
B) Bányageológiai felvételek.

1. Munkálkodási jelentés az 1911. évről.

L ázár V a z u l  és P a n t ó  D ezső  bányamérnököktől.

Az 1910. évben Verespatakon megkezdett munkálatunkat folyó év
ben április, május, október, november és december hónapokban folytattuk. 
Junius, julius, augusztus és szeptember hónapokban az erdélyi medencé
ben folyó felvételi munkálatoknál voltunk elfoglalva.

Verespatakon folyó évben is ép úgy, mint a múlt év folyamán, a 
tavaszi, nyári és őszi hónapokban, amíg az időjárás megengedte, a kül- 
szin felmérésével és geológiai felvételével foglalkoztunk, a téli hónapokat 
pedig a kincstári verespatak— orlai Szt. Kereszt altáró felmérésével 
töltöttük.

A  külszinből az idén felvételre kerültek az Igrén, Leszpedár és 
Vajdoja hegyek, valamint a Cárina dűlő egy része. A  bányában felmér
tük a múlt évben az altáró főszintjén felmért Zeusz-Csetátyei bányaosz
tály felsőbb szintjeit, továbbá a Katronca és Letyi bányaosztálynak a 
főszinten hozzáférhető vágatait és a Cárina bányaosztály altáró szintjé
nek egy részét.

A  külszin felvételénél főtörekvésünk az volt, hogy az Igrénen és 
Leszpedáron, petrografiailag a kréta rétegekhez igen hasonló szürke és 
vöröses szinű agyagpalák és az ezek közé közbetelepült kvarckonglome
rátumok korára nézve valami biztos adatot szerezzünk. Egész napokat 
töltöttünk ezen a területen és talán alig van oly kődarab, mely kezünk
ben meg nem fordult volna, kövületet azonban nem találtunk.

A  közbetelepült kvarckonglomerátumok, amelyek a tipusos kárpáti 
homokkövekben igen gyakoriak, Verespatakon sem az Orleán, sem a 
Cárinán vagy más helyen előforduló riolit breccsában vagy tufás homok
kőben nem ismeretesek, csakis az Igrénen és Leszpedáron. A  Fenyvestől 
délre, ott, ahol az út keletnek kanyarodik, a kőkereszt mellett az ottani 
csillámos palában közbetelepült breccsás rétegben, amelyek eddigelé
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mindenkitől kárpáti homokköveknek vétettek, egy közbetelepült breccsás 
rétegben riolit zárványokat leltünk.

Ezek a körülmények arra késztetnek, hogy némi fentartással a 
Leszpedár és Igrén képződéseit a kárpáti homokkő komplexusába sorol
juk. Reméljük, hogy e kérdés felderítésében valami fényt fog még derí
teni a felsőbb szintekben levő néhány bánya felmérése és felvétele.


