
B) Bányageologiai felvételek.

1. Jelentés az 1910. év nyarán Verespatak vidékén eszközölt 
bányafelmérési és bányageológiai felvételekről.

L ázár V azul  és Pantó D ezső bányamérnökök-től.

A  nagy méltóságú m. kir. pénzügyminisztérium azzal a feladattal 
bízott meg bennünket, hogy a verespatak-abrudbányai bányamegye rész
letes felmérésével kapcsolatban a vidéket bányageológiailag vegyük fel.

Munkálatainkat a vidék háromszögelésével kezdtük meg, amit befe
jezve, a részletes külszini felmérésekhez fogtunk hozzá. A  folyó évben 
részletes felmérés és geológiai felvétel alá került a Kos-hegy, a Nagy- 
kirnik északi lejtője, a Csetátye-hegy Affinis, Zeus, Boj, Graur és Karpin 
lejtője. A  részletesen felmért területekről 1:1,000 léptékben rétegvonalas 
geológiai térképeket készítettünk.

Amidőn a kedvezőtlen időjárás a külmérést lehetetlenné tette, 
úgyszintén a téli hónapokban a kincstári verespatak-orlai Szt.-Kereszt 
altáró fővágatait kapcsoltuk a külmérésekhez és a Zeus-Csetátyei bánya
osztály altárószintjét részletesen felmértük.

A  felvett terület geológiai felépítésében részt vesz a kárpáti ho
mokkő, Posepny-tői helyi üledéknek (Localsediment) nevezett breccsa, 
amelynek helyi elnevezése glamm; amfibolandezit breccsa és a tömeges 
kőzetek közül a riolit.

A  kárpáti homokkő, amely kvarckonglomerátokból, finom szemű 
csillámos homokkövekből, fekete és vörösszínű palákból áll, a felvett terü
letnek keleti és nyugati szélén lép föl.

A  helyi üledéket bányászati szempontból két főcsoportra lehet osz
tani. Az egyik csoport erősen agyagos, fekete színű, főleg vulkáni tör
melékből, alárendelten kárpáti homokkő, fillit és riolit darabokból áll, a 
melyben vannak ugyan erek, de nemes fémet egyáltalában nem, vagy csak 
igen alárendelten tartalmaznak. E „fekete glamm“ -nak nevezett breccsa 
főelterjedése a Nagykirnik és Csetatye közötti völgy mentén van. .
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A  másik csoport világos szürke színű, durva szemű, főleg riolitból 
és kárpáti homokkő törmelékéből álló, különösen a riolitok kontaktján 
erősen elkvareosodott breccsa, mely helyenkint aranyban igen gazdag 
ereket tartalmaz.

Az amfibolandezitbreccsa, amelynek diótól egészen hordónagyságig 
legömbölyített amfibolandezitből álló szemeit hasonló anyagú törmelék 
cementezi, a felvett terület keleti szélén a fenyvesi völgytől és Kos-hegy
től keletre húzódik.

A  riolitot bányászati szempontból szintén két főcsoportra lehet ősz 
tani. Az egyik csoportot erősen elkaolinosodott fehér színű laza tömeg 
szolgáltatja (helyi elnevezése ,,drej“ ), amely rendszerint körülveszi a má
sik csoportot alkotó kékes-szürke árnyalatú kvarcosabb és keményebb 
riolitféleséget.

Az első csoporthoz tartozó riolitban az erek csak igen alárendelten 
tartalmaznak nemes fémet, az utolsó csoport pedig a bányászat főzömét 
alkotó ereket és tömzsöket zárja magába. Ezek főleg a Csetátye és a Nagy- 
kirnik tömegét alkotják.


