
2 .  J e l e n t é s  a z  1 9 0 8 ,  é v b e n  e s z k ö z ö l t  g e o l ó g i a i  t ő z e g -  é s
l á p k u t a t á s o k r ó l ,

Dr. L ászló Gábor és dr. E mszt Kálmán je len tése .

Amikor 1908 nyárelején az országos tőzeg- és lápkutatás újabb 
folytatását a nagyméltóságú földmívelésügyi miniszter úr jóváhagyta, 
mindenekelőtt Trencsén és Árva vármegyék átkutatásához fogtunk, mint 
amely vidékekről már számos adatunk volt s amelyek sok értékes ta
pasztalatot helyeztek kilátásba.

A felvételeket a július közepén bekövetkezett esős időjárás annyira 
megakasztotta, hogy Árvából csak félig végzett munkával kényszerül
tünk távozni és kedvezőbb éghajlatot keresni. Ezt megtaláltuk Abauj- 
Torna vármegyében, hol a Torna völgyének átkutatása az előző eszten
dőben elmaradt, majd áttértünk Zemplén-, Ung-, Bereg-, Ugocsa-, 
Máramaros-, Szatmár-, Szilágy-, Szabolcs- és Hajdúmegyékre, melyeknek 
tőzeg- és lápterületeit legjobb tudomásunk szerint mind felkerestük* 
Erről a felvételi és laboratóriumi munkáról, vármegyék szerint csopor
tosítva, alábbiakban teszünk jelentést.

T re n c s é n  v á rm e g y e .

Innen részletes adataink voltak a kir. magyar Természettudományi 
Társulat tőzegkutató bizottságának 1892. évi működéséből, melynek 
kapcsán S c h il b e r s z k y  K á r o l y  hat község területéről ír le tőzegtelepeket. 
Talaj fúrásokkal egybekötött felvételeink a következő adatokat eredmé
nyezték :

1. Trsztye községtől nyugatra, a Prusinska-patak völgyében egy 
kb. 5 kát. holdas tőzegláp van, melynek tőzegrétege 1—1*2 m vastag
ságú. Anyaga a lecsapolás következtében meglehetős száraz, úgy hogy 
a lápon a rétművelés jó eredménynyel folyik. Ugyanezen község terüle
tén, egy délről északra futó patak völgyében, ott, hol a «Ritka)) nevű 
malom áll, egy alig 2 holdas kis tőzegláp található. Tőzegrétege, mely
nek átlagos vastagsága 0*9 m, a kiaknázás némi nyomait árulja el, de
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nagy vízbősége következtében a rendszeres kiaknázás igen meg van 
nehezítve.

2. Domanis községnek keleti szomszédságában, a hasonló nevű 
patakvölgyben ismét egy 5 holdas tőzegtelep ismeretes; legnagyobb 
mélysége 2 m, altalaja pedig kőtörmelékes agyag. Északról a Lednic 
felé vivő töltésűt határolja. A Domanis-Lehota irányában elterülő 
völgyrészlet szintén lápos természetű, de benne csak egyes foltokban 
volt éretlen tőzeg található.

3. Konszka keleti községhatárán, a Eajec-fürdő felé siető Bistricka 
patak völgye igen elláposodott és alsó szakaszában durva homokos 
alluviumon 06  m-es éretlen tőzegréteg nyugszik. A fürdőtelep parkjá
ban folytatódik ez a tőzegtelep és anyagát itt lápfürdők készítésére fel 
is használják.

4. Trsztenna határában, a Eajcanka patak baloldali völgypárká
nyán egy szép mohalápot találtunk, mely a hegyvidéki lápok minden 
jellemző bélyegét magán viseli. Mintegy 12 holdas felülete erősen fel
domborodott, túlnyomóan sphagnumokból és kriophorumokból álló nö
vényzettel és belőle egy kis barnavízű lápcsermely fakad. A tőzegtelep 
legnagyobb vastagsága 1*1 m, alatta pedig szürke agyag és kőtörmelék 
fekszik.

5. A Kisuca völgyében Rakova községtől keletre, de még ugyan
ennek határában egy tőzegláp terül el, kb. 10 kát. holdon. Helyi neve 
ezen területnek «siehli» és forrásos ingoványai folytán teljesen haszna
vehetetlen. A láp felületét sphagnum borítja, de a fúrások révén elő
került anyag (legnagyobb mélység 1*2 m) gyepfcőzegnek bizonyult, tehát 
vegyes lápra enged következtetni.

6. Cserne község határának északkeleti végén a Cernianka-patak 
völgyét szintén számos kisebb-nagyobb láp kíséri. Ezek közül legtekin
télyesebb az, melyről a föntebb idézett tőzegkutató-bizottság jelentése is 
megemlékezik: «Cserne és Skalite vasúti állomás között, az első község 
határában, az országút szélén és a vasút keleti oldalán, a 7. és 8. őr
ház közelében.)) Ugyanott a tőzegtelepnek kiaknázásáról is szó van és 
jelenleg valóban már csak kisebb része érintetlen a nagy tőzegtelepnek, 
mely helyenkint még BO m vastag. A szürke homokos agyag altalaj
ban visszamaradtak az egykori erdő fatönkjei, de már ezeket is kezdik 
eltüzelni.

7. Csácci nagyközség déli közvetlen szomszédságában a vasútvonal 
egy lápos völgyrészleten halad keresztül. A pályatestnek az új posztó
gyárral szemközti oldalán egy 0*5 méteres tőzegréteg nyugszik vagy 
4 kát. hold kiterjedésben, de felületét 03  m-nyire erősen elváltozott 
lápföld takarja; e helyen a tőzeg állítólag huzamosabban égett volna.
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A trencsénm egyei tőzegek vegyi összetétele és egyéb tulajdonságai.

Á rv a  v á rm e g y e .

A lápkutatásnak legtanulságosabb, de egyszersmind legkeményebb 
próbájára akadtunk Árva vármegyében. A Kárpátoknak kétfelé ágazó 
vonulatai itt olyan helyzetet teremtettek a lápképződés javára, hogy 
párját még eddig nem ismerjük. Az árvái fennsík 680—700 m tenger- 
színfeletti magassága, bő csapadékmennyisége, a keleti országhatár 
mentén vonuló vízválasztója, mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy az 
elláposodás és vele a tőzegképződés a legnagyobb mértékben elterjed
hessen. De nincs is úgyszólván patakvölgy vagy völgylejtő, melyen.
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tőzegtelep ne volna található és a számtalan apró tőzegláp mellett 
Tannak több négyszögkilométer terjedelműek is. Ha valamennyi tőzeg
telepet akarnánk felsorolni, úgy véget nem érne a felsorolás, pedig 
miként a bevezetésben említettük volt, a nagy fennsíknak még csak 
mintegy felét sikerült átkutatni. Ezen munkálatok eredményei röviden 
& következők:

1. Trsztena nagyközség határában a Jelesna voda nevű patakig 
terjedő dombvidéken nem kevesebb, mint 11 kisebb-nagyobb tőzeglápot 
térképezhettünk. Ezek közt említésre méltóbbak: egy kb. 6 kát. holdas 
lejtőláp a Katelnica nevű domb nyugati oldalában, melynek tőzegrétege 
1*7 métert is elér; egy kb. 9 holdas ugyanilyen tőzegláp, 1*2—1*6 m 
vastag tőzegréteggel a Jelesna-pataktól délre kanyargó első kis patak 
völgyoldalán; még az országúttól nyugatra, a Jedlina és Medvedza 
nevezetű fenyveserdőkben és körül vagy 40 kát. holdon elterülő moha
láp átlag 0*5 méteres tőzegréteggel. Mindezek a lápok még növekvőben 
vannak és viszont több kisebb láp összenövéséből származnak. Tőzegük 
túlnyomóan mohokból képződött és legföljebb még kriophorum já
rul hozzá.

Nevezett községnek még a Fekete-Árva menti völgyszakaszában 
van egy közel 30 kát. hold kiterjedésű mederlápja. Ez a teljesen kis 
völgy alluviumán terül el és a fennsík meredek párkányához simul. 
Az ilyen vegyesláp kevert összetételű tőzege rakódott itt le 0*9—1*5 m 
vastagságban és a benne elvesző források igen járhatatlanná teszik. 
Végül említésre méltó még Trsztenától keletre, az Óravica patak völgyé
iben észlelt tőzegláp, mely a községhatárt érinti. Csak mintegy 10 kát. 
hold a kiterjedése és tőzegtelepét, melynek legnagyobb mélysége 1 mé
teresnek bizonyult, 0*4 m vastag iszaptakaró borítja.

2. Ljeszek község közvetlen közelében, a vöJgy északi felében 
êgy kb. 8 holdas mederláp van; altalaja kövecses agyag, helyenkint 
í m vastag tőzegtelepen pedig a kiaknázás nyomai láthatók.

A Jelesna-patak felé eső dombos községi határban ismét 7 olyan 
szórványos kis lejtőláp van, amilyeneket a trsztenai határból is meg
említettünk. Öt holdnál egyik sem nagyobb, de egyik-másiknak tőzeg
rétege a 2 métert is meghaladja és több ponton kiaknázás tárgyául is 
szolgál.

3. Vitanova határában, ahol a Hladovkára vezető úttest a völgyet 
átszeli, egy közel 6 kát. hold kiterjedésű mederláp van. A középen 
1*9 m vastag tőzegtelepet trágyázás céljaira aknázták.

4. Chizsne község területén ugyancsak megtalálhatók az elszórt 
kisebb terjedelmű lejtőlápok és pedig a Jelesna-patak északi völgyiejtője 
mentén mintegy 10, a Chizne patak mentén pedig 3 tőzeglápot jegyez-
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tünk fel. Ezek közül egyik a rendkívül hosszúra nyúlt község nyugati 
vége alatt elterülő mederláp, melyben a tőzeg 1*5 m-nél is mélyebb. 
Legnagyobb jelentőségűek azonban azok a tőzegtelepek, melyek keleten 
a Bór nevű nagy lapos erdő körül sorakoznak és számos feltárás révén 
jól tanulmányozhatók. A Chizne-patak forrásvidékével esik össze ez a 
lápterület és bár egész terjedelmét ezúttal még nem sikerült megálla
pítanunk, hozzávetőlegesen is több négyszögkilométerre becsülhető. 
A tőzegnek itt felhalmozódott tömegét még kevésbbé tudjuk számokban 
kifejezni, mert a telep vastagsága ilyen nagy kiterjedésű mohalápoknál 
felette változatos. A legnagyobb rétegvastagság eddigi fúrásokból 4*5 m-re 
rúg és feltehető, hogy a láp több pontján még ezt a vastagságot is 
meghaladja. Az erdőszéleken a tiszta mohatőzeg kiaknázása igen régi 
idők óta folyik tüzelési és trágyázási célokra.

5. Alsó-Lipnica község határában, a hasonló nevű pataknak a 
Fekete Árvával való egyesülésénél terjedelmes mederlápok ismeretesek, 
így a Lipnica- és Murgas-patakok közt legalább 70 kát. holdon egy 
olyan összefüggő mederláp van, melynek tőzegtelepe átlag 1*5—2*5 m 
közt változóan mély. A lelep középtáján számos feltárás van művelés
ben, délkeleti részét azonban már betemette a folyó áradásainak 
iszapja.

*

Pekelnik, Jablonka, Ilamri és Usztya községek lápjai még további 
felvételt igényelnek.

A b a u j-T o rn a  v á rm e g y e .

A Hernádnak, mint a vármegye legnagyobb folyójának széles 
völgyében hiába kutattunk tőzeglápok után; az 1892-ben működött 
tőzegkutató bizottság jelentése még Zsebes mellett említ egy kis láp
területet, de azóta ez is nyomtalanul elenyészett. A Felsőlánctól Zsar- 
nóig elterülő Kanyapta-medence is gyökeresen elváltozott, ha hitelt 
adunk Poiíorny Alajos és K orponai János adatainak. Előbbi szerző az 
első magyarországi tőzeg-monografiában (1862) ezt a vidéket mint 
kiváló tőzegelőfordulást említi, Korponai szerint pedig (1870) ((különösen 
Makranc környékén fekvő nem kis mennyiségű tőzegréteg, mely néhol 
2 ölnyi vastagságban hever,» a Kanyapta medencében nagy kiterjedésű 
lápokra lehet következtetni. Már 1892-ben, amikor dr. Mágócsy-D ietz 
S ándor egyet, tanár hasonló nézőpontból kutatta át e vidéket, tetemesen 
megfogyott volt a lápok kiterjedése, legújabb bejárásunknál pedig alig 
akadtunk nyomaira a lápnak, annyira átalakult annak természete a
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nagyfokú lecsapolások és a gazdasági műveletek következtében. Ugyanez 
áll a Badna folyó völgyére is, míg a Torna vize mentén még egyetlen 
tőzegtelep őrizte meg eredeti állapotát.

Görgő község határában, az országúttól délre az ú. n. «Nagy-tó» 
egy olyan láp, melyben a tőzegképződés nagy arányokat öltött. Mintegy 
1*5 km2 (=  260 kát. hold) kiterjedésű tőzegtelepe a völgy közepét fog
lalja el és rétegvastagsága nyugat felé fokozatosan növekedik. Altalaja 
fekete, alább sárga agyag, növényzete pedig a siklápok csoportjába 
utalja, vagyis a Gramineák alkotta tőzeglápokhoz. A hosszanti lecsapoló 
árok mentén még jellemző zsombékképzőclés is tapasztalható, egyéb 
részein azonban a rétművelés igen szép eredménnyel folyik. A tőzeg
telep anyaga nád- és gyeptőzeg, tömege pedig, miután a fúrások körül
belül 1 méteres átlagos vastagságot eredményeztek 1*5 mi l l ió  m3-re 
becsülhető.
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polást nagyon körülményessé tette. A Bély—Cséke—Karádi főcsatorna 
hosszában metszi azt a lápterületet, mely a legnagyobb összefüggő tőzeg
telepet rejti és kiterjed Kávád, Nagycigánd, Kiscigánd, Pácin, továbbá 
Nagyrozvágy, Kisrozvágy és Semjén községek határaira. A két leg
utoljára említett községnél kezdődik a tőzegtelep azon völgykatlanokban, 
melyek pleisztocén homokdombok közt feküsznek és egymással csak egy- 
egy szűk láptorokban közlekednek. Ezen összefüggésük kapcsán könnyű 
volt a lápvölgyeket vízteleníteni ; a bennük nyugvó tőzegréteg igen 
érett minőségű és a kiszáradás után összezsugorodott tőzegből áll, mely 
így is 0*8—1*4 m vastag réteget képez. Ugyanilyenek a viszonyok 
Nagyrozvágy község délkeleti határában is, ahol az észak-déli irány
ban megnyujtott dombhátak közt mindenütt megvan a tőzeg. Mindezek 
a láp völgyek pedig végeredményben az innen nyugat felé elterülő nagy 
lápmedencével függnek össze és ennek csak mintegy öbleit képezik. Az 
említett nagy csatorna két oldalán terül el a tulajdonképeni tőzegvidék, 
melynek magva a nagyrozvágyi határban létezett Parlagcsa-tó volt. Nem 
csak legmélyebb pontja ez az egész lápvidéknek, de leginkább hasonlít 
is még az ősi állapothoz. Itt, az ú. n. Bodolyó réten a tőzegréteg még 
sok vizet tartalmaz és nagyobbára 1*2—1*5 m vastag. Közepében egy 
körülbelül 150 kát. holdas nádas van, mely körül a sik láp vagy 3000 
holdon tőzegréteget rakott le, egy-két kis lápsziget kivételével pedig 
csak rét meg legelő gyanánt használható. A csatorna mentén és a láp
nak ((Hosszúrét)) nevű tájékain a tőzeg már nagyon kiszáradt, 0*3—0*4 m 
vastag rétegét sok helyen felszántották és jó eredményekkel művelik. 
A kiscigándi határban dombon épült Béla tanya mellett még helyenkint 
érintetlen a tőzegláp és 0*6—1*0 méteres rétegben jó minőségű tőzege 
van. Eléggé sajnálatos körülmény, hogy ezt a közelítőleg 20 mi l l i ó  m8 
tőzeget, mely gazdasági célokra igen megfelelő volna, sehol alkalma
zásban nem találtuk, sem ilyen kísérletről nem értesültünk.

A bodrogközi lápvidéknek egy másik tőzegterületét is átkutattuk 
és ez Kávád község határában Nagyhomok tanya és az egykori tavak 
közé esik. Ezt a területet számos apró homokdomb tarkítja, melyek 
közt a tőzegláp gyakori megszakítást szenved; ezért nem is lehet az 
egyes tőzegtelepeket szabatosan körülhatárolni, de nem sokat tévedünk, 
ha közelítőleg 2 km2-re becsüljük összes kiterjedésüket. A lecsapolások 
oly tökéletesen kiszárították a tőzeget, hogy már nem egy helyen fekete 
tőzegfölddé változott, másutt pedig kiégett, alig 1—2 cm*es vöröses 
hamuréteget hagyva vissza. A Nagyhomok tanya déli lábánál még leg
tetemesebb a tőzegréteg (1 —1*2 m), de a talajvíz itt is csak a fekete 
altalaj határán volt elérhető.

Ha még megemlítjük, hogy Luka és Karos községek határainak
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egyes érmedreiben jelentéktelen tőzegképződést tapasztaltunk, akkor úgy 
a bodrogköznek, mint Zemplén vármegye egyéb területeinek tőzegviszo
nyaira vonatkozó ismereteinket kimerítettük.

A zem plénm egyei tőzegek vegyi összetétele és egyéb tulajdonságai.
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Kékese közt fekszik a tulajdonképpeni t őz égterület zöme, mintegy 15 kma 
(— 2600 kát. hold) terjedelmű síkon, melyet azonban az 1 —10 m ma
gasságú pleisztocén homokdombok sűrűn tarkítanak. Itt a nád- és gyep
tőzeg összefüggő nagy telepe tekintélyes vastagságú is, mert «Varjas 
szög» nevű lápsziget körül állandóan 1*2—1*5 m a tőzegréteg vastag
sága, az északkelet-délnyugati irányú főcsatorna mentén pedig egy 
esetben csak 1*8 m mélységben érte el a fúró az agyagos szürke homok 
altalajt. Észak felé ez a tőzegterület számos kiöblösödésben folyta
tódik — ép úgy mint azt a bodrogközi lápterületen tapasztaltuk — 
ugyanis a Nyírséget elhatároló magasabb homokhátak közt fekvő me
dencék mindmegannyi szűk völgy utján közlekedésben vannak a szóban- 
forgó lápteknővel és hasonlóképen tőzegtelepeket rejtenek. Különösen 
említésreméltó Veresmart határában, a községtől délre fekvő lápvölgy; 
ennek kiterjedése mintegy 500 kát. hold és Vs részében igen jóminő- 
ségü tőzeg nyugszik helyenkint 1'5 méteres rétegben. Nyugatfelé a 
kékesei határban megszakítás nélkül folytatódik a tőzegtelep, sőt azon 
a kis völgyön át, melyet a kékese—veresmarti út átszel, kilép ugyanez 
a tőzegláp a Tisza völgyébe, hol mindinkább iszaposabbá válik és a 
folyó felé végre elenyészik.

Berencstől délre, valamint nyugatra a lápképződés csekélyebb mér
tékűnek bizonyult. Ajak, Pátroha és Gégeny felé ugyan még messzire 
követhetők a lápöblök, de a Nyirségnek itt alacsonyabb és sűrűbb domb
hátai közt fokozatosan elvesznek a határok és többé nem tőzeg, hanem 
csak lápföld borítja a mélyebb fekvésű területeket. Nyugat felé a síkság 
mind tágasabb lesz és talaja agyagosabb. Tőzeget ezen a vidéken csak 
Dombrád és Pátroha közt találtunk, mint pl utóbbi község határában a 
«Nagyszöve» nevű dűlőben vagy 170 kát. holdon és a «Nagy-tó»-tól 
délre mintegy 200 kát. holdon; Dombrád határához tartozik túlnyomó 
részben az ú. n. «Buborláp», melynek tőzegterülete még 150 kát. 
holdra becsülhető. De eme lápok is oly tökéletesen vannak víztelenítve, 
hogy tőzegtelepük mintegy 0*3—0*5 m vastagságú réteggé zsugorodott 
össze és mihamarább szántóföldekké fognak válni. Még tovább nyugatra, 
a lecsapolt tavak tájékán, má a tőzeg teljesen szétbomlott lápfölddé és 
eredeti mivoltára csak nagy humuszgazdagsága és a mocsári csigák 
maradványainak nagy sokasága enged következtetni.
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adatokat emeljük ki. A lápterületen három szorosan vett tőzegtelep van, 
még pedig egy 170 km2 (=  29,500 kát. hold) kiterjedésű, Domahida, 
Kaplony, Kálmánd, Börvely, Vállaj, Márk, Nagyecsed, Ököritó, Porczalma, 
Tyúkod, Ura, Csengerujfalu, Csengerbagos ás Kismajtény határában. 
A nagy mértékben víztelenített tőzegréteg a láp középtájain még mindig 
1*0—1*4 m vastagságú, anyaga pedig tiszta nádtőzeg. Az országos tőzeg- 
és lápkutatások kapcsán e lápon megtett útjainkban azt tapasztaltuk, 
hogy e terület legnagyobb része már művelés alatt áll, az eredeti 
állapotból fennmaradó zsombékosok pedig igen szórványosan kis fol
tokra zsugorodtak.

Nagyecsed, Nyircsaholy és Kocsord közt is van a lápnak egy 
tőzegtelepe, mintegy 6 km2 területen, amely ép úgy mint a tőle keletre, 
a «Felső rét» nevű dűlőben vagy 1 km2-en elterülő tőzegláp csak ki
száradás és elváltozás révén elszakadt része a Nagylápnak. Ezek a 
fennebb idézett tanulmányban szintén feldolgozást nyertek.

Szatmárnémetitől északra még a Túr vizének tájékán találtunk 
egyes kisebb jelentőségű tőzeglápokat, amelyek a Sár-pataknak felső, 
Nagy-Éger nevezetű medrében maradtak fenn abból az időből, amikor 
a lecsapolási műveletek még nem víztelenítették a lápos völgyet. Egyik 
tőzegtelep az ér medrének azon részében fekszik, hol Homok, Száraz- 
berek és Mikola községek határai kölcsönösen érintkeznek, még pedig 
túlnyomóan az utóbb nevezett község határában. A kaszálókkal borított 
tőzegtelep kiterjedése vagy 60 kát. hold, vastagsága helyenkint 0*9 m, 
de átlagosan csak 0*4 m-re becsülhető. Homok község határában, de 
Szárazberek község keleti végének közvetlen szomszédságában egy 
másik kisebb tőzegtelep található 7 kát. holdnyi kiterjedésben; az éger- 
erdőcske talaja 0*3—0 4 m mélységig száraz tőzeg és nagy mértékben 
elbomlott fekete tőzegfölddé. A harmadik tőzeglelőhely Rozsály község 
határában, a hasonló nevű szőllőhegy keleti lábánál fekszik a kanyargó 
érmederben. A tőzegréteg 0*6—0*9 m vastag, de anyaga sok iszappal 
van keverve, amiért a különféle vetemények minden további nélkül jól 
diszlenek rajta.

Szatmár vármegyének legkeletibb határán, az Avas-hegység erdős 
tetőin is vannak tőzeglápok, amelyek természetesen mind kisebb-nagyobb 
hegyvidéki, valóságos mohalápok. Csakis a hegygerinc vonalában és 
csekély lefolyású medencékben találhatók-e lápok, melyek ugyan nem 
nagy terjedelműek, de tőzegtelepük vastagsága, főképpen pedig tőzeg
anyaguk tisztasága tekintetében becsesek. Ilyen a Yerful Poeana-tető 
(1095 m) északi oldalában egy kb. 5 kát. holdas mohaláp; két gócpont
jában a tőzeg 1-3, illetve 1*5 m vastag telepet alkot. Helyi neve e láp
nak «Salatruc». Ehhez egészen hasonló természetű és helyzetű hegy-
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elszórva találhatók. Legtekintélyesebbek ezek közül a «Poeana colibei» 
és a vele szomszédos «Poeana Runcului»; előbbinek egész lápterülete, 
mintegy 65 kát. hold és tőzegrétege 0 8—1*3 m közt változó vastag
ságot árul el. A Poeana Runcului egy kb. 10 kát. holdas tisztás, éger- 
és fenyőfáktól övezve; tőzegrétege 0*8—1*0 m vastag.

A Vala Runcului felső szakaszában, a Ciresul nevű hát tájékán, 
Hosszúmező község határában van a «La Punte» nevű láp; gyenge le
folyású kis hegyi tó ez, melynek humusztól barna víztükrét centripetá- 
lisan benövi a tiszta sphagnumtőzeg. Az úszó tőzegréteg már 2 m vas
tag, de közepében a tó vize 10 m átmérőjű köralakú nyílásban még 
szabad. Egészen benőtt ilyen tengerszem van a kőhát keleti peremén, 
még pedig egy kisebb a Poeana Sarampoiului tájékán, egy nagyobb 
pedig a Verful negru és Peatra neagra közt 1100 m tengerszínfeletti 
magasságban. Ezen láp, melynek helyi neve a «Nagy tengerszem*), 
Máramarossziget és Falusugatag közös határán 8 kát. holdon terül el 
és mohapárnája, mely kizárólag tőzegmohokból képződött, legalább 
5*0 m vastag és domborulatára ebből mintegy 4*0 m esik. Többé-kevésbbé 
azonos állapotokat mutatnak a «Poeana Bradilor» és oPoeana Sapintei» 
nevű lápok, azonkívül a Sapinta-pataknak a Vurfu Rotundilor nevű 
hegycsúcstól keletre fekvő lápos forrásvidéke.

Máramaros vármegyében még a Tiszajobbparti hegységben is meg
ismerhettünk két tőzeglápot; ezeknek egyike, a Kalocsaimsád es Szine- 
vér közötti, typusos hegyvidéki tőzegláp egy völgy talpán nyugszik. 
Nevezett két község közt, a Szinevér felől lefutó Talabor jobb partján 
van ez a lápterület és kezdődik Kalocsaimsád közvetlen szomszédságá
ban s 1*5 km hosszúságban nyugat felől a töltésűt mentén terül el. 
Kiterjedése vagy 130 kát. hold és jellemzően domború tőzegrétege kizáró
lagosan Sphagnumból áll. Két gócpontján 2*0, illetőleg 3'0 m mélyen 
homokos agyagon nyugszik, ez alatt pedig kavics es kőgörgeteg követ
kezik. Az említett mohon kívül rajta csak alacsony éger-cserjék tudnak 
tengődni. Ugyanott, a kocsiút keleti oldalán is van egy kisebb tőzegtelep, 
átlag 0*6 m vastagsággal; minthogy még fejlődőben van, domborulata alig 
észrevehető, azonkívül víztelenítése is megkíséreltetett, csekély eredménnyel.

Egy másik, igen csekély tőzeglápot ügyeltünk meg Németmokrától 
északkeletre az ország határán. E hely a Kopula-havas (1608 m) csú
csától nyugatra, alig nehány méterrel a gerinc alatt fekszik. Egykori 
kis tengerszemnek kitöltéséről van itt szó, melynek kb. 1*5 kát. holdas 
felülete domború, teljesen vízzel telített és igen kevéssé érett tőzeg
rétege középen 3*0 m mélynek bizonyult. Belőle csermely fakad, mely 
a Ganovec patakba torkollik.
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számtalan szabályos helyzetű út és csatorna, majorok és gyártelepek 
mind meghazudtolnák a Szernye-mocsár nevét, ha a terület nagyrészén 
a lápképződés kétségtelen nyomai nem tanúskodnának amellett, hogy 
oda hosszú időkön keresztül ember lábát be nem tehette, sőt mint hasz- 
nálhatlan területet községeinek határaiba bele sem foglalta azt. így eshe
tett meg az, hogy a Szernye-mocsár az 1 : 75.000 méretű katonai térkép
lapokon sincsen községhatárok szerint tagolva. Ilyen beosztásra csak a 
birtokos Schönborn uradalom mérnöki hivatalában, Munkácson sikerült 
szert tennünk, melyből kitűnik, hogy a környező 11 község valamennyi 
részesedik a Szernye síkságában. Utóbbinak nyugati fele a vizek elvonu
lása után kitűnő szántóföldeket adott, humuszban bővelkedő homokos 
agyagtalaja következtében. A keleti részek már nehezebben szelídít
hetek meg, mert nagyobbára tőzeg nyugszik az agyagos altalajon és 
mélyebb fekvésénél fogva nehezebben vízteleníthető. A tőzeg össze
függő telepben, közel 46 km2 (8000 kát. hold) kiterjedésben található a 
Szernye középső és keleti részein és osztoznak rajta Gát, Dercen, For- 
nos, Bártháza, Makaria, Felsőremete, Beregujfalu és Nagybereg köz
ségek határai. A tőzegtelep jellemző síkláp eredménye, túlnyomóan 
sásfélékből képződött laza, szálas anyaggal. Nagyobb része már a gazda
sági művelést is meghálálja, de vannak részei (mint Fornos és Bárt
háza határaiban), melyeknek mély tőzegrétegét még nem sikerült kellően 
lecsapolni és felülete ezért még csak zsombékos vagy égererdős, süppe- 
dőssége pedig még a legeltetésnek is ellene szegül. Ezeken a keleti része
ken a fúrások gyakran csak 1*0—1*2 m mélységben érték el az agyagot 
és az egész tőzegtelep átlagos vastagsága 0*6 méteresnek bizonyult, 
miből 27*5 millió m3 tőzeganyagra lehet következtetni. Sok helyen a 
nyers szálas tőzeget szántja fel az eke, de bárminemű gazdasági vagy 
ipari felhasználására mindezideig kísérletek sem történtek.

Az ekként vázolt nagy terjedelmű síkláppal szemben sikerült Bereg 
vármegye hegyvidékében egy valódi mohalápot is lelnünk, amely, habár 
csak mintegy 20 kát. hold kiterjedésű, de épen anyagának kiválósága 
folytán érdemes a megemlítésre. Oláhcsertész község határában, tőle 
északkeletre a Beragyi Djil nevű hegygerinc alatt van a Bahno-patak 
forrásvidéke 800 méteres tengerszínfeletti magasságban. Ott, ahol ez a 
patak több csermelyből összefolyik, egy kis völgykatlanban szép moha- 
tőzegtelep fejlődött ki. A Sphagnum itt oly erőteljes növekedésben és 
ezzel karöltött tőzegesedésben található, hogy több valóságos dombot 
alkotott. így a völgykatlan déli szögletében levő lápdombon a tőzeg
réteg 4 méteres és anyaga túlnyomó részben világos színű, csak legalsó 
rétege, mely szürke agyagon fekszik, sötétebb és érettebb. Hegyvidéki 
tőzegláp képződésének ez egyik legtanulságosabb példája.
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