
3. Jelentés az 1910. évben eszközölt geológiai tőzeg- és láp
kutatásokról.

Dr. L ászló Gábor és dr. E mszt K álmán  jelentése.

A hazai tőzeg- és lápterületek általános felvételének utolsó szakasza 
gyanánt az erdélyi részek átkutatása volt az 1910. évi munkálatok célja. 
Koha a nevezett terület Magyarországnak közel egynegyed része, lápok 
előfordulását illetőleg mégis aránytalanul szegényebbnek bizonyult, mint 
bármely más vidéke hazánknak. E körülmény lehetővé tette, hogy idő
közben nyert szóbeli vagy Írásbeli értesítések alapján a Királyhágón 
inneni tájak egyik-másikán mintegy pótló és kiegészítő vizsgálatokat is 
végezhessünk. Az elmúlt nyár folyamán gyűjtött tapasztalatokról tehát 
a következőkben számolunk be:

Szolnok-Dob oka vármegye.

A  Lápos hegygerincen végigfutó északi megyehatár közvetlen köze
lében, a Valea Ciomorei patakjának mintegy 1200 m. magasságban fekvő 
forrásvidékén, tehát Horgospatak község határában, egy jellegzetes kis 
hegységi láp van, amelynek helyi neve ,,Teu neagra44. Területe nem na
gyobb 4 kát. holdnál, de növekedőiéiben levő és világos-szürke agyagon 
nyugvó tőzegtelepének vastagsága a középtájon már 5*6 m. Ugyanitt egy 
kis nyilt víztükör is van még a lápon, az egykori tó utolsó maradványa. 
A  tőzegréteg anyaga tömött, sötétbarna mohatőzeg.

Beszterce-Naszód vármegye.

Kosna hegyközség tőszomszédságában egy nagyobb lápcsoportot, a 
Tesna-patak völgyében további két tőzegtelepet, forrásvidékén pedig egy 
növekedőiéiben levő nagy lápcsoportot találtunk.

A  Tesna- és Kosna-patakok egybetorkolásának szögletében egy kis 
hegykatlan terül el 850 m átlagos tengerszín feletti magasságban. Ezen 
katlant majd egész kiterjedésében tőzeglápok borítják, amelyeket úgy
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szólván csak a kis mellékpatakok köves medrei választanak el egymástól. 
Már a községháza nyugati szomszédságában, annak kertjében kezdődik 
egy összefüggő nagy tőzegláp, amely közel 1 km hosszúságban és mintegy 
400 m szélességben elterülve egyetlen nagy mohaláp. Míg szélein az ere
deti rétláp bélyegét a még túlnyomó sás- és nádtenyészet megtartotta, 
addig a láp közepe felé haladva a tőzegmoha és minden jellegzetes kísérő
növénye uralkodik és köztük az elkorcsosodott fenyő, a törpe fűz és törpe 
nyír inkább bozótokat, mint ligeteket alkotnak. És ezen jelek híven tük- 
röztetik vissza a tőzegtelep vastagsági viszonyait is, mert a láp középtáján 
helyenként 4 méteres tőzegtelep a szélein fokozatosan sekélyebbé válik és 
kiékelődik. Tömege közelítő számítással 700,000 m3 nyers tőzeg lehet.
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891 m.-es magassági pontok közt, a kiszélesedett és mély öblözetű völgy 
egy valóságos lápmedence, amelyben a minden irányból összefutó vizek 
kellő esés liijján elterülnek és csak nehezen megközelíthető lápok útvesz
tőjét létesítették.

E tájék helyi neve „Tinova“ és minden tekintetben hasznavehetet
len, mert állandóan vízzel lévén borítva, a rajta tengődő erdő is csak 
korcs állomány. Tőzegrétege igen változó vastagságú és helyenkint az 
1:5 m-t is meghaladja. Helyzetétől eltekintve, e láp összes sajátságaival 
az árvamegyei Chizsne és Jablonka határaiba eső ,,Bor“ -nevű láperdőség
nek mása, A  Siminic-patak völgyéből származó tőzeg összetétele és tulaj
donságai a következők:
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Csík vármegye.

A Maros gyergyói nagy medencéje rendkívül bőséges vízhálózatá
val és fensík jellegű fekvésével a lápképződésnek igen kedvező körülmé
nyeket látszik nyújtani. Mégis itt aránylag csekélyebb a láposodás, mint 
pl. a vármegye déli Oltmedencéjében.

A  Maros forrásvidékén csak egy kis, mintegy 3 kát. holdas rét
lápot figyelhettünk meg Gyergyóvasláb határában. Nevezett községtől 
DK-re, a Kakashegy lábánál fakadó kis források a vasúti pályatest és a 
Maros patakmedre közt elterülnek és lefolyástalan vizes rétséget létesíte
nek, hol a gyeptőzeg egy kis medencét töltött ki 1-6 m vastag rétegben. 
Anyaga érett gyeptőzeg, amely a telep szélein sok iszappal —  a Maros 
hordalékával —  van keverve.

Jóval tekintélyesebb és az élőbbemtől eltérő származású rétláp terül 
el Gyergyóalfalu határának északnyugati szögletében, az u. n. Grör- 
gény-hídja táján. Mintegy 125 kát. hold kiterjedésű tőzegláp ez, amely 
a folyóvá növekedett Marosnak árterében fekszik. A  tőzegtelep vastag
sága meglehetősen ingadozó (legnagyobb megfúrt vastagsága 1*5 m. volt), 
mert egyes láp szigetek szakítják meg. Mégis a láp helyzete és méretei arra 
engednek következtetni, hogy eliszapolt folyómederből keletkezett, ami 
mellett a láp északi részének tőzegrétege alatt megfúrt kavicsos iszaptalaj 
is szól. A  láp déli részét még rendkívül bővizű, helyenkint járhatlan, 
alacsony fűzbokrokkal tarkított savanyú rét borítja. Észak felé az ár- 
kolással lecsapolt tőzegréteg 0*3— 0*4 m. vastagságra zsugorodott, sőt 
helyenkint már a felégetés nyomait is mutatja. Anyaga igen jó minőségű 
sás- és nádtőzeg s ennek tömege legalább 10,000 ms-re becsülhető.

A  Hargita legészakibb gerincén, az 1256 m magas „Hosszúkő“ 
és 1254 m. magas „"Vigyázókő-tető“ közt egy katlanszerű mélyedés van, 
amely három pataknak forrásvidéke. E lapos hegykatlan helyi neve 
„Ördöató", noha már csak a benne fekvő tőzegláp bizonyítja a tó egykori 
létezését.

A  lápon keresztül vezető gyalogösvénytől északkeletre az elláposo- 
dás nem nagyfokú, ezért ott az erdőállomány is elég jó, az ösvénytől 
délre azonban, a Súgó patak forrása körül, korcs erdei- és lúcfenyő állo
mánytól borítva egy közel 10 kát. holdas mohaláp nyugszik szürke agya
gon, amelynek tőzegrétege 2— 2*5 m. vastag. Hogy ezen tőzegtelep rég
től fogva erdővel borított volt, bizonyítja ama számtalan betemetett fa
törzs, amelyeket 1— 1*5 m mélységben a fúrások mindenfelé elértek. Az 
ilyen sok fás zárványt tartalmazó mohatőzeg tömege mintegy 70,000 
m3-re becsülhető.

A  gyergyói hegycsoport északi részében még Gyérgyóborszék és
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Gyergyóbélbor határaiban vannak tőzeglápok. A  borszéki fürdőtelep 
északnyugati oldalán, a ,,Hármas liget44 nevű fenyves területén több ás
ványos forrás fakad. Ezeknek tulajdonítható ugyanott egy kis tőzegláp 
keletkezése is 15 kát. hold területen. A  tőzegtelep tisztán rétláp jellegű 
és anyaga túlnyomóan sásfélékből halmozódott fel. A  telep középtáján 
1*2— 1*5 m. vastag tőzegréteg azonban nem egyöntetű, mert az érett fe
kete gyeptőzeg alatt 0'6 m. mélységben egy ugyanolyan vastagságú vi
lágosabb színű sás- és nádtőzegréteg következik, amely még mélyebben 
mindinkább iszapossá lesz. Két kis feltárásban a legfelső tőzegréteget 
fürdők céljaira aknázzák ki és ezen lápnak vegyi összetételét dr. H a n k ó  
V i l m o s  1890-ben vizsgálta meg és közölte.

G-yergyóbélbor szétszórt község középtáján, a ,,Piciorul Bilborului44 
hegy lábánál számtalan, többnyire szénsavas forrás fakad, amelyeknek 
következtében e völgyrészlet igen lápos természetű. Nagyobb méretű 
tőzegláp azonban itt nem fejlődhetett ki; csak egy, a patak északi partján 
megfigyelt tőzegláp éri el a 3 kát. hold kiterjedést és benne a tőzegréteg 
helyenkint 1*5 m. vastag. A  többi tőzegláp oly csekély kiterjedésű és 
tömegű, hogy felsorolásuk nem volna indokolt.

Csik vármegyének déli, az Olt vízkörnyékéhez tartozó része lápok 
tekintetében igen gazdagnak nevezhető. E tájakon, névszerint Csikzsögöd, 
Csíktusnád, Csíktapolca, Csíkcsicsó és Csíkmadéfalva határában fekvő 
lápokat kimerítően ismertette dr. P r i m i c s  G y ö r g y  „ A z erdélyi részek 
tőzegtelepei44 című tanulmányában.1)

Háromszék vármegye.

A  vármegye északi szélén, Esztelnek és Csomartán községek hatá
raiban nehány említésre méltó tőzegtelepet figyeltünk meg. íg y  Esztel- 
nektől északra, a Gombásbérc (1199 m.) és Rnkotyás (1178 m.) nevű 
tetőket összekötő hegyháton 950 m. t. sz. feletti magasságban egy körül
belül 4 kát. holdas mohaláp fekszik. Lefolyásnélküli forrásokból táplál
kozik. A  tőzegmohával, korcs lucfenyővel meg nyírrel borított láp a 
fennsíkon kidomborodik és tőzegrétegének legnagyobb vastagsága a kö
zéptáján a 2 m.-t is eléri. Feneke szürke agyag. Tovább északra, a romá
niai vízkörnyékhez, tartozó Lassúág patak felső szakaszában 6 kát. holdon 
egy völgy láp terűi el. Ez a patak bal partját kíséri, helyenkint zsombé- 
kos, elszórt fűzbokrokkal tarkított felszínnel, déli (felső) részében pedig 
már a tőzegmoha kezd rajta elterjedni. A  tőzegréteg vastagsága 1*2:— 1*5 
méter közt változó; anyaga sötétszínű gyeptőzeg. Az innen keletre, ugyan-

<5)

) Magy. Kir. Földtani Intézet Évkönyve. X. köt. (1892.)
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csak Románia felé futó Veresvíz-patak kiszélesedett felső völgyszaka
szában négy tőzegtelep fekszik, melyek közül a legnagyobb —  mintegy 
10 kát. holdas —  még az esztelneki, a többi 3— 4 kát. holdas, pedig a 
csomortáni határba esik. Az Esztelnek határában fekvő tőzegláp, az u. n. 
,,Kerekbikk“ vagy más néven „Apor heverése“ . Helyenkint 1 2  m vas
tag mohatőzeg telepén sűrű erdei fenyőliget áll. Ugyancsak erdei fenyő, 
de ritka és elkorcsosodott példányai borítják a Veresvíz-patak jobb part
ján (csomortáni határ) fekvő mintegy 3 kát. holdas mohalápot; cseké
lyebb kiterjedése dacára e tőzegtelep nagyobb tömegű, mert a fúrások he
lyenkint 2 m-nél is vastagabb tőzegrétegről tanúskodnak. A  csomortáni 
határ további két tőzeglápja az előbbeninek déli szomszédságában fekszik, 
de kiterjedésük és tömegük alig számottevő.

A  vármegye közepén elterülő síkságban a Feketeügy mentén 
egy, Zabola és Tamásfalva községek határaiba eső kis völgyláp fekszik. 
A nevezett folyó árterületét éles vonalban szegélyező pleisztocén part 
lábánál, a Szörcse és Petői alva közti út közelében, vagy 5 kát. holdas 
tőzegláp az, amelynek helyzete és alakja kétségtelenül egykori morotvára 
vall. A  tőzegtelep anyaga szálas gyeptőzeg, kevés nád és sásalkatrészek
kel keverve, vastagsága átlag 0*5 m. Vegyi összetétele és egyéb tulaj
donságai a következők:
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folyó felső völgyszakaszában, a nevezett fűrészteleptől délre, mintegy 
16 kát. holdon egy mohaláp terül el. Nemcsak nagy kiterjedése, de a 
rajta tengődő korcs lucfenyő és nyír is elárulják a telep tekintélyes vas
tagságát. A fúrások átlag 4— 5 m vastag mohatőzeg rétegről tanúskod
nak és a telep nyugati szélét alámosó patak nagy darabon feltárta a 
tőzeget, valamint az alatta fekvő kavicsos és homokos agyagot. E telep
ben, közelítő számítással, 360.000 m3 tiszta mohatőzeget tételezhetünk fel.

A  szomszédos Rozsdás patak völgye ugyancsak lápos természetű, 
de benne említésre méltó tőzegtelep nem képződött.

A  Nagyborosnyó község keleti határában elterülő lápos réteket túl
nyomóan rétiagyag borítja, csak kis foltokban van ott tőzegföld, amely 
egyúttal a felégetés nyomait mutatja.

Brassó vármegye.

Prázsmár községtől északra, a vasúti pályatest és az országút közt 
nagy közlegelő terül el, amelynek északi felében tekintélyes tőzegtelepre 
akadtunk. A  Feketeügy folyó és ennek egy ága, a Feketevíz, az OlttaL 
való egyesülésüknél sokszor eláraszthatták e területet úgy, hogy az egy
szer felhalmozódott tőzegtelepet kavicsos és homokos iszapjukkal újra- 
be is temették. Ezen feltalaj 20— 25 cm. vastagon borítja a tiszta nád
tőzegnek helyenkint 1*6 m. vastag telepét, amely viszont szürke agya
gon nyugszik. A  tőzegtelep kiterjedése 15 kát. holdra becsülhető, de 
minthogy vastagsága rendkívül változó, tömege az eszközölt nehány 
fúrásból még hozzávetőlegesen sem állapítható meg. Még szakadozottabb 
a tőzegképződmény a Szászhermánytól északkeletre elterülő lápos lege
lőkön. Itt az egész Barnaságon általában elterjedt kavicsos altalaj oly 
bővizű, hogy a források szinte rohanvást folynak a síkságon keresztül 
az Oltba. A szászhermányi legelőterület is ilyen forrásoktól lett lápossá, 
de jelenleg gyökeresen lecsapolva, feltalaja csak mocsárcsigával kevert 
tőzegföld, helyenkint vékony sástőzeg réteg felett.

Fogaras vármegye.

Az Olt széles völgyében két nagy tőzegláp fekszik, mindkettő a 
folyó árterületében, melyek a következők:

Sárhány község határában a fogarasi kincstári ménesbirtok Sár
kánypuszta nevű majorja egy magas parton áll, amelyet egykor az Olt 
habjai mostak. A  folyó jelenlegi medre már mintegy 1*5 km. távolság-
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bán van e parttól, de az elhagyott meder könyök alakú görbülete mintegy 
125 kát. holdon mocsaras láp maradt, hol a tőzeg általában homokos fenekén 
nádból és sásból tetemes vastagságú réteggé halmozódott fel. Miként az 
elhagyott folyómedrekben keletkezett síksági lápok túlnyomó számánál, 
itt is a tőzegréteg legnagyobb vastagságát (3— 4 m.) közvetlenül a ma
gas part mentén találjuk, míg a láp középtáján a tőzeg már csak fél
akkora vastagságú és ez észak felé fokozatosan fogyva kiékelődik. A  láp 
nyugati részeiben helyenkint az égés nyomai is láthatók, de a hamu alatt 
még ott is 2*9 m. vastag tőzegréteg következik. A  tőzeg anyaga a legjobb 
minőségű nád-, illetőleg sástőzeg és tömege hozzávetőlegesen legalább 
1*5 millió m3-re becsülhető. A  birtokos uradalom a tőzeget a láp keleti 
szélén ásatta is, de kellő lecsapolás híjján (a lápvíz a felszín alatt 1 m-re 
mindenütt elérhető) ezt is csakhamar beszüntette. Minthogy pedig a láp 
vastag tőzegrétege a mezőgazdaság üzemágainak nem kedvező, a tőzeg
nek rendszeres és iparszerű kiaknázása e helyen a legindokoltabb lenne.

A  leírt láppal szomszédos, de már Mundra község határába esik a 
másik nagy tőzegláp, amelynek helyi neve „Balta mareu. Ez egész kiterje
désében legelő gyanánt használva még az előbbeninél is tökéletlenebb le- 
csapolásban részesült, tehát jóval ősibb képét adja az elláposodásnak. Rajta 
zsombékosok kisebb égerligetekkel váltakoznak, déli részei pedig még fe
lette ingoványosak. A  tőzegtelep kiterjedése mintegy 350 kát. hold és noha 
csak középső és délkeleti részeiben ér el nagyobb vastagságot (2*6— 
2*8 m.), tömege mégis vagy 2 millió m3 tőzegre enged következtetni. A 
tőzeg anyaga tisztán nádtőzeg, amely azonban ott, hol a tőzegréteg cse
kélyebb vastagságú, már tőzegfölddé változott, vagy helyenkint égés 
nyomait viseli.

Kolozs vármegye.

Ezen vármegye egyik-másik tőzegtelepét már P r i m i c s  Gy . fent- 
idézett munkájában ismertetve találjuk' Legújabb keletű megfigyeléseink 
a következők:

Marótláka községtől keletre, a „Nyiles“ nevű dűlőben ismeretes, 
mintegy 10 kát. holdas tőzegláp a Kalotapatak völgyének baloldali 
emelkedett partoldalán fekszik. Itt a patak medrénél mintegy 26 m.-el 
magasabban egy kis forrás fakad, amely az egykori erdőben —  erről a 
tőzegtelepbe temetett fatörzsek tanúskodnak —  a lápképződést megindí
totta. A  gyeptőzeg rétege középtájon 2 m. vasag és világos szürke agya
gon nyugszik. A  láp felülete igen posványos.

Vásártelke határában a községtől délre fekvő tőzegréteg sajátos
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összetételénél fogva szintén régóta ismeretes.1) Csak annyit kell róla még 
megJegyeznünk, hogy a tőzeg anyaga iszapos nád- és sástőzeg, amelynek 
száraz részeiben a növényi maradványok (gyökerek, szártagok stb.) kö
rűi a gipszkristályok olykor valóságos bekérgezést létesítenek. Fürdő
célokra szolgáló kiaknázása néhány esztendő óta szünetel.
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A  többi erdélyi vármegye területén fekvő tőzeglápok közül, részben 
azoknak idézett ismertetője nyomán, csak a következők említendők meg:

A  ponor-kisgyógypataki „Mluha“ (Alsófehér vármegyében) 300.003 
m3 mohatőzegével, egy 1200 m. tengerszín feletti magasságban fekvő 
medence kitöltése. A  fönnebb ismertetett keleceli láphoz hasonló.

Apátfalvától (Nagy-Küküllő vármegye) keletre, a Rohr-Bach völ
gyének felső szakasza általában lápos természetűi A  patak mederszabá
lyozása és sűrű árkolás a lápokat ugyan nagyjában kiszárította, sőt rajtuk 
helyenkint felégetés nyomai is kétségtelenül felismerhetők, mégis megma
radt a völgy némely részében a tőzeg, csekély kiterjedésben és vastagság
ban. A  községtől keletre a patak balpartján vagy 20 kát. holdon, továbbá 
északra az erdőőri lak tájékán még három helyen, összesen mintegy 
-20 kát. holdon egyszerű völgy lápok ( =  rétlápok) terülnek cl 30— 80 
crn.-es tőzegréteggel. Ami a pleisztocén gerinces maradványokat illeti, 
amelyeket P r i m i c s  G y ö r g y  tanulmányának 13 lapján e helyről említ, a 
tőzegben való előfordulásukra semmi adatot szerezni nem sikerült, mint
hogy a tőzegtelepek egyike csak a patakmederben van feltárva, ott csont
maradványok nyomai sem voltak észlelhetők és így későbbi részletesebb 
kutatásnak marad fenntartva annak eldöntése, hogy vájjon nem a patak 
mosta-e le forrásvidékének valamely rétegéből az emlőscsontokat? Az 
ugyanonnan említett lakáshulladékok mindenesetre érdekesek lehetnek, 
de a tőzegtelep pleisztocén korára éppen nem vallanak, ami ellen a tőzeg 
■anyaga is szól.

Segesd (Nagy-Kükíillő vármegye) község keleti szomszédságában 
egy 25— 30 kát. holdas katlanszerű mélyedést ugyancsak völgyláp tölt 
ki. A  nádból és sásból felhalmozódott tőzegréteg középtáján 1 m vastag, 
szélein pedig egyenletesen kiékelődik; bizonyságául annak, hogy egykori 
tó helyén keletkezett, amelynek lefolyása egy északi lefutású kis cser
mely. Ez a lápteknő azért érdemel nagyobb figyelmet, mert rajta tanul
ságosan szemlélhető a völgylápnak átmenete hegyilápba. Míg ugyanis 
a tőzegtelep kerületi részein a náderdő még összefüggő sűrűséget alkot, 
a láp középtáján már csak a sásfélék zsombékos tenyészete látható és 
ahol a tőzegréteg a legvastagabb, ott a tőzegmoha kezd terjeszkedni, el
nyomva a zsombékokat is. A  tőzegréteg anyaga azonban még kizárólag 
nád- és sás alkatrészeket zár magába. A  forrás, amelyből e láp táplálko
zik, ásványos természetű; lefolyásában is még bőséges vasrozsda válik 
ki belőle és ennek tulajdonítandó a tőzeg vegyi összetételében feltűnő 
.nagy hamutartalom is, amiként az alábbi elemzés bizonyítja:
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Az elemzési eredmények hamu-, kén- és ned
vességmentes anyagokra átszámítva :

100 súlyrészben :

C ...........................  6274
I I ................................. 7*14
0 ................................25*08
N ..................................5*04

100-00
Számított fűtőképesség. 1199kalória 
Kisérléti fűtőképesség . 1159  „
Nyers anyag vizfelszívó

képessége . . . .100:118.  
Rostált anyag vízfelszívó

képessége . . . .100:151.  
F a jsu ly ...........................0*518.

Ha még az udvarhelymegyei Szombat falva határában, Szejke fürdő 
mellett fekvő 3 kát. holdas kis rétlápot említjük, amelyet P r i m i c s  Gy . 
idézett tanulmányának 15. lapján leírt, akkor legjobb tudomásunk sze
rint kimerítettük az erdélyi lápviszonyokra vonatkozó ismereteinket; 
mert az erdélyi medence középtáján, főképen az u. n. mezőség területén, 
említésre méltó tőzeglápot nem sikerült találnunk. Vannak ugyan ott 
egyes völgyrészletek, mint p. o. Mezőpagocsa (Maros-Torda vármegye) 
határában, ahol az egykor jóval mocsárosabb völgyfenék talaja némi tő
zegnyomokat mutat, de valódi tőzegtelep e vidékekről mindezideig isme
retlen.

Az előző évek lápkutatásainak kiegészítéseként az alábbi helyeken 
sikerült még egyes tőzeglápokat megvizsgálni:

Máramaros vármegye♦

Falusugatag határában, az 1061 m magas Yrf. Petrii tetőtől dél
nyugatra elterülő hegyháton egy szép mohaláp fekszik. Kiterjedése 
mintegy 5 kát. hold, de tömege igen tekintélyes, mert tiszta mohatőzeg- 
Tétege a lápdomborulat középtáján a 7 m.-t is eléri; ezért a tőzegmoha 
és a rendes lápgyomokon (Vaceinium, Empetrum, Drosera stb.) kívül 
más növényzet nem is tenyészik rajta. A  tőzegréteg tömege legalább
100.000 m3-re becsülhető.

Holinka kisközség délkeleti közvetlen szomszédságában egy domb
háton sajátságos árokszerű völgyképződés figyelhető meg. E völgyből 
északi, úgy mint déli, tehát két irányban kis csermelyek fakadnak, a 
völgyfenék maga pedig 4— 5 kát. holdon teljesen elláposodott és benne
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egy még úszó tőzegláp fekszik. A  láp felső része tiszta hegyiláp; 2-5 m 
vastag tőzegrétege több méter mély vízpárnán nyugszik, amely alatt, 6 m 
mélységben, ismét tőzeg következik. Utóbbi tőzegréteg anyaga völgyláp- 
képződés maradványa és a mélység felé iszaposabbá válik.

Krácsfalutól délkeletre, a vármegye határán emelkedő Secatura- 
csúcs északi lábánál, 1043 m. t. sz. f. magasságban egy benőtt kis ten
gerszem hatalmas tőzegképződés színhelye. A  tiszta mohaláp helyenkint 
8 m.-nél is mélyebb tőzegréteggel töltötte ki a tó kaitlanszerű medrét és 
rajta csak két kis víztükör maradt meg, hogy előbb-utóbb ez is elenyész- 
szék. A  láp területe csak mintegy 3 kát. hold és a Brébről Felsőbányára 
vezető erdei út déli oldalán kis tisztást képez. —  Tőzegtömege vagy
80.000 m3 lehet.

A  Krácsfalunál lefutó Mára folyó forrásvidékén, a Rozsálytól 
északkeletre levő Izvora nevű erdészlak közelében két tőzeglápot figyel
hettünk meg. Ezek egyike a Poeana Izvorului nevű dűlőben egy tekin
télyes hegyiláp (helyi neve ,,Lasinesk“ ), amelynek mohatőzegből felhalmo
zódott rétege a középtáján 5*5 m vastag. Miként az előbbeni, ez is egy 
benőtt tómeder. Kiterjedése legalább 5 kát. hold és tőzegtömege eszerint, 
a 70.000 m3-t is meghaladja.
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Yrf. Rotundilor keleti lábánál, a 940 m-es magassági pont közelében, a 
másik kettő a Poeana Sapintei nevű dűlő lápos forrásvölgyében fekszik. 
Mindhárom valóságos hegyiláp, területük egyenkint a 3 kát. holdat meg 
nem haladja és tőzegrétegük vastagsága 1— 2*8 m. közt ingadozó.

Az 1908-ik évi jelentésünkben már említett ,,La Punte“ nevű kis 
lápot újból felkeresve, ezúttal a fúrások azt bizonyítják, hogy a nevezett 
kis tengerszemet teljes mélységében, tehát 7 m.-en felül laza mohatőzeg 
tölti ki, de míg a felülettől számított 2 m.-ig a tőzegmoha rétege tömött 
és összeálló rétegben van, addig nagyobb mélységben a mohatőzeg a víz
ben pépszerűen egyenletes elosztású. Ezen alsó, vízben bővelkedő rész 
anyagának tulajdonságai a következők:



2 9 0 DR. LÁSZLÓ GÁBOR ÉS DR. EMSZT K ÁLM ÁN (14)

Bihar vármegye.

A vármegye keleti magas hegyvidékében már az irodalomból isme
retes volt egy hegyiláp, amely a Sárkány-barlang (Pestere Smeilor) köze
lében van. Ezúttal csak két kisebb tőzeglápról teszünk említést, amelye
ket a Bihar hegység keleti részében találtunk. Egyik a Peatra Bogii-tól 
keletre elterülő víznyelő fennsíkon, az 1291 m.-es magassági pont köze
lében fakadó forrásnál fekszik. Átlag 1 m. vastag tőzegrótege 1 kát. 
holdnál nem nagyobb és anyaga mohával vegyes sástőzeg. —  A  másik 
ugyanakkora terjedelmű tőzegláp a Varasoaea csúcstól északkeletre szin
tén egy kis forrásnak köszöni képződését. Anyaga is hasonló az előzőéhez 
és tőzegrétegének vastagsága 0 ’6— 0*8 m. közt változó.


