
GEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A KÁRPÁTI HOMOKKŐÖVBEN 
ZBORÓ VIDÉKÉN.

Irta B ernoulli W alter bázeli egyetemi tanársegéd.

— Az V—VI. táblával és a 37. ábrával. —

Hevezető,

Ezen dolgozat a kárpáthomokkőöv vizsgálatával foglalkozik Zboró kör
nyékén, Sáros megyében. A felvételt S chmidt K ároly dr. tanár úr megbízásából 
1909 őszén végeztem, különös tekintettel a petróleum előfordulására. S chmidt 

úr közölte velem a vidék előzetes bejárásakor nyert eredményeit, a felvétel
nél kisérom volt H otz W alter dr. úr is. A felvételi anyag feldolgozását a 
bázeli egyetem geológiai intézetében végeztem az 1909— 1910 és 1910 -1911. 
évek téli félévében. Hálás köszönettel tartozom S chmidt Károly dr. bázeli és 
f U hlig V. dr. bécsi egyetemi tanár uraknak értékes szóbeli közléseikért, 
továbbá a bécsi cs. kir. földtani intézet igazgatóságának, amiért betekintést 
engedett a hivatalos felvételek nem publikált térképanyagába.

I. Geológiai rész.

AJ Á l t a l á n o s  á t t e k i n t é s .

A megvizsgált terület Sáros vármegye északi részén a gácsországi hatá
ron fekszik, s erdős hegyhátaival (700—900 m a tenger színe felett) a keleti 
Beszkidek egy részét képezi. Geológiáikig ezen hegyvidék a kárpáti homokkő 
(flis) övébe tartozik, amely nyugati Galicián és felső Magyarországon át 
100 km szélességben északnyugatról délkelet felé vonul. A flisöv, a Kárpátok 
ívének külső szegélyét képezve, északon az autochton előhegység miocén 
rétegeire feltolva fekszik és a Közép-Kárpátokban a Piennin szirtes öv kőzetei 
határolják. A rétegek vastagsága általában a hegység déli lábától a tető felé 
növekszik. Felépítésében hatalmas, egyhangú sorozata a homokköveknek, agya
goknak és paláknak vesz részt, amelyek kárpáthomokkő vagy flis néven isme
retesek é9 a kréta, továbbá a harmadkorú formációkhoz tartoznak, f U h lig  V.1

1 Lásd Beiträge zur Geologie der wcstgalizischen Karpathen. Jahrb. k. k. 
geol. Reichsanstalt. Wien, 18iS3. Bd. 33, továbbá Reisebericht aus Westgalizien. 
Verh. Geol. Reichsanstalt 18S3 és Bemerkungen zur Gliederung karpath. Bildun
gen. Jahrb. k. k. geol. Reichsanstalt. Wien, 1894. Bd. 44, továbbá az irodalom 
rovatban fi., 7. és N. alatt felsorolt műveket.
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a homokkőövben végzett beható tanulmányainak főeredményeként az egész 
övnek hosszirányban, úgy orografiai mint geológiai szempontból különbözei 
két főszelvényre való megoszlását tekinti, ú. m. a szubkárpáti dombos vidék 
északon — szubbeszkid homokkőöv és a tulajdonképeni Kárpátok hegyvidéke 
délen — beszkid homokkőöv. Az e g é s z  h e g y s é g  v í z e 1 v á 1 a s z t ó j a ez 
utóbbi részben fekszik. Nyugati Galiciában a két terület határa. Myslenice, 
Tymbark, Grybow és Gorlicén át Dukla fi*lé jut a San és a Strij forrás- 
vidékére, hogy onnan délkelet felé fokozatosan elvesszen (37. ábra). Zboró 
környéke tehát a déli részre esik, a beszkid hegyvidékre.

A fentemlített két terület elválasztása mindenekelőtt lerakodásaik fácies- 
beli különbségein alapszik. Ezen különbség a kréta- és a liarmadkorbeli réte
gek kifejlődésében mutatkozik (lásd Lit. 0. S7S. o.). A régi tereiéi* rétegei 
az északi zónában mint szeptáriás agyag, menilitpala, krosnoi és ciezkowici 
homokkő és vörös agyagok vannak kifejlődve. A déli zónában ezeknek magura - 
homokkő, beloweszai rétegek és vörös agyagok felelnek meg. A felső kréta 
(ropiankai) rétegek mindkét területen kevés különbséget mutatnak, általában az 
északi fácies mészben gazdagabb. Alsó kréta a déli övben, nyugati Galiciában 
és felső Magyarországon ismeretlen. A petroleumtartalmat illetőleg az északi 
szubbeszkid-öv képződményei gazdagabbak, mint a déli, Beszkid hegyvidékéi 
és pedig a Szubbeszkid-övben az olajtelepek főleg a terciérben, a Beszkid- 
övben ellenben a krétában fekiisznek.

U hlig V.1 szerint az északról dél felé egymás mellé sorakozó két öv, 
a B e s z k i d e k  és a S z u b b e s z k i d e k  lényegileg egykorú rétegekből 
á llanak; az északi öv a déli alá bukik. Zboró vidéke tehát a legmagasab
ban fekvő rétegekhez tartozik, amelyek délről észak felé egymásra tolultak. 
A petróleum az északi tömegben (Boryslaw) a miocénben, a középsőben 
(Gorlice) a régi terciérben és a déliben (Bopianka) a krétában van.

Ji) S z t r a t i g r a f i a .

Zboró környéke eocén és oligocén rétegekből van felépítve, amelyek 
pontos taglalását a magyar-galiciai határterületen főleg U hlig vezette keresztül. 
I t t  a rétegeket az idősebbtől a fiatalabb felé vezető sorrendben írom le.

1. Az e o c é n t  vörös, zöldes és kékes agyagok és márgák hatalmas 
sorozata alkotja, melyek gyakran vékony palás rétegzést mutatnak és kvarcos, 
zöldes homokkövekkel (felső hieroglifás rétegek) váltakoznak. Ezen homokkő
padokat gyakran kalciterek járják át, rendes vastagságuk 4— 10 cm, a zborói 
kastélytól nyugatra a patakban 10—12 cm vastag homokkőpad feltárás lát
ható. A patak felső szakaszán, Na-Sibje felé, a homokkőpadok még vastagab
bak. A hieroglifás homokköveket magas mésztartalom jellemzi, muszkovit 
bőven van bennök, általában kemények és kvarcosak, gyakran tömöttek. 
A felső szintekben ezen csoport néha túlnyomóan vöröses és ibolya szinezést 
mutat, az egyes homokkőbetelepülések mészben gazdagok. A mélyebb szintek

1 V. ö. S uess E. : Das Antlitz der Erde, III. k. második fele, 234. o.
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ben ellenben főleg kékes és zöldes színű anyagok uralkodnak számos, jól 
kifejlődött homokkőpad közbetelepiiléssel, amelyek a feltárásoknak sajátságos 
szallagos kinézést kölcsönöznek. Ezen utóbb leírt rétegek igen jól feltárva 
láthatók Szmilnótól keletre a 3!>5-ös magassági pont közelében levő patakban 
és baloldali hozzáfolyásánál. P aul C. M. geológiai felvételekor (1 : 75,000-es 
lapon) mint alsó krétát (ropiankai rétegek) választotta ki (v. ö. a 6. ábrát 
P aul fentemlített közleményének 273. oldalán). Bár ezen komplexum petro- 
grafiai összetételét illetőleg a felső kréta rétegekhez közeledik, nincsen biztos 
támpont ezen felfogás támogatására: a homokkő közbetelepülések kevésbbé 
vastagok és nem mutatnak olyan határozott hajlított héjas szerkezetet, mint 
a krétakorbeli rétegekben. Ezért hajlandó vagyok ezen rétegeket az e vidéken 
található régi terciér legmélyebb szintjébe sorolni. U hlig is említi (4. p. 400), 
hogy Zborótól keletre a tarka öv egyes részletei esetleg az inoceramusos 
rétegeknek (felső kréta) felelhetnek meg, végül azonban mégis ezen rétegek
nek a régi terciérbe való tartozása mellett dönt. Bármint legyen is, már most 
reámutatok ezen helyre, ahol mindenesetre a legmélyebb eocénrétegek a fel
jebb fekvő tarka agyagok alatt nagyobb területen felszínre bukkannak. Becherő 
faluban a Jarucha-patak balpartján a tarka eocén agyagok alatt előbb durva- 
élű, zöldes homokkövek fekiisznek 3 m vastagságban feltárva. Meszet nem 
tartalmaznak és csillámban szegények. Alattuk barnaszínű, törékeny, finom 
rétegzésü márgák következnek, melyek lefelé, a templom alatti patakhajlásban 
levő feltárásban, vastagabb padú márgákba mennek át, melyek felettébb jel
lemző hajlított héjas szerkezetet mutatnak. Eeküjüket vízszintesen települt, 
kemény, tömeges, kb. xl-i m vastag homokkőpadok képezik, melyeket építő
kövekül fejtenek. Mélyebb rétegek nincsenek feltárva, a homokkövek teljes 
vastagságát, melyből csak 4 m látható, nem lehetett megállapítani. A fent 
mint régi terciér leírt tarka agyagkomplexumon kívül sehol sem lehetett a 
rétegek hasonló kiképződését k im uta tn i; ez arra késztet, hogy a fenti homok
köveket és márgákat mélyebb képződményeknek tekintsem. Lehetséges, hogy 
itt már krétakorú rétegek vannak, de paleontológiai bizonyítéka ezen térké
peken és szelvényekben feltüntetett felfogásnak nincs. Ha nem is vagyunk a 
sztratigrafiai helyzetet illetőleg pontosan tájékoztatva, mégis ki kell emelni nk, 
hogy csupán csak ezen a helyen ismerünk egy hatalmasabb, némileg porózus 
homokkőfeltárást, mely ellentétben a tarka agyagok vékony lemezes és üveges 
homokkőpadjaival, mint olajhordozó inkább kerülhetne szóba.

2. Normális rétegzés mellett a tarka agyagokra a m é l y e b b  o l i g o c é n  
úgynevezett b e l o v e s z a i  r é t e g e i  következnek. Ezek többnyire jól réteg
zett, piszkoszöldes barna- és szürkeszínű lemezes agyagmárgák ibolyaszíntí 
agyaghártyákkal ; elmálláskor kis köbös és oszlopos darabokra esnek szét. 
Igen gyakran találunk hieroglifás homokkőpad közbetelepüléseket, amelyek 
egyrészt szabályszerű váltakozásban lépnek fel, másrészt egyes helyeken tekin
télyes vastagságot érhetnek el. Ilyen jól kifejlődött homokkőövek a beloveszai 
rétegekben Komlosától északkeletre Pesztrednu horu jg vonuló első dombvonu
latban találhatók, továbbá Regettőtől északra. A beloveszai rétegek fokozatosan 
fejlődnek ki a tarka agyagokból, U hlig V. felfogása szerint a tarka agyagok
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felső horizontjainak faciális átváltozásainak felelnek meg. Mint az ó-terciér ré
tegeknek egy különleges, faciális átváltozási formáját tekintem egyelőre a Szruilno 
és Niklova vidékén H a d e r  és P a ü l  által leírt szmilnopalákat, amelyek bizonyos 
tekintetben a szubbeszkid llis menilitpaláinak kovás kiképződésére emlékeztet
nek. Ezek vékonypadú, lemezes, fekete palák sorozatát képezik, világossárga 
és vörössárga színnel elmállva. Kemény, kovás homokkövek váltakoznak velők, 
oszlopos darabokra esve szét, gyakran fekete tűzkőpadok vannak betelepülve. 
A szmilnói palákat a régibb szerzők és Z u b e r  R. (Lit. 19) sztratigraíiailag
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3/. ábra. A nafta termőhelyek átnézetes térképe a magyar- és gácsországi határ
vidéken 1 : 1,1)0 0 ,0 0 0  mértékben.

egyenértékűnek tartják a kárpáthomokkőöv északi részének ismert bitumenes 
menilitpaláival. Az általam megvizsgált területen a típusos menilitpalák nem 
lépnek föl, ennélfogva nincs is bizonyíték a fentebb említett párhuzamba 
állítás mellett, mert a szmilnopalák egy helyen sem mutatnak direkt össze
függést a beloveszai rétegekkel. A szmilnopalák sztratigrafiai hovatartozásának 
kérdését csak a Kreminkától DK-re fekvő terület pontos tanulmányozása 
alapján lehetne eldönteni. A Ivreminkán levő kőfejtőkben a szmilnói palákat 
útkavicsolási célokra fejtik.

3. A területünkön levő harmadkori rétegek legfiatalabb tagjaként a 
f e l s ő  o l i g o c é n  m a g u r a i  h o m o k k ő  lép föl. Ez általában finomszemű,
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mészben gazdag és a normális beloveszai rétegek felső szintjéből úgy fejlődik 
ki. hogy a márgák közé fokozatosan vékony, finomszemű, lemezes homok kő
padok települnek közé, amelyek fölfelé, tömegesebbé válva a márgapalákat 
mindinkább elnyomják, annyira, hogy végül a márgás közzételepiilések már 
csak egyes vékony szallagokat alkotnak a vastagpadú vagy palásan lemezes 
kvarc homokkőpadok között, amelyek mint hatalmas rétegkomplexumok a 
környező hegyek tetejét képezik. Ezen átmeneti öv igen jól látható feltárva 
Regettőtől ÉXy-ra a Regetowska mellékpatakjában, a 794 és 703-as magas
sági pontok között. A beloveszai rétegek felé való átmenet annyira elmosódott, 
hogy úgyszólván lehetetlennek látszik a két komplexum éles elhatárolása. 
Uj törésben a magurahomokkő világos kékesszürke színíí. Elmállva általában 
barna, Zborótól DN.v-ra ellenben jellegzetesen vöröses. A Magurahegy területén 
a homokköveket meszes kötőanyagú kvarckonglomerátumok közzételepülése 
jellemzi Zborótól DK-re, a Hradtke északi lejtőjén a magurahomokkő egyes 
részei mint muszkovitos, homokos, porhanyós rétegek vannak kifejlődve 
növényi maradványokkal és kis szénnyomokkal.

A magyar-galiciai határterület egyes rétegcsoportjainak vastagságáról 
az irodalomban nem találunk adatokat. Zboró környékének részletes vizsgálata 
sem nyújtott kielégítő adatokat, aminek oka részben az, hogy az egyes kom
plexumok pontosan megállapítható határ nélkül mennek át egymásba, részben 
pedig a később leírandó tektonikai zavarok, továbbá az, hogy nincsenek 
nagyobb, folytatólagosan feltárt profiljaink.

A tarka agyagok vastagságának meghatározására csupán Becherő kör
nyéke jöhet tekintetbe, ahol az eocénrétegek a fedőt képező beloveszai palák 
alatt relative kevéssé zavart településben fekszenek a mélyebb, esetleg kréta- 
korú homokköveken. A VI. tábla V. profilján a feltárt tarka agyagok vastag
sága kb. 250 m-re tehető. Körülbelül 300— 350 m vastagok lehetnek a belo
veszai rétegek, amelyek legkevésbbé zavart településben a Suchy Vrch keleti 
lejtőjén láthatók.

C) T e k t o n i k a i  r é s z .

A magyar-galiciai határterület tektonikai felépítése általában véve egy
hangú. Északon egy többé-kevésbbé egyszerű, ÉNy—DK-i irányú gyűrődés 
uralkodik, míg délen — különösen a mi területünkön — nagyobb komplikációk 
lépnek föl, amennyiben itt a gyűrődésekből észak felé irányított áttolódások 
fejlődnek ki, amelyek továbbá határozott pikkelyes szerkezetet hoznak létre. 
A mint a felvétel alkalmából kitűnt, ezen zavarok sokkal messzebbmenőek, 
mint azt korábbi, átnézetesebb vizsgálatok feltüntették. A geológiai térkép 
(V. tábla) és egy profilsorozat (VI. tábla) kapcsán itt csak Zboró környékének 
speciális tektonikai viszonyairól fogok beszélni. Figyelmeztetnem kell itt azon 
körülményre, hogy jó feltárások hijján (lásd a sztratigráfiai részt) a kőzetek 
elhatárolása a geológiai térképen kissé szkématikus.

Északnyugatról az általam megvizsgált területen egy keskeny sáv régebbi 
réteg vonul át. Komlosánál kitágul, Zborónál kb. 4 km széles és Szmilnónál 
fokozatosan Ny—K-i csapást vesz föl. Amíg a galiciai határon ezen sávban
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csupán beloveszai rétegek bukkannak ki, addig Regettőnél már a mélyebb 
tarka agyagok is előbukkannak. A geológiai térképünkön belül megkülönböz
tetjük : 1. az eocénfeltörés hatá: ait és ű. annak magvát

1. A f e l t ö r é s  e o c é n m a g  vá  n a  k k ö r ü l h a t á r o l á s a .  A Rege- 
towskától I)Ny-ra a beloveszai rétegek észak felé dőlnek, ép úgy mint a köz
ú tién  fedőt képező magurahomokkő. Ezen keskeny övben tehát az antiklinális 
felépítés még világosan kifejezésre jut (VI. tábla, I. és II. profiljai). Az észak 
felől csatlakozó perchibai lejtőn a magurahomokkő kizárólag csak dél felé dől. 
A beloveszai rétegek antiklinálisához tehát a magnrahomokkőben egy keskeny, 
hegyes teknő csatlakozik gyengén kifejlődött déli szárnnyal és egy laposan 
emelkedő lappal (kb. 20°) mint északi szárnnyal, amely Jaworynában éri el 
tetőpontját és észak felé meredek lejtőt képezve, az északkelet felé következő 
legközelebbi feltörés déli szárnyát képezi. Regettőtől északra, a régi kutatások 
fölött, eltűnik az északi dőlésű magurahomokkő. Itt meredeken délfelé dűlő 
beloveszai rétegeket látunk, amelyek alá a Paladivka lapos dőlésű magura- 
homokkövei esnek be (VI. tábla, III. profil). Délkelet felé tehát a beloveszai 
rétegek mindinkább felvannak tolva a tőlük egy hosszanti törés (feltüntetve 
a térképen és a profilokon) által elválasztott magurahomokkőre. Ezen tek
tonikai zavar délkelet felé mindinkább kifejezett áttolásba megy át. A le
bukó merev magurahomokkolap nem megy le nagyobb mélységre, mert 
Polomanecnél (IV. profil) a Jarucha völgye fölött kibúvik, hogy azután ismét 
csak a túloldali völgyoldalon jelenjék meg (a VII. és a következő profilok), 
ahcl a 753 m magas Szmilno Vrch-et képezi. Kezdetben általában délkeleti 
csapás uralkodik lapos déli dőléssel, ezután a magurahomokkő rétegei majd
nem derékszögben EK felé hajlanak, ezt az irányt állandó délkeleti dőléssel 
Jedlinkáig tartják meg. Itt a magurahomokkő csapása ismét délkeleti, ED-i 
csapással keresztül megy az Ondava völgyén és folytatását találja a Kastelik 
Vrch ben, a déli, illetőleg délkeleti és délnyugati szegélyén a beloveszai réte
gekkel való anormalis kontaktustól kisérve. Ezek Komlosától északra észak 
felé dőlnek és merőlegesen állnak azon patakban (VI. profil), amely az 535-ös 
magassági ponttól NyDNy felé folyik. Keleten, az 590-es magassági ponttól 
észak felé levő patakban, a dőlés határozottan déli irányú (VIII. profil). Ezen 
dőlési irány a zavargási vonal mentén sokszor észlelhető a patakok mentén ; 
mindenütt a magurahomokkő laposan a beloveszai rétegek alá bukik. A leírt 
magurahomokkövet kisérő beloveszai rétegek övében gyakran észlelhető a 
dőlési irány változása, úgy hogy ezen rétegcsoporton belül kisebb gyűrődéseket 
kell feltételeznünk, ami a profilokban is kifejezésre jut. Ezeket mint oly 
jelenségeket fogom föl, amelyek a puhább régibb rétegeknek a rideg magura- 
homokkőlapra való feltüremlése alkalmából keletkeztek.

Lássuk most a feltörés másik oldalát, azaz a déli szárnyat. A Regetowska 
mentén ez normálisan DK-i csapással és kb. 45° délnyugati dőléssel mutat
kozik. A Suchy Vrch-en úgy a beloveszai rétegek, mint a fedőt képező magura- 
homokkövek először északdéli csapásuak, azután EK-i csapást vesznek föl, hogy 
azután csak a Pawlovica mentén vegyék föl az ú. n. normális kárpáti csapást. 
A Pawlovica déli mentén a Rosucza patak mentén ugyanazt a jelenséget látjuk,
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mint az északi szárnyon Polameknél. azaz a magurahomokkö csapása oldalt kitér, 
a másik parton azonban nem folytatódik egyenesen, hanem folytatását a Hradtke- 
ban kell keresnünk. Azon okokról, melyek erre kényszerítenek, nemsokára 
még beszélni fogok. A Pawlovica magurahomokkövére a Kosinek és Pawlovica 
közötti bevágásban, Sztebnik majortól délre beloveszai rétegek következnek 
jól feltárva, ismét általában délnyugati dőléssel, azaz anormális kontaktussal 
a fiatalabb magurahomokkőre feltolva (VI. és VII. profil). A nevezett belo
veszai rétegeken ismét egész normálisan egy magurahomokkőlap fekszik, amely 
Sztebniktől nyugatra a Rosuczka völgyét átszeli és állandó délnyugati dőlést 
mutat. Erre délnyugat felé egy második pikkely, azaz beloveszai rétegek áttolt 
feltörése következik. A Zboró-bártfai völgy és Sztebnik közötti 507-es magas
sági pontnál levő dombvidék magurahomokkőből áll, amely messze északkelet 
felé van előretolva a Sztebniktől délnyugatra levő pikkelyen át, ezt tehát 
harmadik pikkelynek kell felfogni. Ezen előrenyomulás a térképen feltüntetett 
kereszttörés mentén történt, oka a Szmilno Vrch magurahomokkőlapjának 
imént leírt északkeleti kihajlásában van. Ezen keresztvetődés következtében a 
Pawlovica folytatása — a Hradsket mint ilyent fogom föl — leszakadt és 
EK felé a Jedlinka—miklovai nagy eocénöböl irányában kitolatott; míg a 
sztebniki pikkely egyelőre befödve marad és nem jön felszínre. A térképen 
pontozott vonallal feltüntetett, Pawlovica és Hradske közötti, a kereszttörés 
mentén eltolt összekötő vonal természetesen nem észlelhető, vázlatosan azonban 
feltüntettem. A Hradske feltüntetése a térképen szintén csak hozzávetőlegesen 
történt, mert a hegyen csak kevés feltárás található. Az 597-es magassági 
pontnál levő maguravonulat a Zboró-bártfai völgyön átvonul, ahol a folyó 
balpartján egy kőbányában jó feltárás látható; a zborói romon át tovább csap 
a Jedlinába. Ezen a homokkövön délen (Dobrize) ismét gyűrt beloveszai 
rétegek feküsznek (VHI. profil), amelyek egy további (negyedik) észak felé 
áttolt pikkelyhez tartoznak. Vizsgálataimmal nem tudtam eldönteni, hogy a 
Lisania magurahomokköve direkt tektonikus összefüggésben van-e a Hradskével 
vagy sem. Sikerült azonban, a régibb vizsgálatoktól eltérően, a Lazciki völgyé
ben hatalmas kifejlodésű tarka agyagokat kimutatnom, amelyek a két hegyet 
egymástól elválasztják.

2. A f e l t ö r é s  e o c é n  m a g j a .  A magurahomokkö és beloveszai 
rétegek határolják komplikált fekvetekben északkelet és délnyugat felé a zborói 
széles feltörési övét. amelyben főleg a régibb harmadkor vörös agyagjai buk
kannak föl. Ezen vörös agyagokban mai napig olajra történtek kutatások. 
Ezen eocén tarka agyagok és homokkövek a Galíciából nyomozható feltörés
ben Regettőtől északnyugatra kb. 1 km távolságban beloveszai rétegek alatt 
lépnek föl. Regettőtől északra három aknát mélyítettek benne. Ezek közelében 
egy vízmosásban az eocénrétegek feltárva láthatóak. Az antiklinális északi 
szárnyán a meredeken dél felé diilő beloveszai rétegek határán a vörös agyagok 
jól észlelhetően északkelet felé dőlnek. Kevéssel feljebb merőlegesen állnak, 
lejebb pedig DK felé dőlnek. így egy kis melléknyereg adódik ki az anti
klinális feltörésen belül (HL profil).

A Regetowska balpartján, a Jaruchába való torkolás előtt, az eocén nagy
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ívben messze északra nyúl, amennyiben itt az anormális kontaktus mentén a 
beloveszai rétegekre felnyomúl (V. tábla). A Jarucha patak jobb partján, azaz 
a feltörés déli szárnyán, az eocén anyagok csapása a fedőrétegek csapását kö
veti, azaz az agyagok Komlosától nyugatra EK-felé csapnak és ENy-felé dől
nek, amíg tovább dél felé csapásuk ismét DK-i. Tovább dél felé ismét az 
eocénben egy új tektonikai elemre bukkanunk, amely egyrészt mint normális 
fekű az r>07-es m pont magura pikkelyéhez tartozik (v. ö. S -  12. profilokat), 
másrészt a Hradtkera, illetve a Suchi Vrch-Pawlovica DK-i folytatására fel
tolva fekszik. A podlazii eocén egyenes folytatását tehát a Hradtke fekűjében 
kell keresni. A Hradtke magura homokköve és a Jedlina között fekvő eocén 
komplexumon belül a zborói kastélytól nyugatra levő patakban a rétegek csa
pása EEIv-i déli irányú dőléssel. A zboró-bártfai országúton túl a rétegek kö
zelítőleg ugyanazon irányú csapással mennek át a Na Sibje hágón. Mellék
gyűrődések ezen keskeny övön belől is észlelhetőek. Valószínűleg ezen zavarral, 
amely tehát a Hradtketól EXy-i irányban Zborón át a megjelölt módon átha
lad, összefüggésben van azon anyagok aberrans EK-i csapása, amelyek a 
zborói temetőtől DNy-ra levő kis patakban vannak föltárva.

Komlosától keletre jó feltárásokat találunk azon mellékpatakban, amely 
a 352 és 359 m pontok között a Jaruchába torkol. Összesen három ÉNy-DK-i 
irányú redő ismerhető fel (VIII-ik profil). A rétegek észak felé a beloveszai 
rétegek alá buknak. Az Olsini patakban a dőlés csak egy helyen észlelhető, itt 
EK-i irányú. A kelet felé következő vízmosásban, a Rakovec patak egy jobb
oldali mellékágában, a tarka anyagok DK és EK felé csapnak, állandó északi 
dőléssel. Magában a Rakovec patakban több föltárás észlelhető, amelyekben az 
eocén anyaguk erős gyűrődése szépen látható (1. XI. profilt). Mindjárt a 6-os 
számú híd fölött az eocén meredeken DNy felé dől, néhány méterrel északra 
vízszintesen fekszik, kb. 150 méternyire azonban a dőlés DK-i. További gyűrő
dések északon a 431-es m pontnál láthatóak. A 474-es m pontnál az eocén 
a beloveszai rétegek határán ezekkel együtt, dél felé dől. A 6-os számú hídtól 
néhány méternyire délre a patakban 10—20 cm vastag homokkőpadok álla
nak majdnem függélyesen eocén szürke anyagokban. Lejebb a patak keleti 
oldalán szabálytalanúl észak és dél felé dűlő vörös anyagok láthatóak homok
kövekkel. Úgy, mint egyebütt, itt is a rétegek összevissza vannak gyűrve és 
törve. A II. fúrástól északra a csapás E 57° K-i. a dőlés északi irányú. 200 m-el 
a H-ik fúrás alatt a rétegek DNy felé dőlnek. Kb. 150 méternyire az I. fúrás
tól északi irányban a csapás ismét ENy-i, a rétegek összevissza gyűrődése 
mellett. Kb. 50 méternyire az I. fúrás fölött, a Rakovec patak nyugati part
ján a vörös agyagban levő homokkőpadok dőlése 3 0 - 4 5 °  dél felé. Tovább dél 
felé feltárások híjján nincs több adatom. A Rakovec patak menti rétegek erős 
gvíírődöttségének ezen demonstrálásával azt igyekszem megmutatni, hogy mily 
messzemenő mértékben vannak az eocén agyagok a zborói feltörésben tekto
n ika iig  megzavarva, úgy. hogy tisztára lehetetlennek látszik ezen a vidéken 
bizonyos kifejezett antiklinálékat ennyire kevéssé feltárt területen megállapí
tani és nagyobb távolságokra követni. így például a Na Vrch Horki mély víz
mosásban nagyobb távolságra jól föltárva EENy-i csapású eocén agyagokat
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látunk homokkőpadokkal. amelyeket egyáltalán nem lehet összhangzásba hozni 
a Rakovec patakban mért föltárásokkal. A települési viszonyok részletesen fel 
vannak tüntetve a térképen (V. tábla) és a VI. tábla XII. sz. profilján.

Kimutatható, amint azt már fentebb megjegyeztem, hogy az eocén nagy 
ívben Smilnón át kelet felé hatol, hogy azután Niklovánál, a Kastelik Yreh 
homokkövét követve, az u. n. normális kárpáti csapásban DK felé hajoljék. 
Jó feltárásokat találunk az Ondava patakban és a jobboldali mellékpatakjai
ban (V. tábla). Az ottani rétegek petrografiai kiképződéséről és sztratigrafiai 
helyzetéről már korábban beszéltem. Itt is nagyon meg vannak zavarva, 
amennyiben úgy DNy, mint E, D és K felé dőlnek és itt sem állíthatók fel 
abszolút biztos tektonikai vezérvonalak. Szmilnótól D-re a gyűrött vörös agya
gok alatt szmilnopalák lépnek föl (XIII. profil). Ezek itt ívalakú csapással 
Ny, EXy és E felé buknak az eocén alá, másrészt északkeleti szélükön a Kre- 
minka lejtőjén Niklova felé az eocén agyagokra fekiisznek és ott délkelet felé 
csapnak az Ondawa patak felé (XII. profil). A Kreminka deli lejtőjén a Smilno- 
palák alatt magura-homokkő lép fel, vele koncordánsan ENv felé dőlve (XIII. 
profil). Sajnálatomra nem tudtam ezen eltérő jelenséget tovább nyomozni, 
amelytől a vele biztosan összefüggésben levő nagyon jelentékeny tektonikai 
zavarok és a szmilnopalák sztratigrafiai hozzátartozóságának még mindig nyilt 
kérdésének megoldását várhatnók. Hátra van még Becherő környéke. Ivomlosá- 
tól északra, az anormális kontaktus északi részében, Polamanec és Pod Kozinec 
között a beloveszai rétegek nagy területére lépünk, amelyek egyrészt a Jawo- 
rina, másrészt a Szmílno Yrch fekűjét képezik. Ezek szabályszerűen 50°-os 
déli dőlést mutatnak, egy antiklinális déli szárnyát képezve, amely észak felé 
a zborói nagy feltörésen vonul keresztül. Becherő déli végén a beloveszai réte
gek alatt, amelyek itt egy kis másodlagos teknőt képeznek (V. és VI. profil), 
az eocén bukkan elő ; tarka agyagok láthatók feltárva azon patakban, amely 
az 506-os m ponttól Becherő felé folyik. Ezen eocén DNy-i és K-i irányban 
szabályszerűen merül a beloveszai rétegek alá, egy kis feltörést képezve. Mesz- 
szebb ezen eocén feltöréstől E felé kúpalakban a fentebb leírt, talán felső kréta 
korú rétegek mutatkoznak. Ezen homokkövek észak felé éppen a becherői 
templom előtt egy zavargással kapcsolatosan találkoznak a beloveszai rétegek
kel, amelyek egy gyenge antiklinálist alkotnak, amely Ohnistjeig követhető. 
A becherői templomtól északkeletre levő Jaruba patakban a beloveszai rétegek 
északkelet felé dőlnek, a kréta normális fedőjét alkotva. Ohnistjetől nyugatra 
ellenben a beloveszai rétegek mindenütt gyenge déli dőlést mutatnak, rajtuk 
normálisan a Jaworina magurahomokkö lapja fekszik (IV. profil). Itt Becherő- 
nél tehát a beloveszai rétegek egy gyengén ívelt nyerget alkotnak, amely egy 
régibb eocén- és kréta- (?) korú magot enged látni és északi szárnyában zavar
gást mutat, amelyen a déli rész az északi fölött fel van nyomva.

Az általános tektonikai eredményeket összefoglalva, a következő tűnik k i : 
A regettő-zborói feltörési őv nem képez egységes nyereg-régiót, hanem inkább 
E felé a Jaworina, a Smilno Vrch és a Kastelik Vrch fiatalabb magura- 
homokköveire látszik áttolva. A feltörés délnyugati széle Zborótól nyugatra 
erős komplikációkat mutat egymásratolt, DNy-ról ÉK-re nyomott kemény
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magurahomokkő pikkelyek alakjában. Egész más módon mutatkozik azonban a 
nyomó erő hatása az eocén felettébb plasztikus agyagjaiban és pedig ezek nem 
mutatnak tulajdonképeni pikkelyes szerkezetet, hanem mint puhább anyagok a 
legkülönbözőbb módon össze vannak gyűrve és nyomva, Jedlinkánál és Miklo- 
vánál nagy ívben EK felé nyomultak, aminek kísérő jelensége Zborótól délre 
a pikkelyek előnyomulása. A Hradske és a Smilno Vrcli közötti nagy kiterje
désű területen kimutatott fekvetbeli zavarok következtében nem lehet az eocén
ben szabályszerű nyergekről beszélni, amelyek a petróleumot tartalmazó horizon
tok követésére elegendő támpontot nyújthatnának.

II. A petróleum termőhelyei.

Majdnem minden kárpáti homokkőnek, az úgynevezett menilitpalának is, 
jellegzetes kísérő hasznosítható ásványai közé tartozik a petróleum. Általában 
előfordulása nincs egy bizonyos sztratigrafiai fokra korlátozva, inkább főleg 
porózus homokkövekben található. Bizonyos horizontokat azonban, mint p. o. 
a magura homokkövet és az alsó krétát, mint soha olajat nem tartalmazókat 
jelölhetjük ki. Általában a felső krétában az inoceramusos rétegek, azaz az 
igazi ropianka- és ropa-rétegek, továbbá a régibb terciérben a vörös agyagok 
cieckovici rétegeinek porózus, durva, porhanyós padjai és a menilitpala képez
nek kitűnő olajszínteket. A petróleum lelőhelyein nincsen egyenletesen eloszolva, 
hanem előszeretettel követ bizonyos párhuzamos csapású vonalakat, illetve 
keskeny őveket. gyakran igen nagy távolságokra, ezek az ú. n. olajvonalak. 
Ezen olajvonalak részben antiklinálisok felső vonalának, részben feltóit hosz 
szanti töréseknek és áttolásoknak felelnek meg, melyek az előbbiekből követ
keznek. Itteni vizsgálataimnak célja az, kikutatni, hogy Zboró környékének 
kőzetei sztratigrafiai és tektonikai szempontból mennyiben hasonlítanak a kör
nyező naftaterületek olajtartalmú rétegeihez, azaz összefüggésben vannak-e 
velők, hogy ebből támpontokat nyerjünk az előbbiek olajtartalmát illetőleg. 
Vizsgálataim U hlig V. (Lit.. 4.), P osewitz T. (Lit. 16.). W alter és D unikowski 

(Lit. 10.), Z uber R. (Lit. 11.), továbbá E ngleb és H őfer (Lit. 12.) munkála
taira támaszkodnak.

Zborótól egyenes folytatásban ENy-ra. azaz kb. a rétegek csapásában, a 
galíciai határon túl. ettől kb. 12 km-rc. Zborótól pedig 21 km-re található 
az Uscie ruskie olaj előfordulása. Ez ugyanazon régibb terciér feltöréshez 
tartozik, amelyet Zborótól Komlosán és Regettőn át a magyar-galiciai határig 
követtünk. A vízválasztón túl a beloveszai rétegek alatt analóg az ez oldalihoz 
(VI. tábla, n .  profil) ismét tarka agyagok lépnek fel és már Skwirtnenél. azaz 
a határtól már 61 2 km-re a régibb rétegek feltörése már a krétakorú ino
ceramusos rétegekig terjed, mely utóbbiak tovább északnyugatra Uskie ruskie- 
nál a Ropa mindkét partján láthatóak. Az inoceramusos rétegekre a tarka 
agyagok jönnek, melyekben sok zöld homokkő van és melyek helyenkint a 
beloveszai rétegek délibb kifejlődésére utalnak. Tektonikáikig itt sem ismer
hető fel nyeregalakú felépítés, egy Ü H L i G - t ó l  megrajzolt keresztmetszet (Lit. 4.
II. tábla) inkább a Ropa-völgy régibb rétegeinek a Scob fiatalabb magura-
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homokköve*ire való áttolását mutatja. Uscie ruskienál az olaj az inoceramusos 
(kréta) rétitekből ismeretes, az üzeni azonban már régebben megszűnt. Észak
nyugati folytatásban Losienál meredek ropiankai rétegekben (kréta) 240 m 
mély aknákat sűlyesztettek, kielégítő eredmény nélkül, ami a tetemes réteg- 
znvarok mellett előrelátható is volt. Tovább északnyugat felé Ropánál, Görbéé
től mintegy 10 km-re délnyugatra aknákat mélyítettek petróleumra nagyon 
megzavart ropiankai rétegekben (kréta). Itt a rétegek majdnem tisztán északi 
dőlésűek, s o k  másodlagos gyűrődéssel. Mint további komplikáció itt, úgy mint 
Losienél, rnenilitpalák következnek direkt a ropiankai rétegeken, a tarka 
agyagok íekiijét képezve. A Bialának területében is ismeretesek olaj kibúvások 
egy délibb ropiankavonulatból, így p. o. Florynkánál, ahol azonban a kuta
tásokat ismét beszüntették. Megemlítendő továbbá a wawrczkai analog nalta- 
fúrás.

A Répától északkeletre fekvő vidéken több fontos petróleum-üzem van, 
amelyek többnyire EXy—DK-i irányban csapó ropiankai réteg feltörésekhez 
vannak kötve, melyek déli folytatását Zborótól északra kell keresnünk. Min
denekelőtt megemlítendő Ropika ruska a Sekowa völgyében, amely Gorlicenél 
EK felől a Ropába ömlik. Az olaj itt szintén krétában van, homokkövekhez 
van kötve, amelyek palásagyagokkal váltakoznak és antiklináliíran állanak. 
Az olaj itt főleg 232—395 m. mélységben fordul elő vízzel és nagynyomású 
gázokkal. Itt már 1877-ben 7i, 1NS1 ben pedig 101 produktiv akna és 2 fúrt 
lyuk volt üzemben. 1890-tól 1900-ig az olajtermelés a Ropika ruskában las
san, de folytonosan csökkent 90696 mm-ról t2i261 mm-ra. 1907 márciusában 
kilenc 210- 3í)0 m mély aknából 200 mm nyersolaj termeltetett. Ropianka 
ruskától északnyugatra 4 km. távolságra feküsznek a Sekowai olaj kútak, szin
tén inoceramusos rétegek által alkotott feltörésben, amelyet délen tarka palák 
(eocén) fednek. Az aknák 420 m mélységig mennek, az olajat jelentékeny 
gázömlés és csak kevés víz kíséri. Sekowa 1896-ban 38,988 mm nyersolajat 
termelt, 1906-ban azonban már csak 1927 min-át. Most a termelés jelenték
telen. Ugyanezen feltöréshez tartozik a már régóta kiaknázott Siary terület. 
Az inoceramusos rétegek számos másodlagos gyűrődést és vetődések által való 
megzavarást mutat. A feltörés tektonikai szabálytalanságai egy észak felé áttolt, 
erősen gyűrt antiklinális által okoztatnak. Kis mennyiségű olaj itt W a l t e r  

szerint az eocén mélyebb szintjeiben is található. 1871-ben a termelés 10.000 mm 
nyersolaj volt, 1896-ban még 7917 mm, 1906-ban azonban csak 1959 mm 
1907 márciusában 3 aknából 397—453 m mélységből 200 mm petróleumot 
szivattyúztak és egy 302 m mély fúrtlyuk 50 mm olajat adott. Tovább nyugat 
felé Szymbark és Ropika polskánál Ropa és Gorlice között a fúrások, melyek 
az inoceramusos rétegen áthaladtak, nem adtak kielégítő eredményt, habár a 
szakadékokban földi viasz mutatkozott. Petnánál is, Ropika zuskától kb. 6 km-re 
délnyugat felé az inoceramusos rétegekben szintén mutatkoztak olajnyomok, a 
lemélyített aknák ellenben nem adtak kielégítő eredményt. Egy Ropika ruskától 
észak felé vonuló feltörésben fekszik a 25 km hosszú és 800 m széles Mecina 
wielkai olaj mező, melynek mai termelése egészen jelentéktelen. Az olaj kréta
korú rétegekben van, a menilit palák kis mennyiségű földi szurkot szolgáltattak.

Földtani Közlöny. XLU. köt. 1912. 2 6
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U hlig (Lit. 4. 195-ik oldal) a Mecina wielkai petróleumot tartalmazó homokkő 
palákat a mélyebb eocénba sorolja, mert vékonyabb padúak és kevésbbé g ö r 

bültek, mint a valódi inoceramusos rétegek, főleg azonban azért, mert még nem 
találtak bennök inoceramusokat. A rétegek egymáson fekvő redők következtében 
nagyon megzavartak.

Hátra van még, hogy a Zborótól keletre és északkeletre levő olaj lelő
helyeket röviden felsoroljam. Sárosmegyében Zborón kívül még Felső-Komar- 
nikon eszközöltetett mélyfúrás. Felső-Komarnik szorosan a galíciai határ mel
lett fekszik, Zborótól 30 km-re kelet felé. Az olajat tartalmazó rétegek itt 
szintén krétakorúak. egyenes délnyugati folytatását képezik a galiciai ropiankai 
feltörésnek, amelyben egykor jelentékeny petroleumbányászás folyt. Meg kell 
említenem, hogy a felső-komarniki olaj rétegek korát illetőleg a nézetek meg
oszlanak. így újabban Adda 1 azokat még az alsó eocénba sorolja, miután 
kövületeket bennök még nem találtak, bár a petrográfiai kifejlődésük a valódi 
krétakorú rétegekével nagyon megegyezik. A «ropiankai rétegek» Felső-Komar- 
niknál mint meszet és sok csillámot tartalmazó hieroglifás homokkövek jelen
nek meg palás közbetelepülésekkel, csapásuk ENy—DK-i, dőlésük általában 
DNy-i. Településük nagyon meg van zavarva. Az 1890-ben eszközölt mélyfúrás 
több, 20 m vastag homokkőpad átfúrása után 55i m mélységben homokkőöv 
feküjében egy olajos szintet ütött meg Eleinte a termelés napi 70 hordó volt, 
később szivattyúzással már csak napi 7 hordó. 1901-ben 635 m mélyben egy 
második naftahorizontot tártak föl. mely az első három hónapban 413 q 
olajat adott. 1900-ban a felső-komarniki olajtermelés 314 q-át tett ki (I. hori
zont), 1901-ben pedig 496 q-át (II. horizont). 1901-ben az üzemet beszün
tették, a fúrás 820 m mélységet ért el.

A felső-komarniki feltörési öv északnyugati folytatásában feküsznek a 
galiciai Barwinekben levő kutatások, ahol 540 m mélyben kevés olajra és 
igen heves gázkitörésekre ütöttek. A még távolabb ENy-ra fekvő Ropiankának 
már nagyobb ipari jelentősége van. Az olaj itt a hegység nevéről elnevezett 
felső krétakorú ropiankai rétegekben van. melyek itt antiklinális helyzetben 
vannak. Az első, hamarosan kimerített olajszint itt 70 m mélységben van. 
a második szint pedig 130 m-re. Ez utóbbiból egy akna eleinte naponta 
270 q olajat adott, az olajhozomány azonban rohamosan csökkent. A termelés 
1896—1906-ig 4000 és 7000 q között ingadozott, 1906-ban pedig 6953 q-át 
tett ki. A gáznyomás gyakran igen jelentékeny, a mélyből nagy mennyiségű 
sósvíz jön fel.

U hlig vizsgálatai szerint a Siary, Sekova és Ropika ruskai feltörési 
övét tovább lehet nyomozni délkelet felé Bartnén át (37. ábra). Helyenként 
csak a régi harmadkori tarka agyagok vaunak föltárva, másutt a krétakorú 
rétegek is előbukkannak. Ez utóbbiak további folytatásukban a már leírt 
krétakorú ropiankai rétegekhez csatlakoznak, úgy hogy tényleg fennáll egy 
megszakítás nélküli összeköttetés a teknikailag jelentősebb naftaterületek

1 A d d a  K. : Petroleumkutatások érdekében Zemplén és Sáros vármegyékben 
megtett földtani fölvételekről. A m. kir. Földtani Intézet évkönyve, XIII. köt. 1902.
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között, amelyek egy ugyanazon vonulathoz tartoznak. Ezen fontos olaj vonulat 
Magyarországra is átterjed, hozzátartozik a már említett komarniki olajelő- 
fordulás és további DK-i folytatásában feküsznek a zemplénmegyei Mikova és 
szukói olajterületek (1. P o s e w i t z ). Mi k o v a  15 km-re fekszik Komarniktól 
délkeleti irányban. Az itt fellépő rétegek a komarniki petroleumrétegek foly
tatását képezik. Részben tarka palákból állanak hieroglifás homokkőpadocs- 
kákkal, ezért AürA által némi joggal az eocénba soroltatnak ; rendkívül gyűröt
tek és meredeken felvannak állítva. Több, legfeljebb 20 m mély akna kevés 
olajat adott. A s z u k ó i  mélyfúrás, főleg szürke palákon hatol keresztül 
néhány jelentéktelen vastagságú homokkő-közbetelepüléssel. 1056 m mélység
ben vörös pala következett, amely a fúrás befejeztéig 1070 m-ig tartott. Olaj- 
nyomok csak a negyedik méternél voltak észlelhetők, gáznyomok ellenben az 
egész fúrás alatt mutatkoztak.

Ö s s z e f o g l a l v a  az elmondottakat, kitűnik, hogy Zboró közvetlen és 
távolabbi környékén, azaz a Beszkidi hegyvidéken ismeretes olajelőfordulások 
kevés kivétellel a felső krétára szorítkoznak, míg az eocén tarka agyagjai 
ritkán tartalmaznak olajat, akkor is csak jelentéktelen mennyiségben. Mások 
a viszonyok az északibb Szubbeszkid dombvidéken, ahol a régibb rétegek már 
nem bukkannak elő és az olaj legnagyobb része az eocénből vagy az oligocén- 
ból származik. A Szubbeszkid paleogén fontosabb olajtelepei Bobrka és Klim- 
kowkánál, Dukla és Krosno között, az eocénben (37. ábra), Libusza és Lipinki- 
nél az oligocén-rétegekben vannak.1 A Beszkidi hegyvidék olajat tartalmazó 
kőzetei tektonikus feltöréseknek felelnek meg, melyek különösen kifejezettek 
Galiciában és melyek délkeleti irányban Sáros- és Zemplénmegyékben foly
tatódnak. Az egyes olajvonalak közül az északit különösen ki kell emelni, 
mert benne feküsznek a teknikailag legfontosabb Siary, Sekowa, Ropika ruska 
ropiankai olajterületek. Ez az öv kb. 29 km-re vonul el Zborótól, folytatása 
Magyarországon Komarnik és Mikovánál van. A Siary—ropiankai vonaltól d é 
felé csapó krétakorú feltörésekben ellenben nem található nagyobb olajmennyi
ség. A leghosszabb ilyen vonulat folytatása magyar földön Zboró mellett 
halad el.

T e k t o n i k a i  szempontból az említett galiciai, részben olajat tartal
mazó feltörések nem képeznek normális antiklinálisokat szépen kifejezett 
nyergekkel, itt inkább erősen megzavart felgyűrődésekkel van dolgunk, melyek 
helyenkét áttolásokba mennek át. Amennyiben tehát a szomszédos galiciai 
olajvonulatok tanulmányozásából következtetni lehet azon területekre, melyek 
Magyarországon tektonikai folytatásukat képezik, ki kell emelnem egyrészt, 
hogy produktiv olajhorizont első sorban a felső krétában várható, kevésbbé a 
fiatalabb, eocén- vagy oligocén-rétegekben; másrészt az északkeleti, ropianka—

1 Az olajtermelés 1896-l>an, illetőleg 1906-ban a következő volt :
Bobrkában
Klimbowkában

92,976 mm, illetőleg 32,1:26 mm
«

L i l m s z á b a n

L i  p i i i l '  i I ion

«
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komárnik- -mikovai vonal olajban gazdagabbnak látszik, mint délnyugati 
ropa regettő -zborói vonal.

1905 óta Zborónál mélyfúrásokat végeznek olajra. Az első fúrást 1200 m 
mélyben 1907-ben fölhagyták, miután csak gázt és olajnyomokat adott. 
A második fúrás 1909 novemberében 940 m mély volt és szintén nem járt 
gyakorlati eredménnyel.

1909 októberében S chmidt K. tanár az olajterület megtekintésénél arra 
az eredményre jutott, hogy a viszonyok ott nem olyan egyszerűek, aminőnek 
azt a szakvélemények feltüntették. H otz W. urat és engem bízott meg az 
olaj előfordulás részletes geológiai tanulmányozásával. S ajói D unka W. mérnök 
úrnak hathatós támogatásáért őszinte köszönettel tartozunk.

Magyar területen, Zborónál. ezen feltörési övben olaj nyomok az eocén
ben találhatók. így Regettőnél, Zborótól északnyugatra régebben három aknát 
mélyítettek, melyek gázt és olajnyomokat adtak. (VI. tábla. III. profil). Az 
1909 végéig Zborótól keletre eszközölt két fúrás eocén-tarka agyagokban és 
homokkövekben haladt, gáz és olaj csak nyomokban jelentkeztek. Ezen körül
mény megerősíti fentebbi azon következtetésünket, hogy területünkön bővebb 
olajhorizontok csak a krétaformáció homokköveiben várhatóak. A geológiai 
felvétel kapcsán kiderült, hogy az zborói feltörésben a eocénrétegek rendkívül 
gyűröttek és nagy vastagságúak. A fúrások 1200 és 940 m mélységben még 
nem érték el a krétát. Olajat tartalmazó krétahorizontokat kisebb mélységben 
kevésbbé megzavart területen kell keresnünk, így p. o. Komlosától Ny-ra 
(VI. tábla, IV. profil) a Suchy Vrch EK-i lejtőjén, továbbá a becberői kis 
feltörésben (VI. tábla, V. profil), ahol rétegek majdnem nyeregalakú elhelye- 
ződésben találhatóak.

III. Irodalom.

Zboró környékének geológiai viszonyairól adatok a k. k. geologische 
Reichsanstalt következő kiadványaiban találhatók :

1. 1X69. F r. v. H a u e r : Geologische Übersichtskarte der Osterr. Ung. 
Monarchie. Bl. IH. Westkarpathen.

2. 1869. C. M. P a u l : Die geolog. Verhält, d. nörd. Sároser und Zem- 
pliner Komitates. Jahrb. der d. k. k. geol. Reichsanstalt. 19. Bd. p. 265. ff.

3. 1883. V. Uh l i g : Die Karpathen zwischen Grybow, Gorlice und Bart
feld. Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt, pag. 235. ff.

4. 1884. V. U h l i g : Vorlage der Kartenblätter Pilsno und Cieskowice, 
Grybow und Gorlice, Bartfeld und Muszyna. Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt, 
pag. 37. ff.

5. 1888. V. U h l ig : Ergebnisse geolog. Aufnahmen in den westgalizischen 
Karpathen. I. Teil: Die Sandsteine zwischen dem penninischen Klippenzuge 
und dem Nordrande. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt. 38. Bd. pag. 83. ff.

Az újabb művek közül, melyek az egész kárpáthomokkő-övet felölelik, 
a következők említendők fö l :

6. 1903. V. U h l ig : Bau und Bild der Karpathen. Wien—Leipzig.
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7. 1907. V. Uhlig : Über die Tektonik der Karpathen. Sitzungsber. d. 
k. Akademie der Wiss. Wien. Bd. CXYI.

S 1908. V. U h l ig : Die karpatische Sandsteinzone mul ihr Verhältniß 
zum sudetischen Karbongebiet. Mitt(*il. d. geol. Gesellsch. Wien. Bd. I.

9. 1009. K. Z u b e r :  Contributions a la S t r a t i g r a p h i e  e t  t e c t o n i q u e  des 
Karpathes. Kosmos, vol. XXVIV. Lemberg.

10. V. U h l i g : Neuere geol. Arbeiten über die galiz. Karpathen. Mitt. 
d. geol. Gesellseh. Wien. Bd. II.

Ezen művekben, továbbá Zuber R . : Geologie der Erdölablagerungen in 
den galizischeu Karpathen, I. rész. 1. füzet. Lemberg 1N99. a régibb idevágó 
művek mind föl vannak említve.

Az északi Kárpátokban levő olaj előfordulására a következő művekben 
találunk utalást az 5. pont alatti munkán kívül :

11. 1SS3. H. W alter und E. v. D unikowsky : Das Petroleumgebiet der 
galizisehen Westkarpathen. Wien.

12. 1X97. R. Z u b e r : Karte der Petroleumgebiete in Galizien, mit E r 
läuterungen. Lemberg.

13. 1907. P osewitz T. : Petroleum és aszfalt Magyarországon. A m. kir. 
Földt. Int. évk. XV. kötet.

11. 1909. B öckh J. : A petróleumra való kutatások állása a magyar szent 
korona országaiban. A m. kir. Földt. Int. évk. XVI. kötet.

15. 1909. C. E ngler u. H. H öfer : Das Erdöl. Bd. II. Leipzig,

Olajelőfordulásra vonatkozó részletes adatok :
10. 1X99. J. N oth : Petroleumkonzessionen in dem Gebiete zwischen 

Jaslo und Bartfeld etc. Allg. Öst. Chem. u. Techn. Ztg. 17. évf. Nr. 1. Wien.
17. 1905. l \  S . :  Petroleumvorkommen Zboró etc. Ibid. 23. évf. 15. sz.
18. 1906. A\ ; Petroleum in Zboró, Ungarn. Ibidem. 24. évf. 19. sz.
1 9 -2 1 .  A Steinölindustrie Einlagsgesellsch. Aldor u. Co. nyomtatott

prospektusában: T elegdi R oth L ajos (Budapest, 1905 V. 5.); Zuber R. (Lem
berg, 1905 VI. 24.); és W alter H. (Krakkó, 1905 V. 20.) szakvéleményei.

Kelt Bázelben, az egyetemi geológiai intézetben az 1911. év február 
havában.


