
REGÉC—FONY- ÉS MOGYORÖSKA-KÖRNYÉKI 
VASÉRCKUTATASOK

(II.  sz. melléklettel)
Irta: B e m  B e l o s z l á v

A terület földtani felépítése

A kutatási területen a következő képződmények fordulnak elő:
1. Zöldkövesedett piroxénandezit (tortónai). Zöld vagy zöldesszürke, néhol 

vörhenyes. Egyes részei kaolinosodtak vagy kaolinba mennek át (Kisbekecs 
mellett, Regéétől К -re az országút mellett, Mogyoróskán), máshol kvarc- 
teléreket és piritbehintést tartalmaznak (Regéétől К -re és D-re).

2. Riolittufa. Fehér, vagy kissé sárgás, több helyen elkovásodott vagy 
kvarcosodott. Elkovásodott fajtáját a főnyi-völgyben, a regéci réten és 
Mogyoróska környékén találjuk. Gyakori okkeresedése és limonitosodása 
utó vulkáni működésre vezethető vissza.

3. Riolit. A területen csak É-on a Nagypatak felső részén és Regéétől 
К -re bukkan ki a felszínre. Mindkét helyen a zöldkövesedett piroxénandezitet 
törte át. Szürkésfehér vagy vörhenyes, kvarccal és ortoklásszal. A riolit 
általában fiatalabb a riolittufánál, azt áttörve lép felszínre.

4. Fiatal piroxénandezit. Változatos kifejlődésű piroxént, amfibolt vagy 
biotitot tartalmaz. A területen két fajtáját különböztethetjük meg: 1. változó 
alkotású piroxénandezit, amely Ny-on és D-en nagy területet foglal el és
2. fiatalabb sötétszürke piroxénandezitet, amely a kiemelkedő csúcsokat 
építi fel és valószínűleg már pannont képvisel.

5. Biotit-amfibol-dacit. Ez az erupció csak a regéci Várhegyen és attól 
D-re található. Ott áttörte a riolittufát, ill. K-i részén a piroxénandezitet is 
elborította.

6. Pleisztocén. A nyirok alól, különösen a Szárkő és Nagybekecs között, 
kavics bukkan ki a felszínre és magasabb terraszokat képez. Lösz több helyen 
látható, gyakran észrevétlenül nyirokba megy át.

7. Alluvium. Többnyire sötétszínű agyagból áll és legömbölyített patak
hordalékot tartalmaz.

Vasérckutatás

A területen felszíni vasérces indikációk és kisebb méretű vasokker- 
kutatás nyomain kutatóaknák mélyítésével vasérckutatás indult. Regécen 
a Szárkő és Nagybekecs között 112, Fonyon a Szárkő és Gergelyhegy között 37,
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ezenkívül Mogyoróska környékén 5 aknát mélyítettünk le. Ezek legtöbbje 
kis mélységben, az andezit vagy andezittufa felszínén vasokkerrel, ill. kérges 
limonittal impregnált breccsát tá rt fel. A tiszta vasokker vagy kérges limonit- 
felhalmozódások aránylag kis területre terjedtek ki, az impregnációk vas
tartalm a pedig rendkívül szeszélyesen változott.

A területen vetődési vonalak pontosan nem nyomozhatok ki. Uralkodó 
törésirány az É—D-i. A vulkáni képződményeket is ilyen irányú vetődések 
járták át. Általánosságban ezt az irányt követi a regéci-fonyi és mogyoróskai 
vasérc megjelenése is. Az É—D-i csapásirány megegyezik a hegység csapás
vonalával (Gergely-és Szárkőhegyek). A miocén kori vulkanizmus ideje alatt 
az említett É—D-i irányú rendszerhez ÉÉK—DDNy-i és ÉÉNy—DDK-i 
törések csatlakoztak. Az előbbieket a főnyi és korláti hidrokvarcitok, az 
utóbbiakat pedig a nagybekecsi kaolinosodott piroxénandezit, valamint a 
zöldkövesedett andezitben észlelhető érctel érek lefutása igazolja.

A kutatási területen a harmadkori vulkáni kitörések már a tortónai- 
emeletben megindultak és rövidebb-hosszabb megszakításokkal a szarmata 
végéig, illetve a pannon közepéig tartottak. E néhány hosszabb szünetben 
és a kitörések befejezése után is intenzív utóvulkáni működések játszódtak le. 
A mélyből kovasavas és ferrooxidot tartalmazó oldatok, magas hőmérsékletű 
vulkáni gőzök és gázok törtek fel és a kőzeteket a törésvonalak mentén 
(É—D irányú) érccel impregnálták. A vonulatokban a dúsabban impregnált 
szakaszok (regéci kutatások középső része) vasban szegényebb (főnyi kutatá
sok É-i és középső része) vagy egész meddő zónákkal (regéci—főnyi kutatá
sok D-i része) váltakoznak.

A törésvonalak mentén, ahol a mélyből kiszivárgó víz a szulfidos érce
ket hosszú idők folyamán elbontotta, okkeresedés jö tt létre (Mogyoróska).

Az ércesedési folyamatok a kutatási területen különösen az első, legidő
sebb piroxénandezit fázissal kapcsolatban zajlottak le. (Zöldkövesedés, ková- 
sodás, kvarcosodás, kaolinosodás és piritkiválás). Piritkiválás különösen a 
főnyi és regéci D-i részen észlelhető.

LES RECHERCHES DE MINERAL DE FÉR DES ENVIRONS DE 
REGÉL—FONY ET MOGYORÖSKA

P a r  B .  B e m

Au territoire báti d’andésite et rhyolithes d’äge divers et de leurs tufs, 
on a commencé, sur la base de vestiges d’ocre de la surface, la recherche de 
minerais de fer. Au cours de la recherche, aprés avoir fóré plusieurs puits, 
on a constaté que l’amassement d’ocre provenait de l’andésite richement 
impregnée de pyrite ou du tuf andésitique respectivement. L ’ocre de fer se 
présente surtout en imprégnation et ses amassements pures sont relativement 
assez petits.
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РАЗВЕДКИ НА ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ В РАЙОНАХ ДД. РЕГЕЦ, ФОНЬ И
МОДЬОРОШКА

Б о л е с л а в  Б е м

На данной территории, построенной разновидностями андезита и рио
лита различного возраста, как и их туфами, на основании поверхностных 
следов охры была начата разведка на железные руды. При помощи углубле
ния большого числа шахт в течение разведки было установлено, что скопление 
охры происходит из андезита, богато пропытанного пиритом, как и из андези
тового туфа. Железная охра главным образом появляется в виде импрегнаций, 
ее чистые скопления имеют сравнительно небольшие размеры.

2* —  1/03



XIX. melléklet

1. Sable mouvant
2. Sable vaseux
3. Vase sableuse
4. Sable a vasé calcaire
5. Loess
6. Loess sableux
7. Sable ä loess
8. Argile seche
9. Humus á sable vaseux

10. Niveau de l’eau souterraine

1. Сыпучий песок
2. Илистый песок
3. Песчаный ил
4. Песок с известковым илом
5. Лесс
6. Песчаный лесс
7. Лессовый песок
8. Саман
9. Гумус с илистым песком

10. Уровень грунтовой воды

М. Áll. F öldtan i Intézet É vi Jelentése 1950.
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