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IRODALOM.

(27.) A m. kir. Földtani Intézet évi jeleidése i893-ról. 195. lap. Budapest 
1894.

Az igazgatósági jelentésen kívül a következő felvételi jelentéseket tartal
mazza.

A) Hegyvidéki országos felvételek.

1. Dr. P osewitz Tivadar: Alsó-Apsa és Dombo vidéke.

a) Kréta. Az alsó kréta-pala medenczét képez, melynek D-i szárnya a kris
tályos palákon nyugszik. Ezen medenczébe van települve a felső kréta durva 
homokköve. Uralkodó csapásuk ENy-i. A D-i szárny egészben véve EK felé dől, 
az É-i pedig DNy felé. Az alsó kréta alacsony hegyhátakat alkot, a felső kréta 
hegylejtői meredekebbek. A taraczvölgyi kréta folytatás», a Tisza völgyében lévő 
nagy kréta vonulatnak!

b) Oligocaen homokkövek húzódnak ENy felé a krétaképződmények fedőjé
ben Seredni-Plajuk, Apsica mala, Suhi és Weliki patakok területén. Kövületek 
hijján határt szabni köztük néha bajos.

c) A miocaenkot'ú lerakódásokat sós források és dacittufa kibúvások jellem
zik. Uralkodólag palaagyagból állanak, melyek helyenként homokkövekbe és 
conglomeratokba mennek át. Csapásuk ÉNy-i, dőlésük többnyire ÉK-i. Kőszén is 
előfordul, de rétegei legfeljebb 25 cm vastagok, művelésre nem érdemesek.

d) Negyedkori lerakódások, terrasszok legnagyobb mennyiségben Dombo 
község mellett fordulnak elő kréta-palára és homokkőre rakódva. Magas terrassz 
van Krasnisora mellett, továbbá Gánya és Kálin falu között is.

2. Dr. Szontagh Tamás : Geologiai tanulmányok a biharmegyei «Király
erdő» előhegységében, Dobrest-Szombatság és Hollód környékén.

A felvett terület alkotásában Robogány és Venter között a) dyaskorú, csil- 
lámos vörös agyagpalák és quarzitos-csiliámos homokkövek vesznek részt, melyek 
3 h felé 25° alatt dőlve, ÉNy-ra csapnak.

b) A dyaspalákon concordans településsel kövületet nem tartalmazó, vilá
gos szürke és sötét vadgalambszinű dolomit, ezen piros foltos, conglomeratos do
lomit van, melyek esetleg felső dyaslioz tartoznak, de egyelőre a Kodru hegységnek 
feltételesen felső triashoz sorolt dolomitos mészköveivel és dolomitjaival vétetnek 
egykorúaknak.

c) Krétakorú (aptien) szürke mészkő a Vida-völgy mentén lép fel.
d) A neogent képviselik :
1 .afelső-medilerran(Lajtha) mészkövei, melynek alsó része Hegyes faluban 

homokos, a felső pedigmárgás. Utóbbiból Pecten elegáns A ndrz  ; Ostrea dig italina
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Dubois ; Lithothamnium ramosissimum REUss-t határozott meg a szerző Bratiesti 
felett szintes homokkőpadok képviselik a felső-raediterrant.

2. Sarmata-emeleti kavicsos, durva mészkő-padok ezen homokkőre települ
nek, Cerithium pictum Bast, benyomatok vannak benne. E felett csillámos, tufás, 
márgás agyagréteg, majd cardium és cerithium nyomokat tartalmazó conglomerat 
1 m-nyi padja van. A Vida-völgyi iparvasút mentén egyéb kövületeket tartalmazó, 
ostracodás sarmata-agyag van feltárva.

3. A pontusi emeletet szürke, kékes és sárga agyagok és márgás agyagok, 
legfelül pedig agyagos homok képezik. Ez utóbbiban Dobresttől É-ra és ÉK-re 
Melanopsis Martiniana Fér., M. avellana F uchs, Af. Bouéi F ér., Congeria 
Partschi Czj. fordul elő.

4. A Reu-patak jobb oldalán feltételesen a diluviumhoz sorolt kavics van, 
melyre sárga, barna, szürke, vörös diluvialis agyagok következnek a lejtőkön.

5. Az alluvium főként agyagból áll.
Biotit-orthoklas-quarzporphyr fordul elő Dobresttől ÉK-re.

3. Dr. Pethő Gyula : A Kódru-Móma és a Hegyes-Drócsa keleti találko
zása Arad megyében.

Ezen a területen kevés kivétellel ugyanazon képződmények fordulnak elő, 
mint az előbbi években felvett területeken, nevezetesen :

1. Phyllitek és accessoriumaik. Síma, selyemfényű, sericites, vékonyleveles, 
vereses, zöldes szürke kristályos palák, a melyek a dulcselei völgyben látható jó 
feltárásnál másfél méternyi csillámos, sericites, quarzcsomós palabetelepüléseket 
tartalmaznak. A Szecseri-patak torka közelében leveles, csillámos homokpala 
csatlakozik hozzá. A nagy-aradi, alsó dyashomokkőhöz sok tekintetben hasonló 
kőzet is járul ezekhez, melynek települése még nem biztos. Végül ide kell sorolni 
azon kékes, veres,szürke arkosa-homokkövet, amely a muskovit-gránit szétromlása 
folytán képződhetett. A phyllitek leginkább a kristályos palák legfelső (III.) cso
portjába illenek be.

2. Diaspalák és quarzlthomokkövek. Válemáre, Dulcsele és Zimbró környé
kén vörös és zöld agyagpalák, Burtureszk, Pojána és Acsuva határában pedig a 
nagy-aradi homokkövek uralkodnak ÉK-re, vagy ÉÉK-re dőlve 20—25°-al.

3. Réteges felsitporphyr igen mállott, ipari czélokra alkalmas állapotban 
fordul elő Dulcsele határában.

4-. Trias-mész és trias-dolomit kis maradványai feküsznek több helyütt a 
quarzithomokköveken vasérczekkel.

5. Pyroxenandesitláva és uralkodólag ennek tufája nagy területet foglal 
el, legnagyobb részt a Kódru-Móma és Hegyes-Drócsa közti pliocaen- és miocaen- 
korú tengerág helyén. A láva-kitörések főtömege Talács határába esik. A tufákból 
Ítélve a kitörések a felsőmediterranban és a sarmata epocbában folytak le. He
lyenként, így Guravoj közelében máj-opál, clialcedon, jasp-opál fordul elő nagy 
mennyiségben a tufában, mely vízüveg készítésre hasznavehetőnek Ígérkezik. 
Ugyanitt chrvsocolla-féle ásvány hézagtölteléket képez a. tufában, A talácsi ande- 
sítekben opálon kívül sok pyrit és tarkarézéi'cz is van és ezek bomlásából kénsavas
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vasoxydot, — alumíniumot tartalmazó vizek vízkatlanokban gyűlnek meg. Bu- 
gyesd alatt gipsz található a tufában.

Az andesitek S chafarzik F. meghatározása szerint pilotaxitoa vagy hyalopili- 
tes hypersthen-augit-andesitek, vagy augit-andesitek vagy hypersthen-andesitek, de 
van közöttük hypersthen-augit-amphibol-andesit, sőt zöldkövesedő biotit-andesit is.

6. Sarmata-mész (cerithium-mész) és- conglomerat helyenkénttufaréteggel, 
több helyütt előfordul, de elterjedésük korlátolt. Fényesi völgy felső részében 
ezrével mállik ki a F o k : Cerithium disjunctum, Sow., C. pictum B ast ., kevés 
C. nodoso-plicatum H oernes s e n ., Buccinium duplicatum Sow., sok Tapes gre- 
garia P artsch  töredék stb.

7. Pontusi agyag, márga, homok és conglomerat nagyobb területet foglal el 
a csucsi kanyarulattól E-ra, ÉNy-ra és EK-re, valamint Gurahoncztól D, Ny és É 
felé. Bonczesd határában tömérdek Melanopsis Martiniana és Vindobonensis, 
kevés Congeria Partschi töredéke található a kőbányában, melyből 3 szép valódi 
zápfoga a Tragocerus amaltheus G audry (sp. R oth et AVagner) -nak is kikerült. 
A pontusi üledékek vastagsága e tájt a 160 m-t is meghaladja.

8. Diluviális agyag, kavics majdnem kizárólagosan terrasszos képződmé
nyek alakjában, a jelenlegi vízszint felett 25—35 m magasságban fordul elő. Itt- 
ott a tufa elmállásából származó nyirokkal is találkozni.

9. A magashegyi óriás kavicsok többnyire quarzit-homokkőböl állanak és
3 km-re a Fehér-Körös völgyétől mindenütt megszűnnek, 500 m alatt helyenként 
diluvialis agyaggal vannak fedve.

10. O-alluvium 5—15 m magasban a Fehér-Körös színétől fordulnak elő nem 
nagy területen. Végül felsorolja a szerző az ipari czélokra használható kőzet
anyagokat.

/
4. T. R o th  L a jo s :  A Krassó-szörényi «Mészhegység» E -i része Krassova 

környéken. Egy földt. szelvénynyel.

1. Kristályos palák, gránit és poi'plvyr. A kristályos paláknak Il-ik cso
portja: különféle gnájsz, kevés csillámpala fordul elő leginkább a Karas jobb 
partján 45—80° alatt NyÉNy—ÉNy felé dőlve keskeny, a térképen ki nem vá
lasztható sávot a III-ik csoport is alkot.

A Ponyászka gránittömzs É-i folytatásaként gránitdyke-ok találhatók, 
ettől E-ra pedig alig kiválasztható amphiboltartalmú porphyr.

2. Paleozoos lerakódások, a) A felső-carbon lerakódások részint egész ele
fánt-koponya nagyságú kristályos pala hömpölyök conglomeratjából állanak, 
részint palás homokkövek és homokos palákból, melyekben rósz növénymarad
ványokat több helyütt lehet észlelni. Ezek között Pinnularia capillacea L in d l . 

et H u t t . Cyatheites arborescens S chloth . sp., egy Calamites sp. gyümölcsfüzé
rét Cardiocarpon sp. és Walchia piniformis S chloth . sp.-t határozott meg
Néhol, így Nemerten fekete, grafitos-szenes, palás betelepülések is vannak a rán- 

/
czosodott EK-i csapású carbon lerakódások között.

b) Alsó-dyas vörhenyes sárga, vékonyréteges palásagyag Nemerten fordul 
elő benne : Walehia filiciformis S chloth sp., Calamites sp. (infractus G ü tb . ?) 
és Alethopteris conferta S te r n b . sp.

Föld tan i Közlöny. X X V III. köt. 1898. 21
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Keleten is van egy quarzhomokkő, pala, conglomeratból álló sáv a Karas 
jobb és bal oldalán, továbbá a Komamik-völgyben.

3. Mezozoos lerakódások, a) Lias. A stájerlak-aninai rétegek csapásirányá
ban több helyütt liaspala és liashomokkő fordul elő, növényfoszlányokkal és 
szénrészecskékkel. Prolasz táján bitumenes pala is fel van tárva. A Gradacz máre 
lejtőjén Chemnitzia és Turitella speciest, továbbá Nucula és Gucidlaea sp. rossz 
kőmagvai találhatók a homokkőben.

b) Dogger, a) Neaerea-rétegek folytatását képezik az anina-cselniki ha
sonló rétegeknek, lágy, homokos márgából és palás agyagból állanak mészgumó 
betelepülésekkel. Benne Neaera Kudeinatschi S tu r , Cucullaea inaequivalvis 
G oldf., C. cancellata P h il l ., Nucula sp. és Ostrea Knorri Z it t . fajjal rokon, de 
annál nagyobb, valószínűleg uj faj fordul elő.

ß) Gryphaea-rétegek sok forrást tartalmazó mészmárgáiban több helyütt 
fordulnak elő : Gryphaea calceola Q u e n st ., Pinna cf. tenuistria M ü n s t ., Cucul
laea sp., Posidonornya ornati Q u e n s t ., Pecten cingulatus P h il l ., P. leus Sow. 
F. demissus P h il l ., Plicatula sp., Cerithium sp., Ammonites foszlány, Belemnites 
töredék stb.

j)  Callovien-rétegek szintén folytatását képezik az anina-cselnikinek. Szaru- 
kőben bővelkedő, finomszemű mészköveiben helyenként sok a kövület, nevezete
sen J’ecten cingulatus P h il l ., Posidonornya Parkinsoni Qu., P. ornati Q u e n st ., 

Astarte Parkinsoni Qu e n st . és Cardium sp., továbbá Belemnites caniculatus 
S chloth . stb.

c) A maim, kemény, csillámos-homokos mészmárgáit és szarukőgumókat 
magába záró mészköveit a lias-doggervonulat két ágra osztja. Rétegeiben a Navesz 
máre DK-i lejtőjén Aspidoceras perarmatum Sow. sp. és Belemnites hastatus 
B la in v . fordulván elő, ez az oxford-csoporthoz sorolandó. Másutt is találni astarte 
sp., Ammonit foszlányokat továbbá a Ponikvapatak eltűnése közelében Rhyncho- 
nclla Astieriana O r b ., Terebratula cf. insignis Zit t ., Pecten sp.-t. •

Az Og. Budinyak-ban szarukőgumós márgás, pettyes tithon-mészkŐ jelenik 
meg, benne Terebratula janitor P ict ., Rhynchonella sp.-ek, Aptychm exculptus 
S chaur., A. laevis Q u e n s t ., A. Beyrichi O pp ., Perisphinctes colubrinus R ein  sp. 
fordul elő. Ettől K-re eső árokban és másutt is található kövületes tithon-mészkő.

d) Krctakoru lerakodásoknak e hegységben ismeretes 3 csoportja közül 
az alsó, fehéres vagy vörhenyes sárga, helyenkint szarukőtartalmú vagy dolomitos 
mészköve, és a középső világos, oolitos, foraminiferás mészköve fordul elő. Ez 
utóbbiban Nerinea, Ostrea, Terebratula sp.-eket, Requienia J,onsdalei Sow. sp.-t 
stb. talált. A középső kréta Ny-i vonulata lesülyedt. A Krassova É részének völgy
katlanja is egy ilyen lesülyedt résznek felel meg.

A mezozoos lerakodások több helyütt gyűrödtek.
4. Pikrit, inelaphyr és diabas porphyrit. Az alsó krétacsoport mészkövei 

között a Jaszenovacz maré D-i lejtőjén egy ponton szálban fordul elő pikrit, 
melyet főleg augit, kevesebb olivin, magnetit és kevés titanvas, járulékosan apa- 
tit alkot.

A conglomeratos carbon-homokkő között Nermet DNy-i végén kevés hasis
ban plagioklas léczeken kívül augitot, magnetitet, porphyros augitot, olivineket 
tartalmazó melaphyrt találni.
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Nermet ÉK-i végén pedig sok calcit kiválást tartalmazó diabas-porphyrit 
fordul eló', melynek alapanyagában plagioklas, magnetit, porphyros ásványai kö
zött pedig ezeken kívül augit is van.

5. Pontusi rétegek, diluvium, mésztufa. A pontusi agyag, agyagos homok
rétegek a Nermet patak mentén és másutt is előfordulnak kis területeken. Krasso- 
vánál 1 m vastag homokos, tufás agyag van belételepülve, mely a carbon alap
hegységgel concordánsan dűl ENy-ra. Helyenkint bitumenessé válik és lignitet 
zár magába.

A lignit felett agyagjaspis képződött, bizonyára lignitégés következtében. 
Ezen jaspisban limonit és haematit gumók fordidnak elő. Az Og. Oberska EEK-i 
oldalárkában a Valenciennesia sp. töredékes lenyomatát találta szerző.

A diluviumot agyag, némelykor babérczes agyag, édesvízi mész, vagy kavics 
képezi. Ez utóbbi bizonyítja, hogy a dolináktól egyenetlen mészfensikon a diluvialis 
időben folyók voltak.

A használható kőzetanyagok felsorolása és egy NyENy—KDK-irányú, a 
Nermet-pataktól a Pojána Béczi-ig szelvény zárja be a jelentést.

5 . H a la v á t s  G y u la  : Resicza keleti környéke.
I

1. A kristályos palák nagyon csillámosak, helyenként gránátokat tartalmaz
nak, de vannak quarzos fajták is. Köztük gnájsz é6 pegmatit betelepülések fordul
nak elő és több helyütt érczet is tartalmaznak. A kuptyore-szekuli fiatalabb, való- 
szintíleg vetődés útján ide került pászta Ny-ra 40—60° alatt dőlő K-i és DNy-ra 
25—35° alatt dőlő Ny-i részre osztja.

2. Serpentin a resicza-szekuli út mentén és a Berzava és Temes folyók 
között a vízválasztó közelében a Ny-i lejtőn fordul elő a kristályos palák területén. 
Benne olivi ot, szintelen amphibolt (valószinüleg tremolithot) és ez utóbbiból szár
mazó bastitot ismert fel S c h a f a r z i k  F r„ tehát a tremolithtartalmú peridotit alakul 
itt serpentinné.

3. A felső-carbonkorú rétegek Resiczán és Szekulon fordulnak elő. Az első 
helyen durva, kristályos pala-conglomeratokból állanak, csillámdús homokkő és 
agyagpala betelepülésekkel. A szekuli mállott homokkövekben 0,75—2,00 m vas
tag, négy széntelep fordul elő, melyek között szénvaskő (Blackband) található.

4. Alsó-dyashomokkövek telepednek concordánsan a carbonrétegekre mind
két területen, váltakozva homokos agyagpalákkal, alárendelten conglomeratokkal 
szinük uralkodólag veres, ritkábban szürke, fehér, csillámban szegények, kövüle
teket nem tartalmaznak.

5. klias-képzödmények rendesen a dyasszal concordánsan települve Y alakú 
területen fordulnak elő Resicza, Székül környékén és a Szodol-völgyben. Legalját 
vastag pados quarzconglomeratok alkotják, e felett homokkövek, közöttük csillá
mos agyagpalák és egész 3 m vastag széntelepek fordulnak elő, helyenként black
band és egyéb vasérczekkel.

A széntelepekkel összefüggésben Alethopteris Whytbiensis G oepp ., Zamites 
Schmiedelii P r e s l ., Taeniopteris gigantea S chenk ., T. Milnsteri G o epp . ta
láltatott.

A legfelső lias, a Hai'poceras bifrons szintje is képviselve van, a mi Domán-
21*
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nál barna, foltos márgában talált Harpoceras bifrons B rug . és H. n. sp. (cf. alensis) 
stb. kövületekből kiderült.

6. Dogger-üledékek két szintje következik a lias felett concordansan.
Az alsó doggert a neraea-rétegek sárgás leveles márgái és az ennél sokkal 

erősebben kifejlett, felsőbb gryphaea-rétegek szürke, csillámos márgái képviselik, 
sok, de nem nagyon jó megtartású kövületekkel.

A felső dogger callovien-rótegeit kovasavval átjárt fekete mészkövek, felső 
részében márgapalák alkotják.

7. Ma/m-rétegeket az előbbihez hasonló, kékesszürke márgák alkotják, a 
melyek azonban nem kovának. A márgák felfelé mészkőbe mennek át, melyet a 
rétegekben megjelenő szarukőgumókról könnyen fel lehet ismerni. Ezen szerves 
maradványokban szegény rétegek több helyütt előfordulnak a szóban lévő 
területen.

8. Neocom-meszek helyenként tömegesek, másutt oolithosak és csak részben 
feküsznek concordánsan a malm-meszeken ; néhol sok a kövület bennük, főleg 
requiennia. A Szlamina árokban levő limonit vetette meg a múlt században alap
ját a jelenlegi nagyszerű vasiparnak.

9. A jelenkorban képződik a a) mésztufa a Szodol-völgyi szirtek aljában és 
a folyóvizek völgyeiben, ß) az áradmányok durva kavicsa rakodik le.

6. Dr. Schafarzik Ferencz : Bogoltin környékének, valamint a felső Cserna 
jobb parijának geologiai viszonyairól.

Ezen terület geologiai alkotásában részt vesz :'
1. A kristályos palák középső és
2. A kristályos palák felső csoportja.
3. Gránitit.
4. Lias-quarzit és agyagpala.
5. Dogger meszes-agyagpala.
6. Diabastufa.
7. Malm-mészkő.
8. Sarmata-üledék.
9. Plioc®n (?) kavics.

10. Alluvialis lerakodás (folyó alluvium, mésztufa.)
A kristályos palák, uralkodólag muskovit-biotit-gnájszok gránát, gyakran 

staurolithtal és közbetelepült pegmatit padokkal a határmenti havasokban van
nak leghatalmasabban kifejlődve és uralkodólag ENv felé dőlnek 15—20° alatt. 
A Cserna felé muskovit, vagy kétcsillám gnájszok vannak inkább gránát nélkül, 
gyakrabban amphibol tartalmú palákkal. A középső kristályos palacsoport jellemző 
kőzetein kívül csak a complexus bázisa felé vannak szórványosan kőzetek, melyek 
másutt az alsó csoportban fordulnak elő. Ezen vonulatot két részre választja a 
Mehádiától jövő sedimentvonulat, mindenik tengelyén régi kristályos kőzet (grá
nitit) jelenik rceg.

Aprószemű, cbloritos zöld-gnájszból, tömör amphibolitból és amphibol- 
gnájszokból. tehát a kristályos palák felső csoportjához tartozó kőzetek egyik vo
nulata, egy nyeregboltozatnak valószínűleg a tengelye, Kornyaréva, Bogoltin köz
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ségek és a Prizloptól D-re fekvő árokban, másik vonulata a Feketehegy gerinczén 
és D-i tövében fordul elő.

A verrucano-rétegek ú. m. vörös, vagy violás porphyrconglomeratok, tufás és 
vörös agyagpalák a felső kristály palacsoporthoz csatlakozva fordulnak elő.

Lias quarzeonglomeratok, agyagos quarzhomokkövek és agyagpalák töltik 
ki nagyobbára az előbb említett nyereg melletti teknőket, a conglomeratok a teknő 
szélein az agyagpala közepén foglalván helyet.

A homokkövekben és agyagpalákban kövületek fordulnak elő. Az Arsana kúp
jától DNy-ra eső lelethelyről Belemnites paxillosus S chlotheim , Pholadomya 
Sluri T ie t z e , Ph. decorata H artmann , Gh'esslya Trajani. T ie t z e , Modiola scal- 
prum Sow., a középliasra jellemző fajokat határozott meg a szerző.

Az Arsanatól DNy-ra, ÉNy-ra előforduló meszes, homokos palákban talált 
Stephanoceras Humphriesianum Sow. és & Blagdeni Sow., továbbá a Sulitia 
DK oldalán oolitos mészkőpadból kikerült Terebratula perovális Sow. és Pecten 
cf. disciformis azon uj felfedezése vezet., hogy a krassó-szörényi hegység K-i ré
szében a közép dogger is előfordul. Minthogy ezen márgákkal diabastufák állanak 
szoros kapcsolatban, kérdés, nem azonosak-e a herkulesfürdői vonulat hasonló 
kőzetei az Ártana dogger lerakodásaival.

Az Arsanatól DK-re eső kúp tetején talált Ammonites (perisphinctes) abs- 
cissus Op p e l  és A. (Lytoceras) sp. csak megerősítik az eddigi nézetet, mely szerint 
a fehéres, vöröses, vastagpados, szarukövet tartalmazó mészkő, mely e vidéknek 
regényes jellemet ad, malmkorú.

Kornya községtől D-re eső árkokban sarmata emeleti, csillámos, kavicsos 
homok és kékes agyagréteg fordul elő, sok jellemző, meghatározott kövülettel. 
Ezeket laza homok és durva kavics fedi be, melyet Stur más közelebbről meg nem 
jelölt helyen talált pontusi kövületek alapján pliocaennek vett.

Alluvialis lerakodások nagyon alárendelten fordulnak elő.

B) Bányageologiai felvételek.

7. Gesell Sándor: Oláhláposbánya és vidékének bányageologiai felvétele.

Fekvésé- és történelmének vázlata után földtani és a telérek települési viszo
nyait tárgyalja részletesen. Ezek kapcsán említi, hogy a Vihorlát-Gutini lrinczo- 
lat E-i lejtőjén Yiskvár vidékén volt bányászat arany-ezüsttartalmú érczekre, 
Budfalván pedig vaskőre és sphaleriire.

A trachyteruptiók utóhatásából számos savanyúvíz- és kénesvíz-forrás van 
ezen vidéken is. E^en eruptiók többnyire eocaenkorú kárpáti homokköveken ha
toltak keresztül, a zöldkő áttöréseknél vannak az ércztelérek.

Hajdan kitörje It bányászat volt ezen a vidéken, jelenleg az Istengondvise- 
lés-telér, meg egy pár kutatás áll művelés alatt. Azonban az Istengondviselés-telér 
is inkább egy 4 —12 m vastag «kőtábla vagy tömzsalakú ércztelepülé3», melynek 
feküje homokkő, fedője pedig amphiboltrachyt. Benne pyrit, chalkopyrit, galenit, 
sphalerit, láthatatlanul terinésarany van lerakódva. Az arany főleg a quarzhoz 
van kötve, ritkábban a sulphidokhoz, az ezüut leginkább rézsulphiddal fordul elő.
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Ezen teleppel a külszínen egy zöldkőtrachyttellér érintkezik és egy darabig 
mellette húzódván, eltűnik.

A feküben előfordul az előér (vorliegende Kluft), az aranytelérke, mely 
termésarany-nyomokat is tartalmaz, a Kelemen-telérke és a középszakadék.

A kutatóbányák Oláhláposbányától ÉK-re, Szolnok-Doboka és Máramaros 
megyék határán feküsznek. Ezek ólomban éa aranyban gazdagok voltak.

Kapnikbánya és Oláhláposbánya között, a túlsó oldalon a totosi és zserapoi 
fémbányák vannak a zöldkőtrachyt szélén lévő rézércztelepülésben.

C) Agronom-geologiai felvételek.

8. Inkey B éla : Alföldi talajtanulmányok.

Több, specialis czélból tett kirándulás és tanulmány mellett folytatta az 
Alföldön megkezdett tájékoztató bejárást a Maros és Körös között és a részletes 
felvételt Battonya, Mezőkovácsháza és Tompa puszta vidékén. Ez utóbbi helyen 
e vidék jellemző talajfaja mind képviselve van.

A területen keresztül vágó Szárazér tarkázza a geologiai képet, egyébként 
is sokkal nagyobb jelentőségre emelkednek a Mezőhegyesen csak nyomokban 
talált képződmények. A felső diluviumhoz tartozó lösznemű vályog alatt sok 
helyen már 1—2 m mélységben, sőt helyenként a felszinen van a sárga homok.

A feltalaj agyagos változatainak
a) nagyon homokos, könnyű vályogtalaj;
b) porhanyó, kötöttebb vályog (mezőhegyesi typus);
c) igen kötött, többé-kevésbbé székes agyag fajtáját választja külön a 

térképen.
Valóságos székföld legfeljebb csak nyomokban mutatkozik néhol az alluvia- 

lis erek fenekén, de ez más, mint a nagy siktérségek nehéz agyaga, a mely a sárga, 
lösznemű agyagból széke» vizek stagnálása folytán képződött.

A 3—4 m mélységben lévő talajvíz nedves évek sora után a felszínre emel
kedik és mint «földárba», nagy területeket borít el, a melyek a nehéz, székes tala
jok közé tartoznak. Tehát a földárjának működése éppen ellenkező, mint a kilú
gozó csapadékvíznek.

A szerző a talaj kötöttségének fokozatát «lazasági mutató»-nak nevezett 
számmal ajánlja megjelölni, melyet megkapunk, ha a 0,2 mm ársebességnél meg
maradt súlvré6zt elosztjuk a kiiszapolttal. Ilyen elemzésből kiderül, hogy a szé
kes föld kedvezőtlen minősége nem mindig az agyag túlbő.ségéből, hanem szék- 
sóval való keveredéséből származik.

A székes földek legnagyobb része a legfiatalabb geologiai képződésekhez 
tartoznak, de másrészt vannak székfoltok, a melyek nem vagy csak nehezen hoz
hatók kapcsolatba a mai vízrendszerrel, tehát ezen hordaléktalaj képződése dilu
vialis, de az elszékesedést ez esetben is későbbinek tartja, minek okát a hiányos 
vízkeringéeben kell keresni.
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9. Treitz Péter : Jelentés az 1893. évben végezett agronom-geologiai fel
vételről.

Hamburgtól és Paradorftól M.-Ovárig tett tájékoztató kirándulások után 
befejezte M.-Óvár határának és a gazdasági akadémia birtokának felvételét.

M.-övártól É-ra eső, 7 m magas, 1400 m hosszú domb homokos, kavicsos 
rétege valószínűleg a magas, harmadkori fensík maradványa. Az összeköttetést a 
Duna és a Lajtha mosta el.

A M.-Óvár vidékének termő talaját négyféle eredetű réteg ú. m. lösz, a Duna 
és Lajtha alluviuma, diluvialis kavics és régente mocsárral fedett diluvialis rétegek 
alkotják.

Nagy haszonnal járna a Fertő mellékén elszórt székes tavak és székes terü
leteket csatorna-hálózattal a Fertővel összekötni. A széksós területeken 5—20 cm 
vastag agyagréteg alatt 30—70 cm kavics agyaggal összekötve ez alatt kemény, 
meszes homokkőpad, mely akkor képződött difundálás következtében, midőn a 
terület víz alatt állott.

A széktalajok tanulmányozása czéljábólT. Pestmegyében Úszódtól Kis-Körö- 
8ön át Yadkertig tett kirándulást és meggyőződött arról, hogy e nagy, kietlen, 
kopár területet csatornázás által aránylag csekély költséggel néhány esztendő 
alatt nagyon termővé lehetne tenni.

Yégül Szegeden kezdte meg a részletes felvételt. Itt a Tisza jobb partján 
homok, homokos agyag és kötött agyag alkotja a talajt. Ez utóbbi, ha viz áll rajta, 
székessé válik. Szeged határának Vs-része diluvialis, vagy ó-alluvialis rétegen lévő 
székes föld, mely mint Pest megyében itt is felül, átlag 8 dm vastagságban 
humuszos, székes agyagból áll, mely alatt vizet át nem bocsátó székes, meszes, 
sárga föld van. A homokos vidéken is vannak vizes, székes helyek.

A Tisza bal partján, a Marossal képezett szögletben példátlanul termékeny, 
régi mocsárfenékből lett legkötöttebb agyagtalaj van. A szárazéri csatornán túl 
már sokszor székes, ó-alluvialis lerakodások következnek.

Mindezen terméketlen székes talajokat csatornázás által a legtermőbb ta
lajjá lehetne alakítani, mert ezek csak a szódának nagy mennyiségben való felsza
porodása következtében terméketlenek.

Egyéb jelentések rovatában. 

Kalecsinszky Sándor-íóI «Közlemények a m. kir. geologai intézet chemiai 
laboratoriumábóU, 

Dr. Schafarzik Ferencz-íőI « Geologiai jegyzetek Görögországból»
Dr. Szontagh TAMÁs-tól «Bajor- és szászországi utazási jegyzetek» czímen 

foglaltatóak hosszabb jelentések. Dr. Szádeczky Gyula.


