
3. Jelentés az 1916. évi szerbiai tanulmányúiról.

Z sigmondi' Á rpád-tói.

(Három szövegközti rajzzal.)

A  m. kir. földtani intézet igazgatósága felszólított, hogy vegyek 
részt az intézet részéről kiküldött ama tanulmányibban, mely hivatva 
volt Szerbiának a magyar-osztrák monarchia által megszállott területén 
földtani és bányászati kutatásokat végezni. Nevezett expedícióval 1916. 
október 1-én indultam Budapestről Belgrádba. A  belgrádi cs. és kir. bá
nyászati hivatalban előzetes tájékozódást kértünk és nyertünk és pedig 
nevezett hivatal főnökétől, dr. K e r n  százados és F r a n z  mérnök-főhad
nagy uraktól. Megnéztük az ottani ásvány- és kőzetgyűjteményt is. A 
Szerbia keleti részében, a Moravától keletre fekvő bori és majdanpeki bá
nyászat tanulmányozása ez alkalommal nem tartozott programmunkba. 
A  bányahivatalban megtudtuk, hogy Majdanpek-en napi 200— 250 t., 
46— 47% ként tartalmazó kovandot és egy tonna fekete rezet, továbbá 
Bor-on 1200 munkással naponta 500— 600 t. ércet és 90 tonna homályos 
színrezet (Kupfermatte) termelnek.

Míg az Avala-hegyre tervezett utunkat egyengettük, az ottan a tér
képeken megjelölt higany- és ólom-bányához rándultunk ki. Az akkor 
tett észleléseket a jelentésem végén levő, ripánje-crvenibrégi bánya ismer
tetése kapcsán közlöm.

Ütipapirjaink rendbehozatala után, végre október 5-én este elutaz
hattunk Belgrádból. Expedíciónk két részre oszlott. T im k ó  I m r e  és J e k e - 
ij u s  E r ic h  urak a valjevoi kerületbe indultak, míg én ig l ó i S zo n t á g ii 
T a m á s  aligazgató úrhoz csatlakoztam és 5 napot kivéve mindig vele együtt 
tettem meg kirándulásaimat. Jelentésemben inkább csak a bányászati 
téren tett megfigyelésekre fogok szorítkozni.

Szerbia bányászati statisztikáját, sajnos, csupán külföldi adatok 
nyomán lehetett megtudnom. A  ,,Mines and Quarries General report With 
Statistics fór 1911 Part- IV. Colonial and foreign statistics“ cím alatt, az 
angol parlament elé terjesztett jelentés szerint (pag. 472) Szerbiában az 
1910. és 1911-ben termelt ásványok mennyisége és értéke ez volt:
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A  béke bekövetkeztével érdekünkben áll, hog}  ̂ behatóbban foglal
kozzunk a szomszéd államok bányászati viszonyaival. Konzulátusaink 
volnának hivatva e téren a statisztikai adatok gyűjtésével és közlésével 
kezünkre járni.

Kragujevac környéke.

Kragujevactól északra 18 kilométerre, a G-olubiea magassági pont 
(397 m t. m.) melletti kőbánya kavicsát, mely muszkovitos, kvarcos kris
tályos palából áll, útkavicsolásra használják. A. feltárt rétegeknek igen 
zavart településük van és részben tökéletesen mállottak. Az itt található, 
el nem mállóit, szálban álló anyag is, máliékonyságánál fogva, útkavi- 
csolásra csak harmadrendű anyagot szolgáltat.

Rácától Ny-ra, Lukanjetől É-ra a kristályos palában az út mellett 
dolomitos mészkő-közbetelepülés van, melyben szürke sávos mészkő is 
található. Ez műtárgyak készítésére alkalmas. Az előfordulás kisebb
szerű. A  ráca— kragujevaci neogén medencében a „The Coal Resources of 
the W orld44 című műben megjelent jelentés szerint Kragujevactól K-re, 
a vasúti fővonalig 5 lignit előfordulás van, melyek közül a badnjevaci 
előfordulást vettük vizsgálat alá. Közvetlen a lepovo— kragujevaci vasút
vonal mellett, a 9 9 km jelzésnél bedőlt vájás nyomaira akadtunk. A  há
nyon kb. 80 t porrá vált lignit található. A falubeliek állítása szerint 
1911. előtt 10— 15 munkással dolgoztak itt néhány hónapon át; azóta 
szünetel a bányamunka. Nagy munka itt, a hány óból következtetve, még 
nem folyhatott. A  telepet magát szálban nem láthattuk, de a bevájás után
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ítélve, a telep északnak dől, vastagsága ismeretlen. A  magunkkal hozott 
már 5—6 évig a hányon feküdt lignit dr. E mszt úrnak vegyelemzés céljá
ból átadatott.. A  badnjevaci lignit igen alacsony hőértékű, de kedvező fek
vésénél fogva Kragujevac szénellátásában lokális szerepet játszhatik, ha a 
vasútvonaltól északra kellő számú fúrásokkal a várható szénkincs és a 
telep vastagsága és települése megállapítást nyert. Ezek a fúrások nem 
lesznek mélyek.

Kragujevactól keletre 4 kilométerre fekvő Mackovac falu előtt egy 
nagyobb bányában pliocénkori kavicsot aknáztak ki. Itt kvarckavics, némi 
mésszel, márgával keverten található. A  kvarckavics, ha erős vízsugárral 
a többi vegyüléktől megfosztjuk, beton készítésre alkalmas anyagot szol
gáltathat. A  bánya fala maximálisan 8 m magas.

Október 11-én egyedül utaztam előre Kral jev óba. Ütközben kerestem 
a dr. D im . J. A n t u l a  „L ’industrie minérale en Serbie“ (Belgrade 1911.) 
című munkájában (34. oldal) említett gipsz-előfordulást Lipnica mellett, 
de szorgos utánjárás és kérdezősködés dacára sem sikerült azt megtalálnom.

Slepak és Kr alj evő között, az országúttól másfél kilométernyire 
nyugatra az Ostrasnak-patak völgyében egy tárót mutattuk, mely zöl
des eruptiv kőzetben 9h felé van hajtva. Itt néhány év előtt arany után 
kutattak, de nem sikerült megtudnom, hogy milyen eredménnyel A  táróba 
G m-re behatolhattam, tovább össze volt dőlve, állítólag 80 m-ig hajtották, 
mely hosszúság azonban a hányó nagyságának alig felel meg. A  hányon 
levő kőzetben ércnek vagy ércesedésnek nyoma sincsen.

Október 12-én Kraljevoról Cacakon át Gucára utaztam, hogy az 
AxTTüLA-féle térképen Ivanjicától Ny-ra levő szerpentinben előforduló 
nikkelt kutassam fel.

Cacaktól D-re 5 kilométerre az út mellett kisebb feltárás van, mely
ben a felső 3 réteg barnás konglomerátum; alatta zöldessárga, sósavval 
érintve pezsgő meszes márga, vízszintes településben észlelhető.

A  Krlanci útnyeregtől (795 m) a DNy és D felé eső vidékre, Gu
cára vezető út tömött, közelben nyert mészkővel van kavicsolva.

Gucától K  felé mészkövek lépnek fel, melyek 8h felé csapnak és 
45° alatt ÉK felé dőlnek. A  Kotraska-patak völgyében a Bjela stena 
(652 m) mészkősziklafalakból áll. Délebbre zöldes, néha palás szerke
zetű kristályos pala lép fel. Egy kilométerre északra az 500 m-rel jelzett 
hídnál szericites pala észlelhető 3 kilométeren. A  Hdovicabrdo-nál ismét 
mészkő lép fel, de nem állapíthattam meg, hogy vájjon a kristályos pa
lákra vagy azokba van-e települve? A  térképen jelölt, bőséges vizet szol
gáltató forrástól a Yijenac nyergen 896 m-en át Ivanjicáig váltakozva tö
mött mészkő lép fel kristályos palákkal és pedig szericites és agyagpalák-
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kai. Közvetlen Ivanjica előtt a Pusija gl. (670 m), valamint az attól nyu
gatra 1 kilométerre eső hegyormok ismét mészkőből állanak.

Ivanjicától (489 m) keletre, valamint nyugatra a szénsavas forrással 
biró Kiselavocláig alaposan bejártam azt a területet, melyet D ő lte k , 

A n t u la  után szerpentinnek jelöl, s melyben a nikkelére előfordulása le
hetséges volna. Ennek nyomát azonban sehol sem találtam. A  Grahovica 
pataktól Ivanjicáig, a Bukovacka-patak völgyén át mindenütt szürkés, 
finom csillámos szemű, néha feketén fénylő, valószínűleg paleozóos ere
detű pala található. Ez a pala kitünően, néha papir vastagságig hasít
ható. A  környéken házak fedésére használják. Találhatók benne 6— 8 cm 
vastag kvarorétegek is. A  pala legtöbbnyire vízszintesen települ, ritkán 
észlelhető ezen a területen gyűrődés. Sadjevacnál a pala mállóit, agyagos 
földdé változott.

Október 15-én a vadregényes mészkősziklákban bővelkedő Klisurán 
a Moravica-patak mentén vezető országúton Ariljén és Pozegán (323 m) 
át a Kablar (902 m) és Ovcar (998 m) közötti defilén át az uzicei, 
Kraljevoba vezető vasúton ide érkezve, ismét csatlakoztam dr. Szontágh  

T a m á s  aligazgató úrhoz, kivel Arangjelovácig együtt maradtam. Pozegán 
értesültem, hogy Gornje Dobranjan, e várostól 14 kilométerre északra szén 
után fúrtak.

Október 16-án kirándultunk a Knaljevotól DK felé eső Tovarnica 
völgyébe. A  Tovarnica alluviumában A n t u l a  szerint állítólag mosás út
ján cinobert nyertek volna, ennek a nyomát azonban mi nem láttuk.

A  Tovarnioa-patakban és mellette szürkés lignitet leltünk, mely
nek elsődleges fekvőhelye azonban jóval feljebb lehet, mert a bejárt terü
leten csupán andezit észlelhető. A  lignittelep a közeli eruptivum miatt 
aligha lehet nagy terjedelmű.

Október 17.-én Ovöa.r-bányára rándultunk, de a havas eső nem en
gedett bővebb tanulmányozást.

Itt említem még, hogy Kraljevoban értesültünk egy állítólag 05 m 
vastag aszbeszt-előfordulásról, mely Sárgán (37° 12' k. h. és 44° 50' é. sz.) 
mellett található, a Mokra geran, a Yardistje— Uzice-i út mellett.

Október 19.-én indultunk Kopaonik hegységbeli kirándulásunkra, 
a vadregényes Ibar-völgy ön keresztül Racára. A  Kopaonik hegység nagy 
érckincséről úgy a szerb, mint a külföldi szakírók oly sokat írtak, hogy 
fokozott várakozással voltunk eltelve. A. helyszini bejárás azonban arról 
győzött meg, hogy a Kopaonik gazdagságát hibás mértékkel mérték. 
Ami ugyanis 40— 50 év előtt, vagy századokkal ezelőtt kiadós bánya- 
objektum volt, az a mai rendkívüli fokozott fémszükséglet és a tengeren
túli világrészeknek a fémkereskedelembe való könnyű bekapcsolása foly
tán előbbi jelentőségét elvesztette.
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Kraljevoból kiindulva, innen 5— 6 km-re nyugatra két kavicster- 
raszt figyeltünk meg az Ibar és Mórává között. Az egyik 15 m, a másik 
25 m magasságban van. Azután délre kanyarodva az út szerpentinbe jut, 
melvet Polumirnál vált fel néhány kilométerre a kristályos pala, ezután 
ismét szerpentin következik Zastupieig, innét andezites kitöréses kőzetek 
következnek közvetlen Raskáig, ahol ismét szerpentin lép fel. A z  1158. 
számú távirda-oszlopnál vízbő forrás bugyog ki, melyből állítólag néhá 
higany is kerül ki.

Az Ibar völgye Lopatnicától kezdve egészen Raskáig szűk. Ennek 
a szűkületnek felében fekszik Usée. Itt az úttól nyugatra szénelőfordulás 
van. A  bányát magát nem járhattam be, mert el volt torlaszolva. A  belőle 
2 hónap előtt termelt nagyobb mennyiségű szén a hány ón kigyulladt, 
jeléül annak, hogy sok ként tartalmaz. xÁ szénelőfordulást csak külön 
észlelhettem itt. a telep csapása 23h, dőlése kelet felé 35°. vastagsága 6 m. 
A Ferenc József-táró hossza, bemondás szerint, 260 m. iÁ táró szája előtt 
erősen kiégett, szálban álló márga látható.

A  szén kéntartalmát a fehér kivirágzás is mutatja. A  fentemlített 
Ferenc József-tárótól 18h irányban 70 m-re egészen kiácsolt táró van, 
melybe 20 m-re be lehetett hatolni. A magunkkal hozott szénminta dr. 
E mszt K á l m á n  úrnak adatott át vegyelemzés végett. Az eredmény a 
vegyelemzőnek a hadviselés részéről való túlterheltsége folytán csak né
hány hónap jnulva lesz közölhető. A  szén minősége gyengébb és használ
hatósága igen mérsékeltnek látszik. A  jelenlegi közlekedési viszonyok 
mellett, amidőn az Ibar völgyében vasút még nem vezet, ennek a szén- 
előfordulásnak jelentősége minimális.

A  széntelep kiterjedése, mely, úgy látszik, a jarandoli szénelőfordu
lásnak északi csücske., a szerpentin közelségére való tekintettel nem lehet 
nagy. A  jarandoli széntelepet a szakadó eső miatt nem tekinthettük meg.

Uséeről egy napos kiránduláson meglátogattuk a híres studenicai 
(756 éves), a közeli 1300 m tengermagasságban fekvő márvány bányák
ban nyert kőből épült templomot (533 m t. m.) xÁ márvány kibirja az 
idők vasfogát és jobb közlekedés mellett bizonyára szélesebb körben fog 
alkalmazást találni. Felhasználják sírkövek készítésére is.

Október 20.-án indultunk az 1878-ban alapított Raska városkából 
a Kopaonik hegységbe. 3 kilométerre kelet felé az útról északra a Dubra- 
vina-patak völgyébe fordulva nagyrészt mállott szerpentin és porfiroidos 
dejkok kisértek Badanj helységig. Itt meg kell említenem azt. a körül
ményt, hogy D őltek ,,Die Mineralschátze dér Balkanlánder und Klein- 
asiensu címen 1916-ban megjelent művében foglalt térképen a Kopaonik 
hegységben több bánya mint ü z e m b e n  l e v ő  van feltüntetve. Meg
állapítottuk, hogy sem ottlétünkkor, sem 2— 3 éven belül komoly bányász-
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kodás e területen nem folyt. így  Badanjon, az ottani lakosok bemondása 
szerint 7 év előtt az állam dolgoztatott, amikor 30— 40 embert foglalkoz
tatott. 7— 8 külvájás nyomait láttuk itt, gyeppel benőtt feltárás nélküli 
hegyoldalban.

Az l:75.000-es térképen megjelölt Sanac (1148 m)-tól keletre eső 
völgyben körülbelül 820 m t. m.-ban összeomlott tárót láttunk, melynek 
hányójárói pirit és szfalerit darabokat szedtünk, melyek vegyelemzésre 
kiadattak. iV jelzett beomlott táró hosszúsága állítólag 120 m volt. Fe
lette még két táró nyoma látható.

Az ércethozó kőzet itt zöldkőnek látszik; a külszin habitusa élén
ken emlékeztet a selmeci Tanád kopár részletére. Eddig itt nagyobb 
bányamunka, a bányák nagysága után Ítélve, nem folyhatott. Nem te
kinthető kizártnak, hogy a jövőben itt kisebbszerű bányászkodás létesül
het, de a jelenlegi közlekedési viszonyok nem kedveznek ennek kifej
lődésére. Kedvező a telér fémtartalmára, hogy a táró jóval az elsődleges 
zóna felett halad.

Másnap déli irányban indulva Skugurovicán át elértük a suvarudai 
(1387 m t. m.) vasérc külfejtést. Ütközben odáig leginkább andezittel és 
szerpentin kőzetekkel volt dolgunk. Szerpentin andezitdejkokkal ismét 
nagy tömegben lép fel, az elmállott szerpentinekben aszbesztzsinórok 
voltak észlelhetők. Ütünk három kisebb, sekélyebb tengerszem mellett 
vezetett.

A  vasérc a Suvaruda (1387 in) csúcsától K-re körülbelül 400. m 
távolságban van. Az út mellett egy 1— 2h felé csapó 1, 2 X  2, 5 m vas
ércfeltárást észleltem. 40 m-rel magasabban van a régebben üzemben volt, 
jelenleg elhagyott külfejtés. Ennek szélessége 20 m, hosszúsága 30 m. 
A  vasérc részben sötétkékes, igen kemény. Egyes, szálban már nem álló 
vasércmuglyák tisztábbak, mások mállott meddő beágyazástól tisztáta
lanok. A  külfejtéstől keletre kontakt képződményű kőzet észlelhető. A  
magunkkal hozott vasércminták vegyelemzésre kiadattak.

A vasérc erősen mágneses, úgy hogy itt mágneses mérések minden
esetre világosságot vethetnének a tömzs nagyságára. A bánya, bemondás 
szerint, utoljára 1910 körül volt 20 emberrel üzemben. Jó közlekedési 
viszonyokat —  drótkötélpályát az Ibar völgyébe s ebben vasúti össze
köttetést É vagy esetleg K  felé —  feltéve kisebb, esetleg közepes bánya
üzemre itt is kilátás lehet, mely kivált akkor lehetne kilátásos, ha a 
Milánóvá vrh-en előforduló mágnesvasérc-kibúvások összefüggésben talál
tatnának a suvarudai előfordulással, aimi mágneses mérésekkel volna meg
állapítandó.

Október 22.-én reggel a Samokovska patak völgyében a vízhajtotta, 
villamoserőre berendezett fafűrésztelepről indultunk el. Itt 100 lóerő
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körüli vízerő áll rendelkezésre, mely az ott előforduló kitűnő gránit meg
dolgozására is alkalmas volna. Meg kellene azonban állapítani, hogy a 
gránit milyen célokra használható fel. Tekintettel a fűrésztelep körül 
fekvő óriási sziklatömböknek az időjárás által meg nem támadott voltára, 
úgy vélem, hogy az külső épületkőnek is alkalmas.

A  fűrészteleptől a Milano vrh, iSzerbia legmagasabb hegycsúcsa 
tövén, amfibol palákon át vezetett útunk. A  Milano vrh (2162 m) mellék
csúcsán mágnesvasérc-kibúvások vannak. Az onnan hozott ércek vegy- 
elemzésre kiadattak.

A  Milano vrh-tól É-ra gránittelér mutatkozik. DK-i részén a talaj 
200 m-rel a csúcs alatt rendkívül vízbő. A  nevezett hegytől D-re ismét 
szerpentin lép fel.

Belő brdo tájékán egy összedőlt s állítólag 180 m hosszú, 30 év 
előtt az osztrákok által hajtott táró látható elég nagy meddő hányóval. 
Ez alatt, az út mellett 30 m hosszú 20h 7° felé, 6 év előtt állítólag ezüstre 
hajtott bejárható táró van, melyben barnásvörös, alig rétegzett palák 
lépnek fel, a táró egészen helytelenül van telepítve, mert gazdaságosan 
kihajtható hosszúságban telérre akadni nem fog.

Az I. sz. táróból kikerült rézminta vegyelemzés alatt áll.
Utunk Belő brdo-tól nyugatra egészen kopár szerpentin völgyben 

a Klisurában vezetett. Dzepe helységtől északra fordultunk Sipacina 
helységig s a Smrdac patak völgyében felfelé kapaszkodtunk Sipacináig. 
Innét 4, Sipacina és Tresta között levő régi, 20 év előtt hajtott s már 
összeomlott táró hányójárói nyert érces anyagot vegyelemzés alá adtuk. 
Sipacinától délnyugatra ismét a Belő brdo-nál észlelt vöröses pala lép fel, 
néhol malachit nyomokkal. Tovább Műre felé ismét andezittel találko
zunk. Muráról október 24.-én az országúton jöttünk vissza Racára.

Október 25.-én Novipazárba rándultunk ki, ahol többek között arról 
értesültünk, hogy a várostól nyugatra Stavajnál szén, továbbá 5 kilo
méterre délre Josanicánál gipsz fordul elő. Időnk fogytán lévén, ezeket 
és még más ércelőfordulásokat ez alkalommal nem szemlélhettük meg.

Október 26.-án Raskán az összegyűjtött anyagot rendeztük és 27.-én 
szakadó esőben Uséére rándultunk.

Október 30.-án a különböző szerzők által Mataruge táján. Kralje- 
votól nyugatra említett aszfalt-előfordulásokat hiába kerestük. Mataruge 
fürdőhely, melynek hidrotionos langyos vizét reuma ellen használják. 
Délre egy kilométerre a fürdőteleptől egy szakadékos völgyben nagyon 
sokfélekép elváltozott szerpentinre akadtunk. A  völgyben levő malomtól 
100— 150 méterre nyugatra vaskos szemcsés piritet észleltünk. Innét D-re 
a hegyekben állítólag nagyobb távolságra vasérc fordul elő, melyből állí
tólag néhány 100 kilogrammot lóháton lehoztak próbára.
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November 1.-én megvizsgáltuk a vrnjackabanjai fürdő melletti 
malomkő-bányát. Közvetlen a bánya alatt óriási kvarctömbök feküdtek, 
melyek egyes részeikben chalcedonosak és erősen csengő hangot adnak. 
A jelenleg már elhagyott bánya 70 m széles, 30 m mély és 10— 13 m 
magas. Jelenleg Dubljén és Popinán, 3 kilométerrel keletebbre készítenek, 
a nyert értesülés szerint, háziiparszerűleg malomköveket R ed licii, Ohrev- 
st e lx  és S p it ze r  magyarországi cég részére.

Másnap a Vrnjackabanja (270 m t. m.) fürdőtől 4^2 kilométerre 
délre fekvő Delimarkovié márványbányát vizsgáltuk.

A  márványbánya (630 m t. m.) 15 m magas, 20 m mély és 20 m 
széles. A  bányában továbbnyerésre alkalmas anyagot .találtunk. Vrnjacka- 
banján a Delimarkovic-villa lépcsőzete legnagyobbrészt ebből a bányából 
kikerült márványból készült, mely jó minőségűnek, az időjárás behatásai
val szemben ellenállónak bizonyult.

Kraljevoról Cacak és Górni Milanovacon át a rudniki érchegységet 
vettük tanulmányozás elá. Nevezett várostól a 11. kilométernél palás, mál- 
lott márga, Zujovié szerint krétakori észlelhető. Ütkavicsozásra a régi 
kohó salakját használják, mely jó útalapot szolgáltat.

November 4.-én megtekintettem a rudniki, 1916 április 15.-e óta 
ismét üzemben levő bányát, mely M icha MiCHAinovié-nak volt adomá
nyozva.

A nyugati bányában, mely az úgynevezett Podjero táróval van fel
tárva, a telér 4h felé csap és az érc leginkább lapos tömzsalakban jelent
kezik. Itt két szint van, mindegyik kb. 250— 250 m-re kihajtva. Itt is, 
mint a keletre fekvő Bezdani bányában, régi római bányaműveletek lát
hatók. Jelenleg a 2 kilométerrel keletebbre fekvő bezdani bányát művelik 
behatóbban, miután az ércek elszállításának kérdése ebből a táróból job
ban oldható meg és pedig Górni Milanoviac felé, ahonnét még ez év tava
szára volt a öacak— lajkovaci vasútvonal üzembe vétele tervezve. E célt 
szolgálja a két bánya összekötésére hivatott, most épülő külszíni bánya- 
vasút, mely úgyszólván a telércsapás irányában 4h 10° felé halad s a 
telért egyes helyeken fel is tárta, miből ennek folytonosságára lehet követ
keztetni. Még tovább keletre Ljubicevacon is ismeretes ez a telér, sőt ott 
ólombánya is volt, minélfogva itt legalább is további 4 kilométer telé.r- 
csapáshosszra lehet számítani, ami elég tetemes kiterjedés.

A bezdani bányában a mellékelt vázlatrajzokon feltüntetett kőzet- 
és tel érviszony okát figyeltem meg. A  bezdani táró ottlétemkor 312 m 
hosszúságú volt. Ezen a ponton a telér kiszorult és a vájatvég kvarc- 
propilitban állott; előbb zöldkőben és kvarcporfirban haladtak. A  táró 
felett régi evések vannak, melyek alakjából megítélhető a telértöltelék 
szabálytalan alakja. A  táró feletti hányó nagysága bizonyság a régi mű
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veletek kiterjedt volta mellett. A  telértöltelék maximálisan 60 cm vastag. 
A  táró közepén a mélységi folytonosság megállapítása céljából ottlétemkor 
6 m mély aknát is mélyítettek.

A  nyert érc jelenlegi szállításmódja rendkívül primitív. A  bezdani 
bányától két-két bivallyal 200 kg ércet hoznak a podjezeroi bányához, ahol 
feldolgozzák és a kohó részére kész árut 40 kilométerre fuvarozzák, ugyan
csak bivalyokkal Arangjelovacra. 600 kg ily ércnek egy szekéren való 
szállítása 4 napot vesz igénybe. Ezért szándékolják a szállítást Gomi Mi- 
lanovacon át irányítani.

FI bezdani bányaüzem 
je lz é s e

W2M 7nlükéi SÜMF&Hvarcporfir̂ fZZMivdrcpropíiit

1. rajz.

Ajánlatosnak tartom a bezdani táróval szemben kelet felé feltárást 
eszközölni, szintúgy alapos megfontolás tárgyává tenni a ljubicevaci bá
nya újra nyitását is.

Az ércelőjövetel szabálytalan voltánál fogva annak becslését alig 
lehetett megejteni.

Itt említem meg, hogy L elkó A n d r á s , a Heeresbahn S. Betriebs- 
abteilung YI. kalauza, aki a polgári életben fémbányász, figyelmemet a 
mladenovac— valjevoi vonal 46. és 47. kilométere között állítólag fellépő 
gálma- vagy fakóércre hívta fel, melyet azonban időhiány miatt nem 
vizsgálhattam meg.
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Utolsó szerbiai bányabejárásomat a Belgrád melletti ripanjei ólom* 
és cinkbányában végeztem. Az itt fellépő eruptivum, a néhány hónappal 
előttem ott járt Á bel bécsi egyetemi tanár szerint, amint a bányánál 
értesültem, 3 egymással párhuzamos övben tört ki, melyek egymástól 
1— 2 kilométer távolságban, kelet— nyugati csapásban észlelhetők. Az 
időbeli sorrendben a 3.-ban, mely a legészakibb zóna, lép fel az a telér, 
melynek ércét jelenleg bányásszák.

Az avalai, jelenleg üzemen kívül levő higanybánya másfél kilo

méterrel délebbre van és telére ugyancsak hasonló csapású. A telér csa
pása 3 és 4h között mozog és 83— 90° északi dőlésben mutatkozik. Az 
érc ólom-, réz-, cink- és arzéntartalmú. A  vájatvégen ólom és arzén- 
kovandot láttam ökölnagyságú betelepülésben. A  mész sokszor szilifikáit, 
a telér vastagsága és összetétele úgy csapásban, mint dőlésben igen vál
tozó. Jelenleg összesen 400 embert foglalkoztatnak itt, akik közül 120 a 
bányában dolgozik.

Az előbbi tulajdonos, egy francia-belga társulat, szokásuk szerint
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rabló-bányászatot űzött, amennyiben a közvetlen főszáilító közlék felett 
fejtett és 8 év előtt abbahagyta az üzemet.

A  32 m-rel a ripanjei vasúti állomás felett levő feltáró szint alatt, 
körülbelül 80 m-re lemélyített aknában a telér a primer zónában van 
ugyan, de azért nem lehetetlen, hogy itt elegendő ólom-, illetve cink tar
talmú érctöltelék nyerhető, miért is ennek újra üzembe vételét, illetve az 
abból kelet felé való kihajtást melegen ajánlom. Ilyen teléreknél rend
szerint a felső részekben tiszta ólom, azután ólomfényle, cinkblende és 
legalul csupán cinkblende fog jelentkezni, amely jelenséggel itt számolni 
kell. Tekintettel arra, hogy az érctöltelék mészben lép fel, lehetséges, 
hogy itt metaszomatikus képződéssel van dolgunk.

Tekintettel arra, hogy az Avala-hegy déli oldalán andezit folyta
tódik és hogy sok kíilszini evés mutatkozik, a felér csapásának kelet felé 
való folytatása indokolt és ajánlatos.

Fenntartom magamnak a fent kifejtettek módosítását, illetve ki
egészítését akkor, ha a próbák vegyelemzési eredményét ismerni fogom.


