott nevű hegyen és a Schwarzenberg déli oldalán van egy zöld
kővonulat. A térképen csak azt a két diorit lelőhelyet jelölöm meg külön, 
hol a kvarczdiorit nem palás és már makroszkoposan is felismerhető, míg 
a többit mint palás dioritot egy színnel foglalom össze; hangsúlyozva, 
hogy az így összefoglalt palák bár határozottan eruptív eredetűek, mégis 
az anyakőzettől, melyből keletkeztek, különböző mértékben eltérnek s 
míg egy részüknek a diorithoz való tartozása azonnal, kézi nagyítóval is 
felismerhető, más részüknél, melyek kevésbé szemcsések és inkább palá
sak, ez már csak a mikroszkóp és khémiai elemzés segélyével történhetik.

Van ezenkívül még egy helyen zöldpalám, az Alsó-Buchwald ge-

* Th. von P o s e w i t z  : Bemerkungen über den Grünstein von Dobsoliau. (Ver- 
handl. dér k. k. geol. Reichsanstalt 1879, pag. 79.)

S. W. V o i t  : Geognostische Schilderung dér Lagerstátten-Verháltnisse von 
Dobschau, in Ungarn. (Jahrb. dér k. k. Geol. Reichsantalt 1901, pag. 695.)
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rinczén, melyet, bár nem tartom kizárva, hogy ez is a diorithoz tartozik, 
de miután a mikroszkóp alatt is majdnem csupa chloritból állónak bizo
nyult, ezt mint ehloritpalát különválasztom és a diorittal együtt a devonba 
osztom.

Sztratigrafiai viszonyok.

A. mint már említettem, területemen az összes képződmények alap
ját a gránit, illetve ez és a vele szorosan összefüggő s tőle el nem vá
lasztható gránitfáczies képezi. Elfogadva a területemen csak jelentéktelen 
helyet foglaló chloritos palák, valamint a diorit és az ehhez tartozó diorit- 
palák devoni korát: ezek volnának a korra nézve következő fiatalabb 
kőzetek.

Részben ezekre, részben közvetlenül az eruptív alapkőzetre, a klasz- 
tikus kőzeteknek rendkívül változatos sora következik, mely egészen a 
triaszkori mészkőig emelkedik. Carbonkori, permi és triaszkori kőzetek 
tartoznak ide, melyek a határokon gyakran lassan átmennek egymásba. 
Áll ez különösen a permi és werfeni palákra. Ehhez járulnak még a nagy 
rétegzavarodások, melyek folytán a rétegek dőléséből és csapásából sem 
lehet biztos következtetéseket vonni.

Karbonkori kőzetek.

Miután a diorit s a vele szorosan összefüggő zöld palák devon
koriak : a klasztikus kőzeteknek következő nagy csoportja, melyeket felülről 
a permi konglomerátok, homokkövek és palák borítanak, csak karbon- 
koriak lehetnek. Olyan esetekben azonban, mikor egészen elszigetelve 
lépnek föl egyes palák, közvetlenül az alapkőzeten fekve és csak a triasz
kori mészkőtől takarva: ezek korát csak petrografiai hasonlóság alapján 
mondhatjuk karbonkorinak. Ilyen körülmények közt lép fel egy agyag
pala, melyet koromfekete színe és kitűnő hasadása jellemez. A karbon 
palák legnagyobb változatossággal a Riesenkammtól délre és a Wind- 
secktől délre lépnek fel és legjobban ’a kohótól keletre fekvő árokban 
vannak feltárva. Feküjöket a dioritos palák képezik; a Riesenkamm alatt, 
valamint a kohó mellett egy szericzites palán fekszenek.

Ha a kohótól keletre fekvő völgyet vizsgáljuk: meggyőződhetünk a 
karbonkori kőzetek változatosságáról. Agyagpalák, homokkövek és konglo
merátok ezek, melyek egymással váltakoznak, gyakran egymásba átmene
teket képeznek.

Legnagyobb mennyiségben a már említett koromfekete, jól hasadó 
pala lép fel. Ez gyakran csillámos. A fekete agyagpalák között egy vé
kony grafittelep is fekszik. A konglomerátok kvarczból állanak, melyet

120
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csillám vesz körül úgy, hogy a kvarcz csak e haránttörósen látható. 
A csillám rendszerint teljesen elszeriezisedett. A konglomerátokban a ka
vicsszem nagysága a tojás nagyságától kezdve egészen a finom szemcséig 
váltakozik. A nagyobb kvarczlencsék meg vannak lapítva s egymásba 
bele vannak nyomva úgy, hogy egy kvarczlenesét kivéve a kőzetből, lát
juk, hogy ennek az alatta levő kvarczlencsében mélyedés felelt meg.

A finomabbszemű konglomerátok jól hasadnak. A kohótól K-re fekvő 
gerinczen, mely ezekből a kőzetekből áll, szintén igen szép feltárások 
vannak. Itt ugyanis kiterjedt kőbányákban fejtették a szericzites kötő
anyagú konglomeratokat, melyeket azután a vasolvasztóknál, mint jó  tűz
álló építőkövet használtak fel. A kiégetés után e kőzet egészen fehér lesz.

E kőbányák egyikében egy rendkívül kemény konglomerátot tártak 
fel, melynek fehér, kevésbé legömbölyödött mogyorónagyságú kvarcz- 
szemei sötét, kovás kötőanyagban fekszenek. Ez azért volt fontos, mert 
a Besznik közelében, az 1073. kóta mellett az aplitra települve és a kvar- 
czittól és mészkőtől betakarva szintén előfordul egy teljesen azonos alko- 
tású konglomerát, mely ezen petrografiai hasonlóság folytán szintén kar
bonkorinak vehető annál is inkább, mert a permi konglomerátoktól tel
jesen különböző.

A kohótól E-ra a fekete agyagpalák mind szürkébbek lesznek, míg 
végre hamúszínű palák foglalják el az előbbiek helyét. Ebben is előfordul- 
nakkvarczlencsés részletek.

Fekete karbonkori palák vannak még az Alsó-Buchwaldban és ezzel 
szemben az Elternsteinon levő mészkő alatt és az eruptív kőzetek felett.

Ennek a palának nagy elterjedését bizonyítja az Ondreisko mészkő- 
hegy nyugati oldalán hajtott táró is. A mészkőben haladó táró ugyanis 
szintén ebbe a fekete palába jutott, mely tehát itt is megvan a mészkő 
íeküjében.

A Paleniczától E-ra a Kohári-rét alatt végre még egy kis területen 
vannak 35° alatt ÉK-nek dűlő karbonkori palák, melyeknek fedőjében 
szemcsés kvarczit van. A karbonkori palák dőlésviszonyai rendkívül ellent
mondóak. Területem nyugati részén DK-i, D-i és EK-i dőlésirányokat ész
leltem. A dőlés foka igen változó. Mindezekből csak nagy rétegzavarodá- 
sokra következtethetünk.

Permkori kőzetek.
Ha Stuk D., Andbián, F oettekle, Stache, és átalában mindazok 

munkáit olvassuk, kik a Kárpátokban geológiai fölvételeket végeztek : meg
győződhetünk róla, hogy az ide tartozó képződményeknek pontos kor
meghatározása, de különösen helyenként a triaszkori paláktól való elvá
lasztása milyen nehéz.



•125 ILLÉS VILMOS (6)

Oka ennek a kövületek teljes hiánya; (az egyedüli paleontologiai ma
radványok a Calamites leioclerma, G cte.-Iioz tartozó növénynyomok, me
lyeket Stub talált Eajecz mellett), továbbá némely permkori homokkövek 
és triaszkori homokkövek nagy petrografiai hasonlatossága, mely a két 
különböző korú kőzet elválasztását gyakran lehetetlenné teszi s csak a 
fölvevő geológusnak belátásától teszi függővé. így Stache a területem 
szomszédságában, a Királyhegy környékén előforduló egyes vörös palákat 
triaszkorinak, Stur pedig a Garam és Vág völgyének felső részében per
minek vette.

Területem Ny-i részén a karbonkori hamuszínű agyagpalákon konglo- 
merátok fekszenek, melyeket jellemző színök könnyen felismerhetővé 
tesz. Túlnyomóan többé-kevésbé legömbölyödött kvarczkavicsokból állanak 
ezek, melyeket egy szintén kvarczos, de vörös színű kötőanyag köt össze.

Ez a vörös szín uralkodik az egész kőzeten. A mint a szemnagyság 
csökken, a konglomerát fokozatosan kvarczitos homokkőbe megy át, míg 
végre sima vörös palává lesz, melyben legfeljebb egy-egy csillámlemezt 
lehet egyes hasadási felületeken felismerni. Kövületeknek ezekben a kőze
tekben nyoma sincs. A sztratigrafiai viszonyok, a kétség nélkül kimutat
ható átmenet az öreg szemű konglomerátokból a legfinomabb szemű 
agyagpalába, az állandóan vörös szín bizonyítja ezen kőzeteknek együvé- 
tartozását és miután Stur (Jahrbueh dér Geol. Eeichsanstalt 1870 XX. k. 
189 o.) ezen kőzeteknek permi korát bebizonyította, téves az a felfogás, 
mely ezeket a konglomerátokat a karbonba sorolja. A Dobsináról szóló 
legújabb munka is (Voit W. Frigyes id. munkája, 703 old.) a karbonba 
osztja be ezeket a konglomerátokat.

Bár az ide tartozó kőzetek színe rendesen vörös, vannak ettől 
eltérően festett homokkövek és palák is. így a Patergrad nevű hegyen, egy 
világosabb, inkább rózsaszínű kvarczos homokkő tartozik ide. Vannak 
azonban zöld színűek is.

így az Elternsteintől É-ra a Dobsina völgyében egy kvarczitos zöld 
pala. Dankesgründl nevű hegyoldal alatt pedig azt lehet észlelni, hogy 
a vörös palák zöld palákkal váltakoznak. A homokos vörös palák nagyon 
hasonlóak némely, szintén vörös és homokos alsó triaskori palához. Olyan 
helyeken, hol ezek egymáson fekszenek, bajos azután a határt közöttük 
megvonni.

A permbe számítom a területemen fellépő kétféle kvarczitot is. 
A Eakotin hegytől D-re részben karbon konglomeráton, részben az eruptív 
alapkőzeten fekszenek. A Palenicza nevű hegyen szintén az alapkőzeten. 
Ugyanígy települtek a Fischereigrund közelében a Dobsina völgyében. 
A kotlinai előfordulásnak feküje részben karboni agyagpala, részben az 
alapkőzet. Az Alsó-Buchwald gerinczén pedig részben ezen, részben a
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devoni chloritos palákon fekszenek a kvarezitok. Ezek felett mészkövek 
következnek.

A kvarezitok kétféle alakban lépnek fel, melyek egymástól jó l meg
különböztethetők. Az egyik csoportba tartoznak a Besznik közelében levő 
kvarezitok, továbbá azok, melyek a Dobsina völgyében, valamint melyek 
az Alsó-Buchwald gerinezén fekszenek. Ezek jól rétegzett, a réteglapok 
irányában kitünően hasadó kvarczitpalák.

A réteglapokon szericzites csillám van, mely az elválási lapokat 
simává és selymes fényűvé teszi. Néha a világos színű kvarczitokban 
egy-egy tejszínü, egészen lapossá nyomott kavicsot látni. A másik fajta 
kvarczit, mely a Scheibe nevű hegyen és a Kotlina környékén fordul elő, 
szemcsés.

Még feltűnőbbé teszi ezt az a körülmény, hogy bőven vannak benne 
földpát-szemek is, melyek fehér színükkel jól kiválnak a kvarcz közül. 
Néha ezek a kvarezitok a földpát-szemek elmállása és kilúgzása folytán 
egészen likacsosak. Néha szintén palásak, rendesen kevésbé és a réteg
lapok nem oly simák, mint az előbbi fajtánál; ennélfogva rosszul hasad
nak s nem hullnak szét prizmás darabokra. A kvarcz-szemek rendesen 
igen aprók, csak a Scheibén fordulnak elő nagyobb szemnagyságúak. Hogy 
a két kvarczit között korkülönbség volna, az települési viszonyaikból terü
letemen be nem bizonyítható, bár az ellenkezőre sem lehet biztosan 
következtetni. Valószínű, hogy egykorúak és közöttük ugyanaz a viszony 
áll fenn, mint a felső-triaszi mészkőnek kristályos és tömött szerkezetű 
válfaja között. Végül itt közlöm még a szemcsés kvarezitok négy pél
dányának kovasav tartalmát:

35. sz. a Iíottinából .... _  .... 91-45 % S i0 2
1363. (( a Scheibéről .... ... .... .... 90'00 « «

98. « Ondreiskó É-i lejtője ... 88'69 « «
136. « a Scheibéről .... ....... .... 83" 18 « «

Triaszkori kőzetek.

Területemnek legnagyobb részét világos színű, tömeges, a triász 
felső részébe tartozó mészkövek foglalják el és területemnek E-i részén 
összefüggő tömeget képeznek. Az Elternsteintól DK-felé a kohóig, innen 
pedig Ny-felé a Biesenkamm legmagasabb pontjáig tart a második tömeg. 
Egészen Ny-on Iiosovaczesta nevű dombon csak egy szigetet képez, 
hasonlóképen az Alsó-Buchwald felső részében is. A legtöbb helyen az 
eruptív alapkőzeten vagy a paleozvikus rétegeken fekszik, de a Bakotin- 
hegy közelében, továbbá az Ondreiskó hegytől D-re fiatalabb képződ-
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menyek képezik a í'eküjét, melyek még az Alsó-Gartenben, a Kanzl 
nevű hegytől K-re fekvő hegyoldalban és a jégbarlang alatt is fel vannak 
tárva. Települési viszonyaik igen kedvezőtlenek. Egymástól elszigetelten 
fekszenek, úgy hogy viszonylagos koruk meg nem határozható, annál 
kevésbé, mert kövületek sem nyújtanak ehhez támasztékot. Petrografiailag 
az ide tartozó kőzetek különbözők. A garamvölgyi országút közelében 
vörös, rosszul hasadó kvarczos, homokos palák ezek. Sehol sincsenek jól 
feltárva és tanulmányozásuknál meg kellett elégedni a talaj felszínén 
levő, esetleg kidőlt fák gyökereivel kiemelt törmelékkel. Még az így kapott 
kis darabokon is meglátszott a nagy fokú gyűrődés nyoma. Kövület
nyomokat is tartalmaznak, kőmagvak alakjában, melyek bizonyosan meg 
nem határozhatók. Egy ilyen valószínűleg egy myoforiának a magja. 
Előfordulnak még növényi maradványokra emlékeztető rajzok is.

Az Ondreiskótól D-re különféle színű, meszes márgák fekszenek a 
mészkő alatt. Leggyakoribbak a sárga színűek, vannak azonban feketés, 
zöldes, barna és vörhenyes színű palák is. A zöldes fajtában mész- 
konkrécziók vannak. Előfordul azonkívül e palák között egy fekete, 3'49 
fajsúlyú limonitos konkrécziókat tartalmazó szferosziderit, ez utóbbiban 
nagy lencsékben liematit is van. Az Ondreiskó és Sfcrmapirt közötti 
nyeregről D-felé lefutó árokban 40— 50 kgmos hematit-darabokat talál
tam. A Strmapirt alatt ezek a palák higanyinpregnácziókat, a Nikl- 
Hannesgrundban vasércztelepet tartalmaznak. Ez utóbbi helyen a gorczon 
levő palákban egy myacites-fajnak kőmagját is találtam. A Kanzl-hegytől 
K-re fekvő feltárásban a meszes márgában szaruköves konlirécziók vannak. 
Legérdekesebb a barlang alatti mészmárga. Itt egy vékony széntelepet is 
feltártak és kevés, néhány szekérre való, állítólag jó minőségű szenet is 
termeltek. Már csak a gorcz van meg, a táró már évtizedek előtt beomlott 
s így a települési viszonyok meg nem határozhatók. A gorez sötétszürke, 
vékony palás, meszes márgából áll, melynek réteglapjai tele vannak az 
Estheria minuta, Alberti házaira emlékeztető lenyomatokkal. Miután a 
ház csak ritkán van meg s akkor is már erősen mállott: a faj határozot
tan meg nem állapítható. Mindezeken, az alsó-triasba tartozó kőzeteken 
kövületnélküli mészkövek fekszenek, melyek alsó lapjukon néha réte
gesek, vagy padosak, máskülönben azonban egészen tömegesek. Színök, 
mint már említettem világos, ritkábban fordulnak csak elő sötétebb féle
ségei. A Dobsina völgyében a 684-es kóta mellett, továbbá az Alsó- 
Buchwald egyes helyein ugyanaz a mészkő kristályossá lesz. A kristályos 
mészkő fokozatosan a tömeges mészkőbe megy át. A mészkőben sok 
barlang van, egyebek közt ide tartozik a Hanneshőhe mészkövében fekvő 
híres jégbarlang is, melyet K renner József Sándor irt le bővebben. (A dob- 
sinai jégbarlang. A kir. m. term. társulat kiadványa.)

(S ;
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Fiatalabb képződmények.

A jégbarlang alatt a mészkövet részben egy konglomerát takarja, 
melyben már mészkő-kavicsok is vannak, tehát a mészkőnél fiatalabb. 
Fedője itt ismeretlen, kövületeket sem tartalmaz, minélfogva kora meg 
nem állapítható. Valószínűleg a tercierbe tartozik. Ugyanígy vagyunk 
azokkal, a különben csak kisebb helyet elfoglaló mésztufákkal is, melyek 
helyenként (Besznik közelében,. Strmapirt alatt, Elternsteinon és Alsó- 
Buchwaldban) előfordulnak.

A legifjabb képződmény, az alluvium, mindenhol előfordul a völ
gyekben.

Frczelőfordulás és iparilag használható kőzetek.

Az előbbiről, sajnos, csak keveset mondhatok, miután területemen 
művelésben álló bányák jelenleg nincsenek; lépten-nyomon találunk 
azonban a hajdan virágzó bányászat nyomaira. Meredek, fával sűrűén 
benőtt, alig járható helyeken tűnnek fel gyakran egy-egy gorcz málladozó 
tömegei, melyeket már csak a gyakorlott szem bir felismerni. Itt-ott még 
egy épület kövei is emelkednek ki a romhalmazból, néma tanúiként az 
egykor itt pezsgő munkás-életnek. Ezüst, réz, higany és vasérezeket 
bányásztak valaha e helyeken. Legtovább virágzott még a vaskőbányászat 
és vasércz után még az újabb időben is kutattak. Előfordulása kétféle: 
Az egyik szoros összefüggésben van a mészkővel, melynek hasadékait 
tölti ki. Ez limonit, melyet az Ondreiskó nevű hegyen a Kauligerfleck 
mellett bányásztak, honnan állítólag igen jó  minőségű és nagyobb mennyi
ségű vasércz került ki. Ugyanilyen vasérczet termeltek és hasonló körül
mények között a Langerílecken alsó részének közelében, de a termelt 
vasércz még most is ott hever a kutató-akna közelében, miután csekély 
vastartalma folytán a nagy szállítási költséget nem bírja el. Két kutató 
táró, melyek még nem régiek lehetnek, a Schlosserhannes völgyben lát
ható. Ezek az alsó-triaszba tartozó vaskövet fejtették. A vasércz, mely 
hematitlemezekkel van inpregnálva, sósavval erősen pezseg. Mindezekből 
látható, hogy területünkön a vasércz előfordulása jelentéktelen. Ez utóbbi 
vasércz előforduláshoz hasonló a higanyérczek előfordulása, melyről már 
megemlékeztem.

Sokkal jelentékenyebb lehetett, mint azt a Schwartzenberg és mellék - 
gerinczeinek agyagpaláin előforduló tömérdek gorcz mutatja, a réz- és 
ezüstbányászat. A települési viszonyok meg nem vizsgálhatók, mert az 
összes tárók rombadőltek. A gorezokon található egyes érczdarabokból
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meggyőződhetünk, hogy a tellórkőzet kvarcz és sziderit volt, melyben 
kéneges érezek, első sorban rézkéneg és fakóércz fordult elő. Mega Samu 
állítása szerint (Dobsina bányászata a XIX. században. Bány. és Koh. 
lapok 1902. 374. oldal) a Schwartzenbergen egy lapos dőlésű, helyenként 
10 méter vastag kvarczos kitöltésű telepet műveltek volna itt le. 
A Scbwartzenberg Ny-i oldalán, lent a völgyben egy gorczon talkos palát 
találtam. Az itt folyt bányászatról semmit sem tudhattam meg. Épen így 
áll a dolog azzal a bányával, melynek mészkőből álló gorcza, a Riesen- 
kanun felső részében látható. Ezüstbányászatra utal a Silberzech elnevezés 
is, a Friedwaldban. A diorit és dioritos palák közelében szintén gyakoriak 
a gorczok. Miután Dobsinán a kobalt és nikkelérezek előfordulása a 
diorittal szoros viszonyban áll, itt is valószínűleg ezeket keresték. Az 
érczelőfordulásról itten sincsenek adataink.

Végül még néhány szóval megemlékezem az iparilag használható 
kőzetekről is. Megemlékeztem már a szerpentinről, melyet régebben fej
tettek és Dobsinán feldolgoztak. Jelenleg a szerpentint nem használják 
fel. A szén, valamint a grafit előfordulása, melyekről már szintén volt 
szó, jelentéktelenek. Építőkőnek a gránitnak egy palás fajtáját fejtik a 
Dobsina völgyében, míg a mészkőtufából faragott követ készítenek. 
A kvarczitot az utak kövezésére használják, mely e czélra jól megfelel, 
bár könnyen széttörik és kvarczos homokká hull szét, mely a vizet jól 
átboesátja. Hasonló czélra használják a mészkövet is.


