
6. Déva környékének földtani alkotása.

(Jelentés az 1903. év i részletes fö ldtani fö lvételről.)

H alaváts Gyulától.

Délről közvetetlenül csatlakozva az előző évben fölvett területhez: 
1903. év nyarán Déva környékén a 22. zóna, XXVIII. rovat ÉNy, DNy 
és a 22. zóna XXVII. rovat ÉK és DK jelű (1 :25,000 méretű) térképlapo
kon folytattam a részletes földtani fölvételt.

Határai: D felől az előző évben bejárt terület É-i határa; Ny felől 
a Kérges és Ohába községek között vonható vonal, majd a szakamási 
völgy; É és K felől a Marosnak Szakamas és Sárfalva közötti szakasza. 
Területemre Szakamas, Ohaba, Dumbravicza, Lesnyek, Vulesesd, Veczel, 
Kaun, Kérges, Herepe, Bretyelin, Maros-Németi, Déva, Kersecz s Száraz
almás hnnyadmegyei községek határai esnek.

A szóbanforgó terület javarészben középhegység, 600— 700 mj  ma
gas csúcsokkal, elnyúlt gerinczekkel, mélyen bevágódó völgyekkel. Csak 
Dévánál teszik a térszint tagozottabbá az andezitkupok, melyeknek leg
magasabb csúcsa a Kozolyakő (Peatra Coziei) 686 '"/-nyíre nyúlik föl a 
tenger színe fölé.

Földtani alkotásában:

1. Artéri üledékek (Alluvium),
2. Augit-andezit,
3. Amfibol-andezit,
4. Amíibol-andezittufa,
5. Homokkövek és agyagmargák (Felső-kréta),
6. Dolomitos mészkövek (Devon ?),
7. A kristályos palák felső-csoportja

vesz részt, mely képződményeket a következőkben, időbeli sorrendben 
részletesebben fogom tárgyalni.
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1. A  k r is tá lyo s  p a lá k  fe lső  csoportja .

Az 1903. évben fölvett területen kristályos palák az ÉNy-i részben 
jelentkező magasabb hegységet alkotják, összefüggő területen DNy— EK 
irányú széles pászta alakjában, jobbról balról a krétakorú üledéktől hatá
rolva.

Elterjedésük ENy-i határát az Ohaba, Dumbravieza, Lesnyek közsé
geken át vonható hullámos vonal; DK-i határát a kergesi Vr. Gropitól 
Maros-Németi felé vonható egyenes adja meg. Ezenkívül Déván a Bánya
völgyben az amfibolandezit és krétaköré homokkövek határán konstatál
ható egyik kisebb keskeny foltja.

A kristályos paláknak ez a részlete közvetlen folytatását képezi azon 
felszínes előfordulásuknak, melyeket előző évi jelentéseimben *  Tustya- 
Alsótelek, Boos, Groos környékéről ismertettem. Itt is javarészben a zöld, 
selymesfényü fülitekkcl találkozunk, melyeknek rétegei között alárendel
tebben chlorit- és szeriezitpalák, s a vulcsesdi völgyben alárendelten mész- 
pala is, jelentkeznek. A fillitek több helyütt graütosak is.

Kristályos paláink elterjedésök e részében annyira össze vannak 
gyűrve, és minden irányú hasadékok mentén elvetve, hogy még az áta- 
lános csapást sem engedik észleltetni. A gyűrődés szép példáját mutatják 
azok a kézi példányok, melyeket Lesnyek és Yulcsesd között Branyieska 
átellenében a Maros partján gyűjtöttem.

2. D o lo m ito s  m észkő  (d e v o n  P).

Előző évi fölvételi jelentéseimben **  Vajda-IIunyad, Zalasd, Boos 
környékéről devon (?) korú dolomitos mészkőről teszek említést, mely ott 
a kristályos palák fedőjében, nagy színklinalét formálva, jő elő.

Idei fölvételi területemen Kérgestől Ny-ra találkoztam hasonló jól 
rétegezett, kékesszinű dolomitos mészkővel a kristályos palák fedőjében. 
A Yalea bouluj (ökörvölgy) mindkét oldalán megvan, belőle a völgyben 
3 helyen üdítő vizű forrás fakad, majd szélesebb pásztaként fölhúzódik a 
Yrf. Gropi csúcsa felé, alkotva a Magúra nevű csúcsot, hol térdalakban 
meghajolva a kérgesi völgy felé ereszkedik le. Tovább E-ra pedig egyik el
vetett részletének sziklái merednek égbe a lejtőben s 2 odú is van benne.

Eossziliákat nem találtam benne. Azon oknál fogva, hogy petrogra- 
fiailag hasonlít a vajdahunyadi domotitos mészkőhöz; főleg azonban azért,

* A  m. k ir. fö ld tan i in tézet é v i je len tése 1898-ról 99. 1. —  1900-ról 81. 1. —  
1902-ről 84. 1.

* *  ü . a. 1900-ról 83. 1. —  1902-ről 84. 1.
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mert ez sem válik el élesen a kristályos paláktól, hanem a két képződ
mény határán, a kristályos palák többszörösen váltakoznak mészkőpadok
kal : a Kérgesnél konstatált dolomitos meszet a Vajda-fíunyad környéke- 
belivel egykorú képződménynek Tartom.

3. Homokkövek és márgák (felső-kréta).

Fölvett területem javarészét a felső-krótakorban leülepedett képződ
mények alkotják, két nagy foltot téve ki a térképen. Felszínes előfordu
lásuk egyike Déva környékén van, belőle emelkednek ki az amfibol-ande- 
zit kúpok. Délen Szárazalmás, Kersecz, Kérgesnél a szarmata korú üle
dék vet határt elterjedésöknek, mely tengernek egykori partját képezték; 
nyugaton pedig az elébb tárgyalt kristályos palák DK-i széle határolják. 
A kristályos pala-pasztán túl azonban Ohaba, Dumbravicza, Lesnyek, 
Szakamásnál újra meg vannak a felszínen.

A déva-vidéki felső-kréta korú üledék legtanulságosabban Kérgesnél 
van föltárva. Itt a kristályos palákra, illetőleg a devon (?) dolomitos mész
kőre durva, kavicsos homokkőrétegek, melyek durva konglomerátpadok- 
kal váltakoznak, vannak telepedve, mint az üledék legmélyebb része. 
A Yalea Boulujnak a Gyalumáre alatti része jobban kitágul, szép kaszá
lót képez, melynek Simiság a neve.* Itt a völgy mind a két oldalán egy- 
egy mellékárok torkollik, s ezek mindegyikében egy vastag homokkőpad 
van feltárva, mely telve van fossziliákkal, melyeket kimállva, az úton 
nagy mennyiségben gyűjthetni. Magam innét a következő fajokat hoztam 
magammal: * *

Acteonella conica, Münst.
(i abbreviata, Phil.
« glandulina, Stol.
« Goldfussi, d’OnB.

Glauconia Kefersteini, Münst. sp.
Nerinea Titán, Schakpe.

<( incavata , Bkonn.

*  V a lószínűnek  tartom , h ogy  Born J. (B rie fe  über m ineral. Gegenst. pag. 129), 

és F ichtel J. (B eytr . z. M inera lgesch. v. Siebenbürgen, I. Th. pag. 59) kís-mun- 
cseli le lőh e lye  szintén a S im is á g ; annál is inkább, m ert innét K is-M uncsel községe 

nincs m ár m essze s akár D évá ra  m enve, v a g y  D évá ró l jő ve  K is-M uncselre az út a 
S im iságon  v isz  át.

* *  Stur D. B erich t über die geo log . Uebersichtsaufnakm e des südwestlichen 
Siebenbürgen im  Som m er 1860 czím ű közlem ényében. (Jahrb. d. k. k. geo l. R.- 
Anst. Bd. X I I I .  pag. 62) ezeken k ívü l e le lőh e ly rő l m ég a N e r in e a  d ig itá lis ,  Stol., 
N a t ic a  ly ra ta ,  Sow. és C e r i th iu m  v a r io la r e ,  Stol. is fölsorolja, m elyeket nekem  nem  
sikerü lt m egta lá ln i a tő lem  gyű jtö tt anyagban.

(3)
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Gerithium Sturi, Stol.
« rotulare, Stol.
« n. sp.

Turritella sp.
Sphaerulités angeoides, L mk. aff.
Janira sp.
Ostrea cfr. syphax, Coqu.

« sp.

Egyik felsőbb, kékes színű agyagosabb rétegben egy ammonites kö
zelebb meg nem határozható töredékét találtam.

Ugyanez a fossziliákban gazdag réteg megvan a valea bouluji hár
masforrástól Kérges községébe vivő úton is. Itt eleinte a devon (?) dolo
mitos mészkövön járunk, melyet boluszszerü veres agyag vékonyabb ré
tege választ el az acteonellákat és nérineákat nagy mennyiségben tartal
mazó homokkőpadtól. E felett, egészen a gerinczig vastagon durva kon- 
glomerát padok következnek, melyek még több aeteonellás padot, zárnak 
magukba. Ez utóbbiak jobban ellenállván a légbeliek mállasztó hatásá
nak falszékként kiállanak az árok falából. Egyik ilyen aeteonellás pad a 
nyereg közelében 6 hóra felé 25 fokkal dől.

Kérges községén át haladó árkokban is a mélyebb rétegeket durva 
kristályos pala-kavicsot is tartalmazó konglomerátok, közbe települt la
zább kavicsos homokkövekkel, képezik. Egyik alsóbb a templom alatti 
árokban föltárt homokkő réteg sok Serpula ampullacea, Sow. házát tar
talmaz. A rétegek 6 hóra felé 20 fokkal dőlnek.

A durva homokkő és konglomerátból álló rétegkomplexus felett már 
a község területén fehér márgarétegek következnek, melyek a községtől 
K-re és Kaun felé a völgyben vastag rétegkomplexusként jelentkeznek. 
A márgák felső részeit kovasav járta át, s itt menilitszerü rétegek foglal
nak helyet a rétegsorban.

A márgák, miként ez a Dumbravicza lejtőjén lévő vízmosásokban 
jól látható, felső határukon homokkőrétegekkel váltakoznak, s nemsokára 
a márgarétegek elmaradnak, s a homokkövek egyedül képezik a rétegsor 
felső részét. A homokkövek anyaga többé-kevésbbé nagy kvarczszemek- 
ből áll, melyekhez kevés csillám is társul, s melyeket mészczement köt 
össze szilárd kőzetté. A durvább homokkövekben kvarczkavics is van. 
Alárendelten konglomerát-padok is jelentkeznek a homokkő rétegei között.

Brettyelin felé haladva, a völgyben megfordított sorrendben vannak 
a rétegek föltárva, a községnél a térszín alacsonyabb pontjain a márgák 
jelennek meg, melyek itt 10 bora felé 45 fokkal dőlnek. A községen túl, a 
kristályos palák szomszédságában az alsó konglomerátos rétegöszlet van, 
melynek egyik meszesebb rétegéből Gryphaea cokimba, Lmk. került elő.



106 HALAVÁTS GYULA (5)

A Kérges környékén megállapított rétegsort a felső-kréta üledékei
nek egyéb helyeken való megfigyelése, csakis megerősíti. Tovább K-re 
Déva környékén, valamint a kristályos pala-pásztától ENy-ra lévő rész
ben is a felső-krétát hatalmas finomabb-durvább (helyenként kavicsos) 
homokkőkomplexus képviseli, melynek közepe táján, vele átmenetekkel 
összefüggve, vastagabban márga van közbetelepedve. A homokköveket 
illetőleg annyiban van eltérés, hogy az egykori part mentén, Kérgesnél 
durvább az anyag, itt kristályos palahömpölyeket tartalmazó konglome- 
rátok uralkodnak inkább, míg a parttól távolodva, mindinkább veszít 
durvaságából az üledék.

Fossiliákban, átalában véve, szegény e rétegkomplexus. A kórgesi 
lelőhelyen kívül még csak Déván, még pedig a márgabetelepülésben gya- 
koriabbak a fossziliák. A lelőhely a Magyaros-völgynek felsőbb részén a 
amfibol-andezitból álló Szárhegy (a térképen Yrf. Sereduluj) D-i ereszéhez 
támaszkodó márgákban van, honnét a következő fajok kerültek elő : *

Schlöenbachia variáns, Sow.
Lytocerus sp.
Hopliles Ferandianus, d’OsB.
Turrilites costatus, Sow.
Scaphites cf. aequalis, Sow.
Baculües baculoides, d ’OuB.

« neocomiensis, d ’OuB.
Inoceramus labiatus, Schlth.
Anomia papyracaea, d ’ OfiB.

Növény lenyomatok, melyek Stub D. (1. c. pag. 61.) szerint a követ
kezők :

Pecopteris lineáris, Stbnbg.
Geiaitzia cretacea, E n d l .

Widdringionis fastigiatus, Endl.
Comptonites antiquus, Nilss.
Salvertia transylvanica, U n g .

Phyllites Sturi, U n g .

mind e fossziliák arról tanúskodnak, hogy a szóban forgó rétegkomplexus
a felső-kréta cenomani emeletének a képviselője.**

*  A  cephalopodák meghatározását Dr. Papp K. kollégám szívességének kö
szönöm.

**  Stub D. ak i 1860-ban vette  fö l átnézetesen Déva vidékét, idézett közlem é

nyében m áshonnét is  sorol fö l fosziliákat, m elyeket azonban nekem  —  sajnos ! —  
nem  sikerült m egta lá ln i, il le tő leg  onnét gyű jten i. Különösen két le lőh e ly  az, ahon

nét szerettem  volna g y ű jte n i: a száraza lm ási és a szakamási. M ind  a két h elyet 
Stub pontos leírása következtében  m egta lá ltam , de m ind a két helyen  a rétegek  

m a hozzá nem férhetők. A  száraza lm ási vízm osás betöm ődött s ma füvet kaszál
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Cenomani korú rétegeink településükben igen megvannak zavarva. 
A rétegek gyűrödöttek, így Kersecz Brettyelin között a vízválasztón egy 
antiklinális ránczot észleltem; — a repedések mentén elvannak vetve.
Ez utóbbi különösen Déva környékére áll, hol repedésein tolul föl az amfi- 
bol-andezit, mely négy különálló foltképen jelenik meg a térképen, melye
ket a kréta üledéke vesz körül, s hol is a világtáj minden irányában 
dőlnek a rétegek úgy, hogy valamelyes átalános település sem okoskod
ható ki.

4. Amfibol-andezit.

A cenomani korú üledék lankás dombságából meredek oldalakkal 
emelkednek ki az amfibol-andezitből álló hegyek, festőivé téve Déva köz
vetlen környékét. Az amfibol-andezit négy kisebb-nagyobb foltkópen tün
tethető fel a térképen, melyeket a cenomani korú üledék vesz körül.

Az amfibol-andezit legdélibb előfordulása a Déva és Szárazalmás 
között lévő 507mj  magas Magúra, melyhez ÉK-en két apróbb kúp csat
lakozik, a Déváról Szárazalmásra vivő út mentén. — Az itt jelentkező 
amfibol-andezitet a Petrosz nevű helyen hatalmas kőbányában fejtik, 
kőzete szürke színű nagyobb kiválott földpát, kisebb amfibolkristályokkal 
és biotittábláeskákkal.

A Déva kültelkeit képező Bezsán házcsoportnál jelentkező szélesebb 
kréta-korú paszta választja a következő amfibol-andezit előfordulást, mely 
a legterjedelmesebb tömege. Legmagasabb csúcsa a 686”/ magas kozolyai 
kő (Peatra Cosiei), mely EK-íelé a Decebal nevű gerinczben folytatódik, 
míg DK-en a Nagytetőben (oláhul Notety) végződik. Ennek kőzetét Kozo- 
lyától K-re kisebb kőbányában fejtik. Itt is szürke színű a kőzet, a kiválott 
ásványok azonban jóval kisebbek, mint a Petroszban előfordulóé, és kerek, 
sötétebb színű, apró szemű foltok is vannak benne.

Ebben az tömzsben rézérczek is fordulnak elő. Dévától Ny-ra 
a Bányavölgyben a 16 hóra irányú Borbála-táróval fejtették az érczet, 
mely amfibol-andezitben hasadók mentében elhintve fordul elő. Java
részében tarkarézércz, mely némi aranyat is tartalmaz. A rézércznek 
itteni előfordulása rég ismeretes. Már 1780-ban F ichtel J. (1. e. pag. 62) 
egyik mondata ( « . . . . wurde vor zwei Jahren zum Nutzen des Devaer 
Kupferbergweks ein Wassengraben gefnehrct...» ) arra enged következtetni 
hogy már a XVIII. században bányásztak itt. 1857-ben Untebbicht KA

FÖLVÉTELI JELENTÉS.

ott az oláh, a h o l Stu r  43 év előtt érdekes faunát g y ű jtö t t ; —  a szakam ási csurgó 
fe le tt i árok is tele van  bozóttal, avarral, ú gy  h ogy  a he ly tá lló  rétegekhez m a 
hozzá férn i nem  lehet.

*  Verh . u. M itth . d. siebenb. Ver. für Naturw iss. Bd. V I I I .  pag. 124.
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emlékszik meg róla, a mikor üzemben volt s két bányász dolgozott 
a bányában. Újabban, a XX. században ismét föltárták, de —  úgylátszik — 
nem nagy eredménnyel, mert ottjártamkor már nem miveltók a bányát. 
A bányaház melletti fölhalmozott érez (!) nem nagy reményekre jogo
sít föl.

A Deoebal gerincztől K-re, a melyen a cenomani üledékbe bevágódó 
Magyarós-völgy választja el a harmadik előfordulást, a Szárhegy nevű 
kúpot, melynek kőzete hasonlóképen szürke színű, azáltal azonban külön
bözik a többitől, hogy benne nagy, néha több cm hosszú, karlsbadi 
ikreket alkotó földpátkristályok vannak kiválva.

Végül a Szárhegytől K-re, ugyancsak meredek oldalú kúpot for
málva, van a negyedik előfordulás: a Déva városa közvetlen szomszéd
ságában lévő Várhegy, melyet Déva várának festői romjai koronáznak. 
Ennek is a kőzete szürke színű, nem ép nagy kiválott földpátkristályok- 
kal, annyiban különbözik az előbbeniektól, hogy vékonyabb-vastagabb 
lapokban válik el, mig azok tömegesek.

A Várhegy és a tőle NyDNy-ra fekvő tömsz (valószínűleg a Szárhegy) 
amfibol-andezitje Dr. Scbapabzik PA szerint kordierit és rokon gnajsz- 
zárványokat tartalmaz, melyeket a mélységből való föltódulásakor ragadott 
magával. Dr. Szadeczky Gy.* * *  pedig a petroszi kőbánya anfiból-andezit
jéből említ szaffir, kordierit stb. zárványokat, egyben leírja a kőbánya 
kőzetét is.

5. Amfibol-andezittufa.

A Várhegytől Ny-ra egy mély nyereg van, melyen át visz az út 
a szomszédos völgybe. Itt e nyergen nem nagy területen fehér amfibol- 
andezittufa fordul elő. A tufa lazább-keményebb padokat formál, mely 
utóbbiakat fölhasználták régebben a vajdahunyadi vár restaurálásánál, 
s ennek következtében ez a tufa kis kőfejtőben jól föl van tárva. A tufa 
levéllenyomatokat tartalmaz.

6. Augit-andezit.

Lesnyektől Ny-ra a hegység lába mentén vivő országút mellett egy 
jelentéktelenebb kúp van, mely augit-andezitből áll. A tömött, fekete 
színű kőzetet az út kaviesolása czéljából fejtik s így üde kőzethez könnyű

*  C ord ier it és rokon  gnajszzárványok a dévai am fibol-andezitben (Fö ld tan i 

K öz lön y  X IX .  k., 408. 1.).
* *  A  dévai Petrosz kőbánya szaffiros zá rványa (Fö ld tan i K öz lön y , X X IX .  k., 

246. 1.).
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hozzáférni. A feketeszint nagyritkán fehér csikók szaggatják meg, melyek 
kalczitból állanak.

A lesnyeki augit-andezit kúpról megemlékezik már H auer F. és 
Stache G. (Geologie Siebenbürgen, pag. 225) bazaltnak mondva a kőzetet. 
E közlemény szerint már Partsoh E. is ismerte, kalczit-mandulákat és 
kalczedon-ereket látva tömegében; Neugeboren J. L. leuezit-ot talált 
benne s kiemeli, hogy olivint nem tartalmaz.

7. Á r té r i  ü ledékek .

Területemet számos patak szeli át, melyeknek nyáron nem sok 
a vize, annál több hóolvadáskor vagy nagyobb esőzéskor. Ilyenkor meg
dagadnak s nagy hömpölyöket hömpölygetnek ágyukban. Ártéri üledékük 
átaljában durva kavics.

Maga a Maros is, melybe e patakok torkollanak, itt még rakonczát- 
lan hegyi folyó, ágyában 5— 6m/ kavicscsal, mig széles árterén a kavicsot 
már vastagabb-vékonyabb iszappal födte el, mely ma már sokhelyütt 
szántóföld.

8. F o rrá sok .

A szóbanforgó terület átalában vízben szegénynek mondható, itt-ott 
azonban források is fakadnak, melyekről lehetetlen meg nem emlékezni. 
A források vize kétféle: ásványos és édesvíz.

Az ásványos vizű források közül érdeklődésünket első sorban 
a Brettyelin és Yeczelnél íolbugyogó savanyúvizek kötik le. A szóbanforgó 
területet e részében a fillitek és a felső-kréta korú üledék közötti határ 
DNy-EK irányú egyenes. Hogy e két képződmény települése egymáshoz 
minő? azt a gyarló föltárási viszonyok alapján nem lehet észlelni. Azon 
körülménynél fogva azonban, hogy a savanyú vizű források ép a két 
képződmény kontakján bugyognak föl: arra enged következtetni, hogy 
itt egy repedés van, s így a két képződmény nem fekszik egymáson. 
A források tektonikai okok okozatjai, mit bizonyít még az is, hogy ép 
e vonalba esik Yeczeltől DK-re a « rézbánya.» A filliteken átmenő repe
désben némi rézérczek képződtek, a melyekre kutattak is, de —■ úgy 
látszik — nem nagy eredménnyel, mert abbahagyták. A kutatótáró gór- 
czán nem sikerült érczet találni.

1857-ben U nverricht C.* emlékszik meg róla, mint a hol aranyos
ezüstös rézérczek fordulnak elő. «...d ie  Grube bei Yeezel aber liegt 
gánzlich im Fristen, weü mán zu schwaeh ist die Wásser zu bewáltigen. 
Beide Gruben (t. i. a dévai és veczeli) hiessen jedoch bisher níemals viel.»

*  Verh. u. M itth . d. siebenb. Ver. für Naturwiss. Bd. V I I I .  pag. 124.
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A savanyúvíz egyik forrása Brettyelintól E-ra az utolsó názak köze
lében, a patak medre mellett van, a másik a hegyen túl a veczeli völgyben 
ásott kútban, a harmadik pedig ugyanezen völgy túlsó ágában a rézbánya 
közelében van teljesen elhanyagolt állapotban. A brettyelini forrás nem 
ép bővizű, hőmérséke 10 B° (Aznap a levegőé árnyékban 22'5 B°).

Az egyik veczeli (valószínűleg a rézbánya közelében levő) forrás 
vizét Pataky elemezte meg A Eszerint ckemiai összetétele a következő:

Na2C03 _  .... _  ... .... _  0-6250
CaC03 .... _  .... „  „  „  0-0651
MgCO3 ... _  _  .... _  _  _  0-1693
A '«,.sa , ............  .... .... _  0-1302
NaCl 01042
A LÓ 8„  _  _  _  .... _  _  0.0260
Szerves alkatrész .... „  ._. _  0.0260 
A szilárd alkatrészek összege 1-1458
Szénsav 53-38%jS=0-1052

A mig azonban a brettyelin-veczeli savanyúviz-források a terület 
tektonikája iránt tájékoztatnak, addig a dévai Várhegy tövében, az amfibol- 
andezitből fakadó konyhasós-források eddig meg nem fejtett probléma 
elé állítanak.

Déván a Várhegy EK-i eresze aljában, az országút közelében van 
a forrás, de ettől D-re a sánczokon belül is több helyütt fakad a konyha
sós v íz . A forrás vize az országút és a sánczok között kisebb tóban gyűl 
össze, mig a sánczokon belül a sóki virágzás és a sajátos vegetáczió mutat 
rá a konyhasóra. A forrás vizének hőmérséke 7 B°

Vizét Dr. Hankó V ilmos elemezte meg, a következő eredménnyel.* * *  
1000 s. r. vízben van:

CHS a ... _  .......  .... .... „  9-9336
Nae,SOi .... .. .... ... ... .... 0-3511
MgCO.,... 0-2521
CaC03 _  „  „  .... ... „  0-2327
L iC l .... ... .... .............. „  0-0255
S i0 2 .... ... .... ..  .... _  .... 0-0252
KCl... ........ _  ._ .... _  .... 0-0221
FeCO3 0-0206
CaSOi .... .... .... „  .... ... _  0-0131
Mn és A l... .... .... ... .... .... nyomokban
A szilárd alkatrészek összege 1Ö-876Ö 
Szabad és félig kötött szénsav 0’1953
Fajsúlya 1-008291

*  L es  eaux. m inera les de la  H on grie , Budapest, 1878. 65. 1.
* *  A  déva i állam i főreá lisko la  értesítő je 1882— 83. tanévrő l.
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A mint ez összeállításból kivehető, a forrás vize az eddig szokásos 
osztályozás szerint a hideg sósforrások közé tartozik, melyben főalkotó
részek : a konyhasó, glaubersó, szénsavas Li, vas és magnézium.

Magán a Várhegy amfibol-andezitjén is észlelhető a sósviz hatása, 
amennyiben ha a forrástól a csúcshoz egyenest vonunk, ennek az egye
nesnek mentében, széles pásztában a kőzet jobban és máskép van 
elmállva, mint másut. Itt ugyanis teljesen murvává esett szét, mig más
hol inkább darabos a mállás terménye; továbbá vasrozsdás, mit másutt 
nem észleltem. E jelenséget s átalában a konyhasónak e helyen való elő
fordulását, illetőleg képződését egyelőre nyílt kérdésnek hagyom.

jÉdesvizű forrásokban is szegény e vidék. Ilyenek ott fordulnak elő, 
a hol a felső-kréta korú márga bukkan ki, mely a felette levő homokkő
komplexusba került vizet rétegeinek felszínén összegyűjtve, a mélyebben 
bevágódó völgyekben forrás alakjában a napfényre hozza.

Déva közvetlen környékén a felső-kréta korú ülledékből két helyen 
fakad [forrás. Az egyik a Bezsán házcsoport alatti völgyben, körülbelül 
390 mj  magasságban; a másik a Magyaros-völgyben az utolsó házaknál a 
Csengő nevű forrás, szintén tekintélyes magasságban; vizének hőmérséke 
9 B°. Míg a harmadik a Szárhegy K-i ereszén lévő a Kolez-forrás az 
amfibol-andezitből fakad; ennek hőmérséke 11 B°.

Ez a három forrás olyan természetadta kincse Dévának, melyet 
eddig igénybe nem vett, pedig rá van szorulva. A városnak kevés a vize, 
s a mi van is : az rossz. Igaz, hogy a források mostani álapotukban nem 
tetszenek erre alkalmasnak, de kellően foglalva, e három forrás — sze
rény véleményem szerint —  adna annyi vizet, melylyel az ivóvíz szükség
letet fedezni lehetne. Térszíni magas fekvésük pedig igen kedvező, könnyen 
bevezethetők a város akármelyik helyére. A Bezsán-forrás a közkórházat, 
a Csengő-forrás a tanítóképző-intézetet, a Kolez-forrás a vármegyeház 
környékét láthatná el jó, egészséges vízzel, a közegészség e fontos ténye
zőjével, melynek pedig ma Déva hijján van.


