
ÚJABB FÖLDTANI VIZSGÁLATOK A SAJÓVÖLGYI 
BARNAKŐSZÉNMEDENCÉBEN

Irta : Sc h r é t e r  Zoltán

Régibb sajóvölgyi földtani felvételeimet reambulálva, az újabb 
vizsgálatok során az alábbi tudományos eredményekre jutottam.

I. A miocén barnakőszénmcdence aljzata

Tudományos és gyakorlati nézőpontból egyaránt érdekes és 
fontos kérdés : milyen képződményekből áll a sajóvölgyi barna
kőszénmedence feneke, aljzata? A bányászat nézőpontjából u. i. 
nem közömbös, hogy a széntelepes rétegcsoport fekvője vízhatlan 
agyag, agyagmárga, vagy pedig repedezett, esetleg üregekkel átjárt 
mészkő, vagy dolomit-e? Utóbbi esetben karsztvíz jelenlétére számít
hatunk, ami a mélyebbre süllyedt szénteleprészletek fejtésénél hátrál
tató, sőt akadályozó tényező lehet.

A Bükk-hegység É-i oldalán Varbó és Parasznya környékén a 
középső-triász mészkövekre 20—30 m vastagságú lelső-eocén mészkő, 
Ny-abbra a Bakszakál-hegy táján ennél is nagyobb vastagságú 
kavics, konglomerátum és homokkő telepszik. Ezekre É felé alsó- 
középső-oligocénkorú agyagos lerakódások (»kiscelli agyag«) követ
keznek, amelyek Varbó környékén itt-ott külszínre is jutnak ; ezen
kívül számos fúrásban is elérték a barnakőszéntelepes alsó-miocén 
rétegcsoport fekvőjében.

Az oligocén agyagos rétegcsoport kétségkívül nagy — leg
alább 4 —500 m — vastagságú és a medencefenéken a miocén réteg- 
csoport alatt nagyelterjedésű. É-abbra és Ny-abbra már felső-ohgocén 
homokos agyag a barnakőszéntelepes rétegcsoport fekvője. Alsószuha 
és Dövény táján, a szénmedence É-i végződésének közelében már az 
utóbbiak kerülnek a külszínre; Ormospusztától É-ra — Sárhíd puszta 
mellett — meg is fúrták a felső-oligocén korú homokos agyagot.

A Bükk-hegységtől É-ra az oligocén és a mélyben esetleg ugyan
csak jelenlévő felső-eocén rétegek fekvőjében kétségkívül még jelen
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tékeny távolságig középső-triász mészkő alkotja a medencefeneket. 
Ennek bizonyítéka a Sajóbábonytól ÉNy-ra körülbelül 1 km-re 
kibukkanó bükki típusú középső-triász korú fehér mészkőből álló 
rögöcske. E rögöcSkének gyakorlati szempontból fontossága lehet, 
mert belőle fúrással vagy kutatóaknával esetleg karsztvizet lehetne 
nyerni.

A medence K-ibb részében a széntelepes csoport alatt több
száz méter vastagságú, legnagyobbrészt agyagos, tehát vízrekesztő 
képződmények vannak. I tt a bányászatnak általában nem kell 
karsztvízveszélytől tartania.

A medence E-i szegélyének alsó-miocén lerakódásai közvetlenül 
a Szendrő-edelényi régi szigethegység felső karbonkori, félig kris
tályos mészköveire telepszenek. így Császta-puszta mellett, Disznós- 
horvát és Rudolftelep, továbbá Kurittyán és Sajógalg'óc mellett a 
sötétszürke, néha barnás és fehéres, félig kristályos szemcsés mész
kövek kisebb-nagyobb rögökben a külszínre jutnak, amelyek köz
vetlen környékén azonban mindjárt megvannak az V. és IV. sz. 
barnakőszéntelepek. Egyes térszín alatt fekvő mészkőrögökön az 
V. barnakőszéntelep még nem fejlődött ki, csak körülöttük, de a IV. 
telep már megvan fölöttük.

Ezek a karbon mészkőrögök az összefüggést jelzik az Upponyi- 
szigethegység hasonló képződményekből álló tömege felé, vagyis 
feltételezhetjük, hogy Kurittyán és Sajógalgóc tájától Uppony 
környékéig a térszín alatt csekély mélységben, tehát esetleg közvet
lenül az alsó-miocén képződmények alatt már a felső-karbon mész
kövek következnek. Karsztvízveszélytől azonban valószínűleg itt 
sem kell tartani, mert a karsztvíz szintje mélyebb a széntelepeknél. 
A mélyben rejtőző karsztvíz felhasználásáról itt is szó lehet.

Figyelemreméltó a Sajóvelezdtől KDK-re körülbelül 2.1 km-re 
kibukkanó kis dolomitrög. Az itt külszínre kerülő dolomit sötét
szürke, erősen hasadozott, azonosnak tekinthető a Rudabányai 
hegység anisusi dolomitjával. Feltételezhetjük, hogy itt is, úgy mint 
a Rudabányai-hegvségben, valamint az Upponyi-szigethegységben, 
a f. karbon mészkövek előterében az alsó-miocén képződmények alatt 
keskenyebb, vagy szélesebb sávban a rudabányai jellegű triász 
képződmények foglalnak helyet, olymódon, hogy a karbon mész
kövek azokra KDK-ről meredeken feltolt helyzetben fekszenek. 
Tehát nem valószínűtlen, hogy a rudabányai triász képződmények 
végighúzódnak csekély mélységben az alsó-miocén rétegcsoport alatt 
É K —DNy-i irányban az Upponyi-szigethegység felé, ahol, mint 
ismeretes, keskeny sávban szintén megvan a karbon mészkő előteré
ben a rudabányai jellegű anisusi dolomit. Ennek a meggondolásnak 
gyakorlati jelentősége is van. Mint ismeretes, Rudabánya környékén
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az anisusi dolomit alakult át részben szideritté, részben ankeritté, 
illetve ezek utóbb barnavasérccé. Miután Uppony mellett a dolomit
ban szintén ismeretesek barnavasérc nyomok, kézenfekvő volt ezen 
a vonalon vasérc után kutatni. Jó támadási pont lehelne a továbbiak
ban a velezdi dolomitkibukkanás.

B a l o g h  K. megmutatta a legutóbb Uppony mellett az anisusi 
limonitnyomos dolomitba lemélyített fúrás anyagát. Ebből kiderült, 
hogy itt a rudabányai jellegű dolomitpikkely rátolódott a í'első- 
oligocén képződményekre, tehát oligocén után történt mozgásról 
van szó (St i l l e  szávai fázisa.)

Foglalkoznom kell végül azzal a konglomerátummal, amely az 
Upponyi-szigethegység ÉK-i oldalához csatlakozik és amely részben 
a Bánvölgy jobboldalán, de főleg a baloldalán ÉK felé Bánhorvát 
községig húzódik keskeny vonulatban. Ennek a földtani korát 
illetőleg, régibb felfogásommal szemben, más nézetei kell vallanom, 
újabb vizsgálataim alapján. Bégebben úgy véltem, hogy ez kvarcit 
és mészkőkavicsokból álló konglomerátum — amely a külszínen rész
ben kaviccsá hull szét és az alsó-miocén széntelepes rétegcsoport 
fekvője — alsó-miocén korú.

Ma gosau fáciesű szenonnak vagyok hajlandó ezt a képződ
ményt minősíteni, vagyis az Upponyi-szigethegység DK-i oldalán 
lévő gosau képződmények folytatásának tekintem. Sajnos éppen 
ebben a vonulatban bizonyító erejű felső-kréta kövület nem akadt, 
viszont nem került elő belőle a Crassoslrea crassisima Lám. sem, ami 
alsó-miocén esetében feltétlenül várható volna. Ez a negatívum 
az alsó-miocénkort kizárja.

A konglomerátum kavicsszemei főleg kvarcitból és k. triász 
mészkőből állanak. De ezenkívül alárendelten alsó-triász vörös 
homokkő és vörös agyagpala darabok is akadnak köztük. A homok
kőben Myophoria costata Z e n k . példányok is előfordulnak. A középső 
(riász mészkő-kavicsokban gyakoriak az Encrinus nyéltagok, sőt 
egyes darabok kizárólag Encrinus nyéltagokból állanak. Ezeket a 
kavicsokat csak részben származtathatjuk az Upponyi-szigethegy- 
ségből ; itt t. i. rudabányai-hegységi jellegű crinoideás középső 
triász mészkő pikkelyek vannak ugyan, de viszont az alsó-triász vörös 
homokkő és agyagpala a felszínen ismeretlen. A Rudabányai-hegy- 
ség egyes részeiben a krinoideás mészkövek eléggé jelentős szerepűek 
(pl. Szalonna mellett a Dunatetőn). Valószínű, hogy ezek a kavicsok 
a mai Upponyi-szigethegység'től ÉNy-ra eső s a felső-kréta idejében 
még kiálló triász képződményekből álló hegység erodálásából képződ
tek és hordódtak mai helyükre. Ez a hegység, amely a Rudabányai 
hegység folytatása lehetett, utóbb a harmadkor folyamán lesüllyedt 
s az alsó-miocén képződmények elfedték.
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A kavics és konglomerátum rétegek közé a »Földvár« táján le
haladó nagy árokban és a »Zálogos« dűlő árkában vörös vagy vör- 
henyes, homokos agyag telepszik, úgy mint ezt Nekézseny környé
kén is látjuk. Arra is gondolhatunk, hogy ezeknek a vörös, vastar
talmú agyagoknak, meg a Nekézseny környéki hasonló lerakódások
nak a vörös színe annak a lesüllyedt, de a kréta időszakban még 
kiállott hegység limonitjának az átmosásából származik.

Hasonlóság alapján arra is gondolhatunk, hogy a Rudabányai 
hegység DK-i oldalán egyes foszlányokban előforduló konglomerátu
mokat (Szuhogy vidékén) szintén felső kréta-korúaknak tekintsük.

Ez a konglomerátum a bánhorváti vonulatban talán a ruda- 
bányai jellegű triász képződményekre telepszik. így a »Földvár« 
táján lehaladó árok fenekén egyhelyütt fehér és világosszürke középső 
triász mészkő nagy tömbjei bukkannak ki. A »Zálogos« dűlő árkának 
fenekén pedig erősen gyúródott vékonyréteges — palás mészkő bukkan 
ki, amelynek uralkodó dőlése 325°/53°. A mészkő részben szericites 
és, inkább a fedője felé, sötétszürke vagy barna, lemezes ; ezeket 
a mészköveket részleges szericites voltuk miatt inkább karbon- 
korúaknak volnánk hajlandók tekinteni.

A konglomerátum mészkőkavicsain néhol fúrókagylók fúrási 
nyomai észlelhetők. Em iatt véltem régebben a konglomerátumot 
alsó-miocén korúnak. De ezek a fúrási nyomok a konglomerátum kavi
csainak csak a külső felületén mutatkoznak, a belseje felé nem. Vagyis 
az alsó-miocén-tenger itt már kész konglomerátumot talált, amely
nek kiálló mészkőkavicsaiba befúródhattak a fúrókagylók és a kon
glomerátumra, a homokkal együtt rátelepülhettek az alsó-miocén 
nagy ostreái is.

Érdemes még rögzíteni a Nekézseny mellett előforduló gosau 
képződményeken észlelhető, a már régebben leirt feltolódással kap
csolatos szerkezeti jelenségeket. Az említett DNy— ÉK-i irányú felto- 
lódási vonallal párhuzamosan (amelynek mentén a triász rétegcsoport 
feltolódott a felső-kréta képződményekre), a felső-kréta konglomerá
tum és homokkőcsoporton belül számos ívesen hajló kis feltolódási 
síkot látunk, vagyis ezen a képződményen belül a rétegek ismételten 
pikkelyekbe szedődtek a DK-ről ható nyomás következtében. Ez a 
jelenség kitűnően látható a Nekézseny fölött húzódó vasúti bevá
gásban.

II. A barnakőszénmedence földtani felépítse

a) Burdigálai széntelepes rétegcsoport. A Bükk-hegység ÉK-i 
előterében lévő harmadkori medenceterület kiválóan alkalmas volt 
a tengerpartmelléki, úAn. paralikus barnakőszéntelepek képződésére.
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A Bükk-hegységnek főleg triász mészkőből álló ÉK-i része Diósgyőr, 
Miskolc és Hejőcsaba táján számos kisebb hegyrögre, szigetre tago
lódott, amelyek közé az alsó-miocén tenger benyomult és úgy itt, 
az egykori szigetek között, valamint főképpen a hegység nyíltabb 
előterében alkalom nyílt az időnként ehnocsarasodotl öblökben 
paralikus barnakőszéntelepek képződésére.

Ismeretes, hogy a sajóvölgyi medence egykori partjaihoz 
közelebb, Diósgyőr környékén, több széntelep fejlődött ki, amelyek 
egymástól aránylag csekély merőleges távolságban fekszenek. Ezzel 
szemben az egykori partoktól távolabb, mint a 2 km-re eső Pereces 
táján és a még távolabb, 8 km-re eső Sajószentpéter táján, a fej
tésre érdemes barnakőszéntelepek száma kisebb és azok egymástól 
nagyobb merőleges távolságban vannak. Vagyis a medence belseje 
felé a meddő agyag és homok rétegcsoportok megvastagszanak 
és egyes, a partok közelében még kifejlődött barnakőszéntelepek 
elvékonyodnak, sőt kiékelődnek. Viszont azt is tapasztaljuk, hogy 
a medence belsejében a széntelepek meglehetősen egyenletes vastag
ságúak és külön-külön egyenlő minőségűek, valamint egymástól való 
távolságuk eléggé állandó, végül a kísérő kövületeik jellemzőek.

Mindezek a jellegek D felé, az egykori partok felé teljesen eltűn
nek, úgyhogy az egykori tengerpartok közelében kifejlődött barna
kőszéntelepek párhuzamosítása a medence belsejében lévő telepekkel 
még ma sem vihető pontosan keresztül. Az egykori É-i partok felé 
ugyanezt a jelenséget látjuk, a széntelepek száma itt is megszaporodik 
és egészen csekély vastagságú meddő rétegösszletek választják el 
őket egymástól. Ezt látjuk pl. az edelényi Ferenc-bányánál.

Az egyes barnakőszéntelepek rövid jellemzése a következő :
A legfelső vagy I. sz. barnakőszéntelep átlag 0.8 —1.0 m vastag, 

alsó részében a legtöbb helyen 10 —15 cm vastag riolittufa betelepü
lést találunk. A medence keletibb részében van meg, a Ny-i részéről 
az erózió nagyobbrészt eltávolította. Gyenge minőségű.

A I I .  sz. telep átlag 1.0 — 1.10 m vastag, minősége jobb az I. 
sz.-nál és jelentékeny kiterjedésű. Fekvőjében gyakori a Terebralia 
bidentata D e f r . és úgy a fekvőjében, mint a fedőjében gyakori a 
Theodoxus pictns F é r .

A I I I .  sz. telep vékony, átlag 60 cm, néha 1 m-re is megvastag
szik, néha vékonyabb, de igen jó minőségű. Vállapok szeldelik, úgy
hogy könnyen fejthető. Aránylag kisebb kiterjedésű.

A IV . sz. telep 1.6—3.0 m vastagságú, néhol azonban (Nagy- 
barca) 0.6 rn-re is elvékonyodik. Ez a telep a legnagyobb kiterje
désű és a legnagyobb szénkészletet jelenti. Minősége az egykori 
függőleges Baross-akna táján a legjobb volt és ma is a legjobbak 
egyike a többi telepekhez képest. Jellemző rá, hogy a fedőjében
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majdnem mindig megvan a Congeria-réteg 1—2 dm, de néha 1—2 m 
vastagságban is. Fekvőjében igen gyakori a Cardium circellu D u j . 
és a Potamides moravicus M. H o r n . Ugyanennek a telepnek a fekvő
jében és fedőjében előfordul az Anodonta borsodiense Sch r . nagy 
édesvízi kagylófaj és néhol a Congeria-réteg fölött is nagyszámban 
található a Cardium arcella D u j .

Az V. sz. telep inkább csak a medence Ny-i és É-i részén fej- 
kődött ki fejtésre méltóan. Vastagsága 0.8—3.0 m, de néhol jobban 
(pl. Ormospaszta táján), 3 —6 m-re is megvastagszik; de itt több 
meddő betelepülést tartalm az. A Bán völgyében a telep alsó része 
6—7 m-uyi, Sajókaza táján 0.5—4.0 m-nyi fekete palás agyagba 
megy át. A Bán völgyében a fejthető szénvastagság csak 0.8—0.9 m.

Valamennyi szénteiepet úgy a fekvőben, mint a fedőben véko- 
nyabb-vastagabb Оstrea-réteg kíséri, amelyek az Ostrea (Crassostrea) 
crassissima L ám . és az O. gingensis Schloth . példányaiból állanak. 
Ezek az Ostrea-rétegek néha több m vastagságot is elérhetnek 
és a telepek között lévő meddő rétegcsoportokban is előfordulnak. 
Tehát egyik vagy másik barnakőszéntelepre vonatkozólag nem jel
lemzők, de az egész medencére nézve vezérlőkövületszámba mennek. 
Ezzel szemben Pederi ( Chlamgs)-nek a medencében nyoma sincs.

*

Az alsó-miocén rétegcsoport transzgresszív módon telepszik az 
előzőleg, a felső-oligocén végén bekövetkezett szávai hegyképző 
fázis által megmozgatott és denudált oligocén medenceüledékekre 
és a medence partját alkotó Bükk-hegység és Szendrői-hegység 
mezozói és paleozói képződményeinek a széleire. A rétegcsoport 
legalján lévő alsó riolittufának csak a nyomai vannak meg Varbó 
és K urittyán vidékén.

Sárhíd pusztánál találjuk az alsó-miocén képződmények leg
északibb nyomát, ahol a külszínen heverő nagy Ostrea (Crassostrea) 
crassissima Lám. teknők árulják el jelenlétüket. Délebbre a Sajó- 
völgy baloldalán az alsó-miocén széntelepes rétegcsoport nagyelter- 
jedésű. A nyugatibb részeken csak a mélyebb rétegcsoport van 
jelen az V. és IV. teleppel, míg a keletibb részeken a felsőbb réteg
csoportok is megmaradtak a III., II. és I. sz. telepekkel.

A Sajóvölgy N y—K-i szakaszától D-re, a Bán-völgyének bal- 
és jobboldalán az alsó-miocén széntelepes rétegcsoportnak csak a 
mélyebb része van meg az V. és IV. sz. széntelepekkel. К  felé a 
Kazinci-völgyig hasonlók a viszonyok. Néhány új adat erről a terü
letről a következő : Bánhorváttól ÉÉNy-ra, a Somlyó hegytől 
É-ra lévő vö gy középső részén sárga homokot találunk 305°/5°-os
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dőléssel, 6 m magas falban feltárva ; fedőjében vékony konglomerá
tum pad következik, amelyben a Mytilus haidingeri M. H orn  lenyo
matait és kőbeleit találjuk. Bánhorváttól ÉÉNy-ra, a temető táján 
homok és homokkő bukkan ki, ahol az Ostreákon kívül apró 
Balanus-okát is leltem. Ugyanilyen Balanus-ok vannak a Somlyó- 
iiegy szőlőinek K-i végén lévő homokkő kibukkanásban, ugyan
csak Ostreák kíséretében. Ezek a Sajóvölgyi medencében rendkívüli 
ritkaságok.

Az alsó-miocén alsó részébe itt helyenként barna és szürke édes
vízi mészkő is telepszik. így Bánhorváttól kissé É-ra, aSomlyó-hegy 
gerincének K-i végén és még északabbra a következő domb gerin
cén, ahol sásszárnyomok és Hydrobia lenyomatok találhatók benne. 
Ennek a mészkőnek lerogyott darabjai a D-re eső völgyoldalban, 
a gémeskút közelében is megtalálhatók. Kis előfordulását megtalál
juk végül Nagybarcától DK-re, ki). 1.3. km-re, a Tólapos dűlő felől 
lejövő É-i árok alsó részén is.

A Kazinczi-völgy jobboldalán, kb. a Billa-tárótól kezdve már 
a magasabb, a III., II. és I. barnakőszéntelepeket bezáró rétegcsoport 
bukkan a külszínre, viszont a Harica-völgy felső szakaszán és a Péterné 
tető — Morgó-tető vonulatában az oligocén rétegcsoportra diszkordán- 
san települve a mélyebb alsó-miocén rétegeket találjuk az alsó tele
pekkel.

Sajószentpéter—Sajóbábony vonalában a legmagasabb alsó 
miocén rétegcsoportlal van dolgunk. Sajólászlófalva mellett ennek 
a rétegcsoportnak jó feltárását látjuk, a községtől kissé К-re eső 
vízmosásban és út mentén. Itt alul homokot észlelünk, amely 
lölött néhány ujjnyi vastagságban széncsíkok telepszenek, e fölött 
rétegzett agyag következik 2.5—3.0 m vastagságban. Ebben Mela- 
nopsis impressa K r . és Theodoxus pictus F é r . fordulnak elő. Erre 
1 m vastag Ostrea-réteg, majd 2 m homok, 2 m szürke agyag, 1.5 m 
homok és 3 —4 m homokos agyag következik. Kissé feljebb ezek 
felett, az árok fenekén az I. sz. barnakőszéntelep kibúvása látható, 
amely itt csak 50 cm vastag és elkovásodott, Fölötte szürke agyag 
következik, amelyben kb. 65 cm-re a teleptől igen sok Melanopsis 
impressa Kn.-t találunk. Még feljebb, К felé szürke agyag és sárga 
homok ismételi váltakozása következik a kocsiút bevágásában. 
A leírt feltárással szemben, kissé É felé az Ostrea-réteg már 2.10 m-re 
is megvastagszik s itt a két nagy Ostrea-faj (crassissima L ám . és 
gingensis Schloth) jó példányai gyűjthetők.

Az alsó-miocén mélyebb rétegei legalább egy szénteleppel együtt 
Miskolc tói D felé is továbbterjednek Görömböly és Hejőcsaba hatá
rába, a triász mészkőhegység széle mentén a Csehi-völgy tájáig. Itt 
is több helyütt megtaláljuk a jellemző OsLreákat.



b) Tortonai emelet. A tortonai emeletet megelőzőleg a sajóvölgyi 
medence területén jelentős lepusztulás ment végbe, aminek az eddig 
lerakodott medenceüledékek tekintélyes része áldozatul esett. Ennek 
következtében a medence Ny-i részében a fiatalabb barnakőszén
telepek hiányzanak. Ha a széntelepes rétegcsoport burdigálai korát 
elfogadjuk, úgy a helvéti emelet hiányát, illetőleg teljes denudá- 
cióját kell feltételeznünk. így a tortonai emeletbe sorolható képződ
mények — a középső riolittufa és fehér tufás agyag — néhol az 
alsó-miocén széntelepes rétegcsoport aránylag magas szintbeli, 
a III., II. és I. sz. széntelepeket kísérő rétegeire települnek rá, másutt 
viszont a mély szinttájbeli, az V. és IV. sz. széntelepeket kísérő 
réteg&sszletekre, kétségkívül eróziós diszkordáns településsel.

1. A középső riolittufa. A tortonai emelet elején újból megindult 
vulkáni tevékenység szórt anyagát, porát, a középső riolittufát 
csak alárendelten, itt-ott találhatjuk meg kis foltokban. így Sajó- 
galgóc K-i részén a fehér márga fekvőjében, Bánhorváttól ÉNy-ra- 
a Sompataka táján, a borpincéknél és az ettől D-re lévő dombgerin
cen, a bánhorváti Somlyó-hegytől ÉNy-ra, körülbelül 660 m-re, Kis- 
barcától KDK-re 1 km-re egy-egy kis foltban. Jelentősebb meg
szaggatott vonulatát látjuk Berentétől DDNy-ra, a 268 m-es három
szögelési pont tájától Alacskán át a Balázstetőig, a széntelepes réteg- 
csoport fölött. Szintén jelentősebb vonulata van Sajószentpétertől 
DK -re a Nagykorcsolyás hegyen, amelynek folytatása van a Sajó- 
bábonytól É-ra eső Párnahegy alsó részén, a községtől ÉNy-ra 
1.2 km-re és D-re a legelőn. Előfordul még Miskolctól ÉNy-ra 2 km-re, 
a Közdomb tetején, a Kiskőbánya-hegyen és annak ÉNv-i folytatá
sában.

2. Feliér tufás agyagmárga. A tortonai emelet lerakódásai főleg 
fehér, szürkésfehér agyagok és márgák, amelyek gyakran riolittufa 
anyagot is tartalmaznak ; néha fehéres vagy világosszürkés homokba 
és homokkőbe mennek át. Foraminiferák néha gyéren, de néha bőven 
fordulnak elő benne. Néha a középső riolittufára telepszenek, de 
többnyire a széntelepes rétegcsoport fölött találjuk rétegeit.

Legészakibb kis kibukkanását Felsőnyárádtól ÉK-re 1.6 km-re 
a szántóföldeken kiszántva találjuk meg. Gyakori benne itt az 
Orbulina uniuersa D’Orb. Kis előfordulása van a Rákosi-lejtős- 
aknától D-re, körülbelül 300 m-re a kis dombtetőn, ahol íoramini- 
ferék bőven vannak benne. Sajógalgóc mellett DNy-ra, a Várhegy 
D-i és DK-i oldalán vannak feltárásai s a községtől DK-re, a hegy,- 
lábánál végighúzódó dűlőút mentén is megtaláljuk kis kibúvását.

Nagyobb kiterjedésben vannak a külszínen rétegei Sajóvelezd- 
től D-re a völgy bal- és jobboldalán. Itt a mellékárkok többnyire 
szürkésfehér homokot és homokkövet tárnak fel, de márga is van.



Innét К  felé a hegység É-i széle mentén, a 158 m magassági ponttal 
jelzett dolomitrögig több helyen kibukkannak rétegei.

Sajóvadnától DDK-re, a Kőbányabérctől D-re lévő dombgerinc D-i 
oldalán kis foltban, a kocsiút mellett, azután Bánhorvátiéi ÉNy-ra, 
a Somló-hegy Ny-i oldalán, az alsó-miocén széntelepes rétegcsoport 
mélyebb része fölé települve találjuk ; itt előfordul benne az Orbulina 
universel d ’Or b . és a Robulus cultratus Mo n t f . Innét a fehér márga 
továbbhúzódik Ny felé a völgy baloldala felett a Damassa-hegy 
aljába. Kibukkan Bánhorvátiéi • Ny-ra, a Sompataka dűlő kocsi- 
útja mentén és a borpincéknél, valamint az innét D-re következő 
dombgerinc D-i oldalán, Kisbarcától DK-re 1 km-re, a völgy jobb
oldalán s innét tovább körülbelül 300 m-re a Hársas gerincéről jövő 
dűlőút mentén, a 387.5 m háromszögelési ponttól 150 m-re ÉNy-ra 
kis foltban. Utóbbi helyen előfordulnak benne : Robulus cultratus 
Mo n t f ., Nodosaria sp., Spatangus tűcskék és hal-otolithus-ok.

Előfordul továbbá a Bánfalvától К -re eső domboldalban, , a 
szármáciai kavics fekvőjében és a községtől D-re a Szabó-tető táján 
több kisebb-nagvobb foltban és egy kis kibukkanása van a Gyer
tyánoshegy DK-i oldalán lévő árok fenekén. A Háromkő bérctől 
D-re agyagos homok, homokos agyag és fehér tufás márga van jelen, 
amely innét Ny felé nagyobb elterjedésben továbbhúzódik.

Megtaláljuk azután a fehér márgát Sajóbábony közelében, a 
községtől É-ra, a Párnahegy Ny-i oldalán, ÉNy-ra körülbelül 1.5 
km-re, a triász mészkő kibukkanása közelében és D-re, a Kisméhész- 
domb Ny-i oldalán, a riolittufa fedőjében. Itt előfordulnak benne : 
Nonion, Bulimina, Uvigerina, Frondicularia sp.-ek, a Globigerina 
bulloides d ’Or b . és Dentalina filiformis d ’Or b . foraminiferák, továbbá 
Spatangus tüskék.

A legdélkeletibb előfordulása Miskolctól É-ra 2 km-re van, a 
Kiskőbányahegy és a Bábonyi-bérc között lefutó völgy baloldalán, 
ahol fehér tufás homokot, homokkövet találunk kagyló kőbelekkel 
és márgát foraminiferákkal.

c) Szármáciai emelet. A Lortonai emelet után ismét denudációs 
időszak következett, aminek következtében a tortonai emelet kép
ződményei legnagyobbrészt s még az alsó-miocén széntelepes réteg
csoport egy része is lepusztult. A denudációs felületen, főleg a medence 
É-i részén először a riolit vulkáni kitörés szórt anyagát, az úgynevezett 
felső riolittufát találjuk. Ez adja meg az alsó határt az É-i részeken 
a magasabban következő kavics-homok lerakódás felé. Délebbre 
haladva már csak vékony riolittufa betelepüléseket találunk a szár
máciai emeletbe sorolt kavics és homok rétegcsoportjában. A medence 
délibb részében a szármáciai kavics-homok rétegcsoport vagy a 
tortonai fehér márgákra, vagy ahol ezek nincsenek meg, közvetlenül
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a széntelepes alsó-miocén rétegekre telepszik. Az andezittufát és 
agglomerátumot többnyire a kavics-homok rétegcsoportba betele
pülve találjuk, de elég gyakran közvetlenül a széntelepes' réteg- 
csoport fölött települ.

1. Felső riolittufa. A fehér, többnyire rétegzetten felső riolit- 
tufában jól látjuk a biotitot, kvarcot és földpátokat ; néha finom
szemű üveghamu alakjában mutatkozik. Más féleségekben a tufa 
egy része sajátságos gömbökké tömörült.

Jelentősebb kiterjedésben a Sajóvölgy baloldalán terül el, így 
Felsőnyárádtól É-ra, ahol többé-kevésbbé vízszintes rétegzés mutat
kozik rajta, ez nagyobbrészt üveges, amelyben az ásványi elegyrészek 
nem láthatók. Egyes rétegeit tufából álló gömbzárványok alkotják. 
Megtaláljuk a felsőriolittufát a kelecsényi völgy baloldalán, a Rákosi- 
lejtősakna táján, az itteni kis völgy két oldalán; itt egyhelyütt a 
tortonai fehérmárga fedőjében látjuk, egyébként közvetlenül rátelep
szik az alsó-miocén széntelepes rétegcsoport alsó tagjaira. Megtalál
juk a felsőnvárádi aknától kissé ÉNy-ra kis foltokban, Ormospuszta 
és Sárhid-puszta környékén, nagyobb kiterjedésben a disznós- 
horváti Kazinci-völgy két oldalán és Császta-puszta és Nagypince 
környékén.

Délebbre a Pacsány-völgyben, ahol a Villám-völgy belétorkollik, 
a kvarc-mészkókavics és homokrétegek között 4—5 m vastag fehér 
riolittufa réteg bukkan ki, amelynek folytatását D felé a Pacsány- 
völgy jobboldala fölött, az árkokkal szabdalt domboldalban szintén 
megtaláljuk, ürtás pusztától DNy-ra eső kis kiemelkedő domborron 
szintén fehér biotitos riolittufa bukkan ki kis foltban. Ez is a szár- 
máciai kavics-homok rétegek közé telepszik, tehát látjuk, hogy a 
felső riolittufának az alsó-miocén és a szármáciai kavics-homok réteg
csoport között a szénmedence É-i részén szembeötlő elválasztó szerepe 
I) felé haladva teljesen megszűnik, mert D felé a riolittufát már a 
szármáciai kavics-homok rétegek közé települve találjuk, majd 
délebbre teljesen elvész.

2. Kavics-homok rétegcsoport. A riolittufa fölött következő, 
másutt közvetlenül a tortonai fehér márgákra, sőt az alsó-miocén 
rétegcsoportra települő kavics-homok rétegcsoport jellegzetesen 
kontinentális, szárazföldi, folyóvizi eredetű, deltaüledék, vagy tör
melékkúp jellegű lerakódás. A kavics anyaga részben kvarcitból, 
részben triász mészkőből áll ; alárendeltebben találunk köztük 
kristályos pala, gránit és pegmatit kavicsokat is. A kavicsok kétség
telenül ÉNy felől a Középső-Kárpátok kristályos pala tömegéből 
és annak D-i részén lévő triász mészkőterületről származtak, az ősi 
Sajó és Rima vízrendszere közvetítésével. Alárendelten találunk a 
homok és kavics rétegsorban agyagrétegeket is. Ezekben, de nem
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ritkán a homokos rétegekben is, apró limonitkonkréciók mutatkoz
nak. Ezzel jellegzetesen eltérnek az alsó-miocén agyagos rétegektől.

A kavics-homok lerakódásban kövületeket általában nem talá
lunk. A kavicsok korát azonban már régebben rögzítette a miskolci 
sodronykötélgyár fúrt kútjában átfúrt kavics- és homoklerakódások
ban talált kagyló- és csigafauna. Legújabban pedig sikerült B alo g h  
K.-nak a Pacsány-völgy egy közbetelepülő márgás rétegében 
a szármáciai emeletre utaló kagylómaradványokat találnia. A 
kavics- és homoklerakódások zöme tehát kétségkívül a szármáciai 
emeleten képződött, de valószínű, hogy azok lerakódása az alsó 
pannóniai alemeletben is folytatódott, legalább is helyenként. 
Az andezittufa-agglomerátum és breccsa a kavics és homok réteg- 
csoportba települ.

Ez a rétegcsoport nagyelterjedésű a Sajóvölgy baloldalán is. 
IIt Felsőnvárádtól ÉNy-ra és ÉK-re, a Kelecsényi-völgy, Ormos
pusztai völgy és a disznóshorváti Kazinci-völgy között lévő dombok 
tetején, továbbá a Pilis-hegy táján és Császta-pusztától J)-re, kis 
foltokban majdnem az Albert-telepig megtalálható. Felsőnvárádtól 
К-re, a Kővágó-hegyen durvábbszemű homok, homokkő és sárgás
szürkés agyag váltakozása mutatkozik, amelyekhez alárendelten 
kvarckavics is csatlakozik. A sárgás agyagokban néha apró limonitos 
konkréciók is vannak. A rétegek jól feltárva láthatók az egykori 
Mánik-féle lejtősaknától DK-re levő kis fejtésben és a lejtősakna 
fölött ÉK-re levő pinceszerű vájásokban. A felsőkelecsényi Nagyhegy 
Ny-i dombgerincének K-i oldalán több nagy homokfejtés van. 
A rétegek Kfelé dőlnek 10°-kal, de kissé hullámos településűek. 
Itt uralkodólag sárgás homok szerepel, amely laza homokkővé áll 
össze. A homokrétegek közé agyag is közbetelepszik. Az Ormosi-völgy 
jobboldalán, Rudabányától D-re körülbelül 1.5 km-re, a 267. magas
sági pont táján levő kis homokfejtés barnás és sárgás durvábbszemű 
homokot tárt fel.

Sajókazától ÉK-re, a Kétes-tetőn az andezitagglomerátum fölött 
kvarc- és mészkőkavics terül el és kvarckavicsot találunk a kacolai 
völgy baloldalán, a 226 m-es magassági pont táján, azután a község
től É-ra a Pacsány-völgy két oldalán, ahonnét Jákfalva és Sajó- 
galgóc tájáig nagy elterjedésben van meg. A Sajó felé néző domb
oldalon az andezittufa és agglomerátum fölött terül el. így a Csüre- 
hegyen főleg mészkőből álló kavicsokat találunk.

A Sajóvölgy jobboldalán, Sajóvelezdtől DNy-ra és I)K-re nagy
elterjedésű a kavics-homok rétegcsoport, és pedig mind az andezit- 
lufacsoport fekvőjében, mind fedőjében; itt az alsó kavics a tortonai 
fehér márgák fölé telepszik.

K-ebbre a Ligethegyen majdnem Nagybarcáig húzódik a dombok
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tetején és a Damasa-hegy tetején is mészkő és kvarckavics terül el. 
A Ligethegyen, az Ortás-pusztától D-re és DNy-ra legnagyobb szám
ban kvarckavicsot találunk; elég gyakoriak még a triász mészkő
kavicsok is.

D-ebbre, a Bánvölgy baloldalán a Somlyó-hegyen konglomerá
tummá összecementezett kavicsot találunk. Bánhorváttól Ny-ra, 
a dűlőút mellett opálosodott fatörzsdarabok vannak benne. A Köbölic- 
tetőről ÉK felé lemenő völgy középső része jól feltárja az andezit
tufa fekvőjében a kvarckavicsot, amely durvaszemű kvarchomokkal 
sűrűn váltakozik, sőt helyenként a homok uralkodik. Az andezit
agglomerátum fölött viszont csak a Háromkőbérc Ny-i breccsa- 
oszlopa fölött találtam kavicsot. A tetőt nyirok fedi. D-ebbre megvan 
a kvarc-mészkő kavics a Varbó-dűlőben és a Köves-tetőn.

A Bánvölgy jobboldalán, Sajóvadnától D-re a Vártejő andezit
agglomerátuma alatt találjuk meg a kvarc-mészkő kavicsot, eléggé 
számottevő kiterjedésben. D-i részén, a Kőbánya-bérctől D-re levő 
dombgerinc tetején kvarc és mészkő-kavics takarója fekszik. A kavi
csok között opálosodott fatörzsdarabok is vannak. A triász mészkő
kavicsok némelyikében d/p/oporuátmetszetek, másokban brachio- 
podák, (valószínűleg Rhynchonella sp.) és kagylók átmetszetei láthatók. 
A kőzettani és őslénytani hasonlóság alapján ezeket a mészkőkavi
csokat az aggtelekvidéki mészkőfennsíkról származtathatjuk. Alá
rendelten alsó-triász vörhenyes homokkő, vörhenyes homokos palás 
agyag, durvább szemű szürke homokkő és csillámos, meszes homokkő
kavicsok is előfordulnak, utóbbiak laposak.

D-ebbre nagyelterjedésű a kavics az andezittufa fölött a Bán
völgy és a Kazinc-völgy között a Bükk-tetőn, a Hársason, Gyertyá
noson, a Nagylapos-bércen, Eperjesbércen és a Disznóbércen. Sajó- 
ivánkától DNy-ra, a Tarkóerdő gerinc-útja mellett és a Dobogó
tető 369 m-es magassági pontjától ÉK-re opálosodott fadarabokat 
találtam, a Tólapos É-i oldalán levő K -N y -i irányú árokban pedig 
nagyobb kövesült fatörzs fekszik.

Bánfalvától D-re, a Szabó-tetőn kvarc-konglomerátumot és 
homokkövet találunk. A homokkőben levéllenyomatok vannak. 
Ugyancsak növénynyomokat találtam a Bántapolcsánytól ÉK-re 
levő Halabuka nevű dűlő keskeny, K -N y -i irányú homokkő- és 
márgavonulatában.

Kisebb foltokban megtaláljuk a kavicsot Dédes és Tardona 
határában is.

Jelentős kiterjedésben megtaláljuk azután a kavicsot a Kazinci- 
völgytől DK-re eső dombtetőkön, többnyire közvetlenül a széntele
pes rétegcsoport fölött. Kisebb foltjai vannak a Morgó-tetőn, Pereces 
és Űjdiósgyőr felé is, végül kissé nagyobb elterjedésben jelentkeznek
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a sajószentpéteri Nagykorcsolyás-heg'yen az andezittufa fedőjében, 
ahonnét Sajóbábony felé továbbhúzódnak.

3. Andezittufa, agglomerátum és breccsa. A piroxénes andezittufa, 
agglomerátum és breccsa a szármáciai emelet kontinentális eredetű 
rétegeivel kapcsolatban fordul elő tekintélyes kiterjedésben, tehát 
azzal egykorú.

Néha közvetlenül rátelepszik a széntelepes rétegcsoportra és 
fölötte találjuk meg a szármáciai kavicsot, de gyakran alatta is van 
vékonvabb-vastagabb kavicsréteg. Kétségkívül helybeli vulkáni 
kitörések eredményei a tufák, agglomerátumok és breccsák ; azonban 
az egykori vulkáni formák már teljesen elpusztultak és nem rekon
struálhatók. A helybeli kitörésekre utalnak az andezitbreccsa-kitől- 
tések, amelyek az egykori vulkáni csatornákat, kürtőket jelzik. Ezek 
majdnem mindig többé-kevésbbé hengeralakúak, kisebb-nagyobb 
szögletes bombákból és lapillikból állanak, amelyek teljesen épek 
és tufaanyagba ágyazódtak.

A breccsák mint keményebb, ellenállóbb kőzetek, a környező 
lazább andezittufából és agglomerátumból kisebb-nagyobb tornyok
ként kiemelkednek.

Az andezittufa leggyakrabban több-kevesebb lapillit tartalmaz, 
igen gyakran átmosott, sőt homokszerű, ilyenkor álrétegzést is fel
ismerhetünk rajta. A tufák gyakran váltakoznak agglomerátummal, 
amelyekben kisebb-nagyobb kavicsokká legömbölyödött lapillik és 
bombák vannak a tufák mellett. Gyakori eset, hogy az andezit
kavicsok mellett kvarc és mészkő-kavicsokat is találunk. Mindezekből 
nyilvánvaló az egykori folyóvíz lehordó, koptató és áthordó, valamint 
osztályozó hatása. Vannak vékonyabb, agyagszerű, kaolinosodott 
sárgásfehéres andezittufa-rétegek is. Ezek nyilván csendesvízű ta 
vacskákban rakódhattak le. Ezekben majdnem mindig találunk 
lombos falevéllenyomatokat.

Andezitbreccsa előfordul : Sajókazától ÉNy-ra, az andezittufa- 
agglomerátum-vonulat előtt, a térszínből toronyszerűén meredeken 
kiemelkedve látunk egy andezitbreccsa kürtőt, míg a környezetében 
levő lágyabb andezittufák az eróziónak áldozatául estek. Átmetszete 
nagyjából köralakú. Sajókazától kissé É-ra is van egy kisebb andezit- 
breccsa-előfordulás a Ráró-hegyen. Ebbe szénkutatás céljából lefúr
tak és 150 m-ig az andezitbreccsában haladtak. Nyilvánvaló, hogy 
egy feltörési kürtőbe fúrtak bele. Kisebb andezitbreccsa-előfor- 
dulást látunk a Pacsány-völgy jobboldalán, a híd táján, jelentősebb 
előfordulása van Sajóvelezdtől DDNyra, a baloldali főárokban, 
ahol hatalmas bombákból épül fel a kürtő.

A legimpozánsabb a Háromkőbérc három, elkülönülten egymás 
mellett álló sziklája, mindegyik egy-egy kitörési kürtőnek felelhet
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meg. Míg fi felé az andezittufa-takaró máig megmaradt, a DNy felé 
eső részlete a demidációnak áldozatul esett.

Sajóvadnától DK-re a Várhegy andezittufa-agglomerátum- 
és breccsatömege kétségkívül egyike a legérdekesebb előfordulások
nak. Itt több helyen találunk a térszínből jól kiemelkedő andezit- 
breccsatornyokat.

Hasonló kitörési andezitbreccsa tornyokat találunk a Bánfal- 
vától DNy-ra eső Szabó-tetőn is, valamint a varbó-vidéki Péterné- 
tetőn és a diósgyőri Ostoros-hegyen is.

Az andezitbreccsákkal és tufákkal kapcsolatban gyakran talá
lunk nagy, de szögletes, nem legömbölyödött kvarc, kristályos pala 
és egyéb kőzetekből álló kőzetdarabokat. Csak egy helyen, a Péterné- 
tetőn leltem magában a breccsában kristályos pala darabot, egyebütt 
mindig csak kimállva, az árkok fenekén találhatók. A legnagyobb 
valószínűség szerint a tufákból mállhattak ki ezek a kőzetdarabok, 
mert mindig azok területén találjuk őket, viszont nem mosódhattak 
át a fölöttük fekvő kavicsból, mert annak szemei mindig legömbö- 
lvödöttek és ilyen nagyok nincsenek köztük (Sajókaza, Sajóvelezd).

Feltehetjük, hogy ezeket a kőzetdarabokat a miocén vulkaniz- 
mus ragadta fel nagyobb mélységből a kitörések alkalmával, így 
kerültek be a tufákba s ezekből mosta ki utólag az erózió. Ha ez áll, 
akkor a miocén és oligocén medence feneke helyenként kristályos 
palából áll, esetleg a triász- vagy karbonképződmények alatt.

Az andezittiiják és agglomerátumok. A Sajó baloldalán, Sajógalgóc 
és Sajókaza között elég jelentős elterjedésűek ; néha szurdokszerű 
árkok és kőbányák jól feltárják majdnem vízszintes rétegeit. A barna
színű finomabb szemű tufák váltakoznak a durvább szeműekkel, 
ezekben lapilli- és bombazárványokat találunk. Sajókazától É-ra a 
Pacsány-völgy két oldalán, továbbá ÉK-re a Kétes-tetőn és a 
Kővágó-hegyen találjuk folytatását.

A Sajó völgyétől D-re, nagy tömegben lépnek fel Sajóvelezdtől 
D-re és DK-re a Ligethegy D-i és K-i oldalán, a Damassa-hegyen, 
Köbölic-hegyen és a Köves-tetőn. Bánhorváti ól É-ra a 304 m-es 
magassági pont alatt levő kőfejtésben azt tapasztaljuk, hogy alul 
durvaszemű, rétegzetlen, átmosott jellegű andezittufa fekszik, amely 
a fejtés tárgya. Fölötte finomabb, néha durvább szemű, átmosott 
jellegű rétegek következnek, amelyek összvastagsága 3.5—4.00 m. 
Fzekbe többször váltakozva finomszemű szürkés-fehéres agyagos 
Lufarétegek települnek közbe lombosfák levéllenyomataival. Ha
sonló rétegek levéllenyomatokkal a Somlyóhegytől É-ra levő völgy 
felső részében is találhatók. Itt a tufák fekvőjében csillámos, 
homokos, szürke agyag van, amelyben szintén levéllenyomatokat 
látunk.
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.Jelentős elterjedésüek az andezittufák a Bánvölgyétől K-re- 
Igy Sajóvadnától DK-re, a Vártetőn, Nagyharcától К -re a Dobogó 
tetőn, Biikk-tetőn, a Hársason és Bánhorvátiéi DK-re, ahol kő" 
bányák is feltárják s ahol szintén megvannak a levéllenyomatos 
rétegek ; Bánfalvától DK-re és D-re, a Szabó-tetőn, Bántapolcsány- 
tól ÉK-re, azután a Disznóbérc és Eperjesbérc árkaiban és oldalain.

A Kazinci-völgy jobboldalán Tardonától К-re a Bomány-hegyen, 
a Billa-táró táján, az Alacskától Ny-ra eső dombgerincen, s a Morgó
tető—Péterné-tető vonulatában szintén elterjedtek.

Megtaláljuk végül Sajószentpétertől DK-re a Nagykorcsolyás- 
hegyen, a sajóbábonyi Párna-, Kis Méhész-hegyeken, ahonnét Mis- 
kolcig húzódiknak le. Miskolctól D-re az Avason át is továbbfoly
tatódnak.

Az andezittufa és agglomerátum a lágyabb alsó-miocén- és rész
ben lortonai agyagmárgák fölött keményebb, ellenállóbb réteg
csoportot alkotott 10—50 — 100, sőt néhol 150 m vastagságban. 
Ezek az andezittufa-agglomerátum takarók a széleik felé mindenütt 
leszakadoztak, lerogytak, minek eredményeként az andezittufaterü- 
letek előterén a legtöbb helyen kisebb-nagyobb lesuvadt andezit
tufa-agglomerátum részleteket találunk, amelyek mögött gyakran 
vizállásos helyek képződtek.

Feltűnőbb rogyásokat látunk Sajógalgóctól DNy-ra és DK-re 
a Domonya-hegy alatt, a Ligethegy ÉK-i oldalán, Sajóvadnától 
DK-re, a Vártető oldalain, É, Ny és D felé. Itt a Kőbányabércet 
kb. 600 m hosszú karélyszerű lefolyástalan mélyedés választja el 
a Vártetőtől és a Ny-abbra eső részeket is hasonló kis lefolyástalan 
bemélyedések választják el a K-ibb részektől. Itt kis időszakos 
vízállások vannak. A legnagyobb rogyások egyike a Tólápos tája, 
ahol 800 m hosszú rogvással is számolhatunk. Itt tavacskaszerű 
állandó vízállás is van. Rogyásokat találunk a Korcsolyás-hegy 
környékén, de számos egyéb helyen is.

d) Pannóniai-emelet. Ormospuszta mellett a kövületekkel iga
zolt alsó-pannóniai agyagrétegek fordulnak elő. DK-en csak Göröm- 
böly mellett ismerjük a szintén kövületekkel igazolt alsó-pannóniai 
rétegek jelenlétét. Lehetséges, hogy a nagy kavics- és homoklerakó
dás a szármáciai emeletből átnyúlt az alsó-pannóniai alemeletbe is.

e) Pleisztocén. A pleisztocén folyamán a Sajónak, Bódvának 
és mellékpatakjaiknak bevágódása és völgyeik kiszélesítése történt.
A fokozatos mélyebbre vágódással kapcsolatban a Sajó, Bódva és 
mellékpatakjaik mentén néhány párkánysík képződött, ahol kavi
csokat találunk. Ezek nagyobb része a szármáciai kavicsok áthordott 
anyaga. Ezek a párkánysíkok a fiatal pleisztocénben képződtek.
A Sajó mentén Szuhakálló és Mucsony táján, a Bódvavölgyben

Évi jelentés 129



Borsod és Edelény mellett találunk párkánysíkokat. A mellékpata
kok közül csak a Szuha-völgy mentén tudtam párkánysík-kavi- 
csokat kiválasztani.

f) Holocén. A holocénbe tartoznak a Sajó és Bódva széles árterü
letei, amelyek jórészt réti agyaggal fedettek. A völgyet 3 —7 m vas
tag kavics, homok és kavicsos homok tölti fel, amelyek a folyók 
átszűremlett vizét tartalmazzák és így ipartelepek vízellátása szem
pontjából nagy fontosságuk van. A Sajó és Bódva nagyobb mellék
völgyeit homokos, agyagos és részben kavicsos lerakódások töltik 
fel. A dombok legnagyobb részét, különösen az É-i és K-i lejtőket 
nyirok és erdei barnaföld fedik.
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