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A TŐZEG ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON.
Dr. Staub Móiucz-tóL*

(Egy térképpel).

A petrograpkia legérdekesebb fejezeteinek egyike az, mely a zoogen 
és phytogen kőzetekkel foglalkozik. Mióta a mészkövek óriási tömegének 
legnagyobb részéről már tudjuk, hogy állat- és növényeredetü és hogy 
még, a mint ezt a legújabb kutatások bizonyítják, az oolithok szeme is 
alsó rendű növényeknek köszöni eredetét; mióta a mésztufában zárt 
szervezetek a történeti geológiában is nyertek fontosságot, azóta a földkéreg 
egy másik nevezetes alkotóját, a tőzeget is mindinkább nagyobb figyelemre 
méltatják. Igaz ugyan, hogy a növény alkotta kőzetet e méltatásra már ré
gebben érdemesítették; de nem a tudomány szempontjából, hanem fölismer
vén egjTészt a benne rejlő óriási hőmennyiséget, későbben még rend
kívüli fölszivó képességét, tehát technikai értékét, ez volt az, a mi iránta 
a figyelmet fölkeltette. Ehhez járult utóbb még azon körülmény is, hogy 
a mezőgazdasági tekintetben eleinte egészen haszontalannak látszó talaj
nem a művelés különös módjának foganatosíttatása következtében termő- 
képességére nézve a legjobb minőségű földdel is versenyképesnek nyilvánult, 
mely bámulatos eredményre különösen azon időtől kezdve jutottak, midőn 
egyedül ezen czélnak szemben tartása mellett fogtak a tőzegtalaj tudományos 
kutatásához; de Steenstrup-nak a dán tőzegtelepekre vonatkozó 1842-ben 
publikált tanulmányai adtak a tőzegkutatásnak új lökést, mely külön
ben csak a 60-as illetőleg 70-es években kezdett nagyobb terjedelemben 
érvényesülni. Ez az új irány a tőzeg összetételének növénytani szempont
ból megejtett vizsgálata. Ez által nemcsak a növények földrajzára, hanem 
a negyedkor geológiai viszonyaira nézve is fontos ismeretekhez jutottunk. 
A változó éghajlatról szóló tan leginkább itt vette kiinduló pontját, mert a 
növények éppen mint az éghajlati viszonyok leghívebb tolmácsai, a tőzeg
telepekben generaiiot generatio után eltemetvén, így egy elmúlt bosszú kor 
éghajlatára is engednek következtetni. Könnyen belátható, hogy a szerves 
élet viszonyairól kellő értelemmel biró geológus könnyebben fog eliga
zodni a réges rég múltak megfejtésénél is, mintha a kőzeteket és a benne 
levő szerves maradványokat pusztán csak ilyeneknek veszi.

* Előadta az 1894 április 4-én tartott szakülésen.
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A hazánk tőzegtelepeire vonatkozó első ismereteket P okorny Alajos 
osztrák botanikusnak köszönjük, ki 1859-ben Magyarország akkori főkor
mányzósága megbízásából és támogatásával tőzegtelepeinkre vonatkozó 
adatokat összeszedte és tanulmányozta. 1859 nyarán személyesen járt 
az országban, de sem a Kárpátokról, sem a Királyhágón túli vidékekről nem 
tapasztalhatott semmit saját autopsia utján. A közigazgatási hatóságoktól 
és egyes szakemberektől (Dr. Szabó J ózsef, Dr. Kernek Antal) bekért jelen
tések és közlések segítségével — az erdélyi részek egészen kívül maradtak 
a megbízás keretén — szerkesztette ama értekezését, mely Magyarország 
tőzegtelepeiről szólt és 18G 1-ben a bécsi csász. tudományos akadémia 
kiadványaiban megjelent1 és melyet a mi tudományos akadémiánk magyar 
nyelven is kiadott.2 Ezen idő óta senki sem vette újra föl a tőzeggel való 
foglalkozást; megjelentek ugyan egyes érdekes dolgozatok, de ezek között 
egy sincs, mely a tőzegtelepek modern értelemben vett kutatására vonatkoz
nék.3

Minthogy nekem palaeophytologiai tanulmányaim közben nemcsak 
a stratigraphia, hanem a növényi földrajz is lebeg szemem előtt, nagyon 
kívánatosnak találom, ha a tőzegkutatás, mely mai nap már egész Nyugat- 
Europában élénken foglalkoztatja a botanikusokat és geológusokat, minálunk 
is kezdetét venné. E czélból tartottam a kir. m. természettudományi társulat 
növényi értekezletén 1892 februárius 10 én egy előadást, melyben a tőzeg
kutatás jelenlegi irányáról és eddig elért eredményeiről értekezvén, szak
társaimat e kutatások fontosságára figyelmeztettem, közreműködésre fel
kértem és ez okból a társulat kebelében alakítandó tőzegkutató bizottság 
szervezését is hoztam ajánlatba.4 Beám nézve igen hízelgőnek mondhatom,

1 Untersuchungen über die Torfmoore Ungarns. — Sitzungsber. d. naturw. CI. 
d. kais. Akad. d. Wiss. Bd. XLIII. Abtli. 1. pag. 57—122 m. 1 Karte. Wien 1861.

2 Magyarország tőzegtelepei. — A m. tud. akad. matli. és természettud. Közi. 
II. köt. 78—114 1. 1 térképpel. Budapest 1863.

3 Ezen értekezések a következők:
Kalecsinszky Sándor: Az alsó tátrafüredi láp ckemiai elemzése. — Földtani 

Közlöny. XIII. köt. 309. 1.
K och Antal: Vitriolos tőzegtelep Vásártelkénól a Valeu Bereu és a V. Stoboriliu 

összeszögelésében. — Földtani Közlöny XIII. köt. 1883. 51. 1.
Csató J ános: A Mluha nevű tó (Teu Mluhi) és viránya. — Magyar Növénytani 

Lapok. IX. köt. 1885.
J ablonszky F lóris : A jablonkai tőzegekről. — Földtani Közlöny. XVI. köt. 

1883. 314. 1.
Czakó Kálmán: Az alsó-tátrafüredi lápos vidék nyári flórája. — Magyar Kárpát- 

Egyesület Évkönyve. 1888. 132. 1.
I stvánffi Gyula : Jelentés a felső-magyarországi tőzegtelepek algologiai meg

vizsgálásáról. — A m . tud. akad. matli. természettud. Köziem. XXIII. köt. 1888. 
103. 1. 2 táblával.

4 A tőzegtelepek kutatásának fontosságáról. — Természetűid. Közi. 1892. 136. 1
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hogy az értekezlet egyhangúlag elfogadta indítványomat: a bizottság ala
kítása pedig annál gyorsabban mehetett végbe, minthogy éppen akkor hazánk 
földmivelésügyének igen érdemes vezetője, gróf Bethlen András ő nagy
méltósága becses figyelmét a hazai tőzegtelepek esetleges értékesítésére is 
fordította és a tőzegkutató bizottságnak nyújtott anyagi segély által 
lehetségessé tette azt, hogy az működését azonnal meg is kezdhesse. Idő
közben éppen a miniszter lírnak ezen kezdeményezése folytán megbizatott 
dr. Priaiics György bizonyos erdélyrészi tőzegtelepek vizsgálatával.1

A tőzegkutató bizottság, melynek előadói tisztével e sorok Íróját tün
tettek ki, első teendőjének tekintette azt, hogy hazánk tőzegtelepeinek elter
jedéséről és előfordulási körülményeiről bővebb tájékozást nyerjen és e 
végett kérdő könyvecskét küldött széjjel az országba, melybe a kívánt felele
tek voltak bejegyzendők; hogy azonban az adatok éppen azon vidékekre 
nézve, melyekről a tőzegtelepeket illetőleg eddig vagy semmit, vagy csak 
igen keveset tudtunk, minél megbízhatóbbak legyenek, a bizottság négy 
botanikus tagtársat kért föl és megbízott azzal, hogy az illető vidéken 
saját autopsia útján szerezzék be a szükséges adatokat. E szakférfiak: dr. 
I stvánffi Gyula úr, a nemz. muzeum növénytani osztályának őre és egyet, 
m. tanár; dr. Mágócsy-Dietz Sándor úr, m. kir. főreálisk. rendes es egyet, 
m. tanár; dr. F ilaeszky Nándor és dr. Schilberszky Károly urak, mind
ketten assistensek a budapesti tud. egyetem növénytani intézetében. Elég 
szerencsések voltunk abban, hogy mind a kibocsátott kérdő könyvecs
kékre, mind a kiküldött szakférfiak részéről még az 1892-iki évben az ada
tok oly nagy mennyiségét nyertük, bogi’ a bizottság előadója még 
ugyanabban az évben kimerítő jelentést szerkeszthetett, melyet e bizott
ság a miniszter úr ő nagyméltóságának átnyújthatott. Ő Nagyméltósága a 
bizottságot azzal tüntette ki, hogy az említett jelentést egész terje
delmében a hozzá mellékelt, s Magyarország tőzegtelepeit föltüntető térkép
pel együtt 1892-évi működéséről szóló és a törvényhozás elé terjesztendő 
jelentésébe fölvenni elrendelte. E jelentésnek nagyobb körben való elterje
dése czéljából a bizottság azt mint kiilönlenyomatot árúba bocsátotta.2 
E jelentésben az előadó első sorban azon adatok közlésére szorítkozott, 
melyek a tőzegtelepek mezőgazdasági jelentőségét illetik; de e mellett az 
adatok olyan bőségében voltunk, melyeket még jókor a természettudósoknak 
is tudomására hozni ezélszerünek véltem. Ez indított engem arra, hogy a

1 Dr. P rimics György : Az erdélyi részek tőzegtelepei. — A m. kir. földtani 
intézet évkönyve. X. köt. 1. fűz. 21 1. több rajzzal. — V. ö. továbbá még dr. Lőrén- 
they I mre : Adatok az erdélyi tőzegtelepek faunájához. — Értesítő az erdélyi 
mnzeum-egylet orvos-természettudományi szakosztályából. XVII. évf. 2ö7. 1.

2 A kir. m. természettudományi társulat tőzegkutató bizottságának működése 
1892-ben. A bizottság megbízásából összeállította dr. Staub Móricz tr„ mint a bizott

ság  előadója. 8". ß7 1. 1 térképpel. Budapest 1893.
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térképet és az adatokból nyert főeredményt társulatunk 1894 április 4-én 
tartott szakülésén előterjeszszem; a választmány pedig azzal tüntetett ki, 
hogy a térképnek és az értekezésnek a Közlönyben való fölvételét jóvá hagyta. 
Midőn ezt a következőben megteszem, egyszersmind a t. választmánynak 
köszönetemet nyilvánítván; fölhasználom egyúttal az alkalmat arra, hogy 
itt e helyen is köszönetét mondjak azon uraknak, kik akkor, midőn a tőzeg
kutató bizottságot alakítottuk, páratlan előzékenységgel válaszoltak a hoz- 
zájok intézett kérdéseimre és kéréseimre. Ezek dr. Cohn F erdinand egye
temi tanár úr Boroszlóban, dr. Nathorst A. G. egyet, tanár úr Stockholm
ban ; dr. F ischer v. Benzox tanár úr Kiéiben, dr. F rüh J. tanár úr Zürich
ben és Blytt Axel egyet, tanár úr Christianiában. Ez utóbbi szíveskedett 
az ő saját szerkezetű tőzegfúróiból három példányt Christianiából megkül
deni, mely fúróknak bizottságunk kiküldött szakférfiai, a mint ezt szóban 
és írásban erősítették, kitűnő hasznát vették. így dr. I stvánefi Gyula úr a 
következőt ír ja : «A vizsgálati módokra nézve megjegyzem, hogy a tőzeges 
helyek fölkeresése, illetőleg megtalálása általában véve nem könnyű dolog 
............ a tőzeglápokat fölkeresve, első dolog mindig a növényzet karak
terének megállapítása volt, a mennyiben ezt az elöhaladott évszak követ
keztében lehetett, t. i. a kaszálás és legeltetés után még megmaradt növény
zet összegyűjtése. Most lehetőleg a láp középső részének elérésére töreked
tem s fölásatva a földet, a fedő s következő lápos stb. rétegek felvétele 
következett. A vastagság és rétegsor felvétele igen nehezen és hiányosan 
történhetett volna a bizottság által rendelkezésemre bocsátott tőzegfúró 
nélkül. Ezzel aránylag kevés idő alatt a láp kiilönböző helyeiről vehettünk 
próbákat s így az átmetszet megállapítása biztosabban volt eszközölhető.
Nevezetesen áll ez a lápföld vastagságára nézve................. a fúróval való
vizsgálódásnál legfényesebb segítségét ép a próbaemelő kamara adja, a 
fúró elzáródó kamarája elegendő próbát vesz magába a környezetből, hogy 
az éppen elért rész minőségét megítélhessük.»

Kérnünk kell, hogy az érdekelt körök az itt közlőitekkel egyelőre meg
elégedjenek, de azon leszünk, hogy idővel hazai tőzegtelepeink szerkez 
téről többet mondhassunk.

Mindenütt, hol a talaj depressióiban a talajvíz vagy a légköri -ay 
dék a fenék vízáthatlansága folytán összegyűlemhetett, ott meg volt adva 
az alkalom, hogy a vízhez kötött vegetatio letelepedjék, állandó tanya: 
találjon. A kidőlő generatio hulláin új generatio helyet foglalván, a vég - 
labilis tömeg csakhamar olyanforma talajjá kezdett átalakulni, m-iy uj. 
az elöbbeniektől elütő, de még mindig a vízhez kötött növényeknek nyújt' < 
a megélhetés föltételeit. Ez új vegetatio burka alatt a levegőt i tökéletesen 
elzárva, végbe megy a régi vegetatióban a sajátságos korhadási folyamat, 
melyet mi tőzegképződésnek mondunk. A lápban azonban a vegetatio
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nemcsak a szerint fog váltakozni, a mint a tözegtalaj változik, hanem azon 
tényezők változásának megfelelőleg is, melyek a tőzegtelep keletkezé
sét elősegítették és annak további képződését előmozdítják. Ezen tényezők 
első sorban az éghajlat; mert világos, hogy a tőzegtelep vizének apadásával 
illetőleg fölszaporodásával a tőzeget alkotó növényzetben is a meteorologiai 
körülményeknek megfelelőleg változásnak kell beállania és ennek folytán 
valamely tőzegtelep alkotó elemeinek tanulmányozása utján azon körül
mények fölismeréséhez is fogunk jutni. Maga a tőzegtelepek mai elterjedése 
-is mutatja, hogy a tőzegtelepek geológiai és klimatológiai viszonyok kifejezői. 
A legkiterjedtebb tőzegtelepek Europa, Ázsia és Amerika északi vidékein 
fordulnak elő és pedig a mérsékelt övön belül ennek északi és déli határáig. 
E vidékeken a tőzegtelepek óriási, gyakran összefüggő és több ezer kilo
méterre terjedő területet alkotnak. W armjng és H olm Nyugat-Grönlandról 
az északi szélesség 64—69°-a között is említenek tőzegtelepeket, melyeket 
cyperaceák, mohok, füvek és empetrum alkotnak. Európa legnagyobb tőzeg
telepei északi Oroszországban vannak és magában Németországban 250—300 
négyzet mértföld pusztán tőzegtalaj; a nagy hollandi láp pedig 5200 ha-nyi 
nagyságú. A tőzegalkotó folyamat a trópusokon belől is érvényre ju t ; de ott 
nem a lapályokon, hanem csak a magas hegységekben fogunk vele találkozni; 
Délamerikában a perui Andokban 4000 m-en fölüli magasságban vannak ; 
de Amerika déli csúcséin, ismét a lapályok gazdagabbak tőzegben, mint a 
magaslatok.

A tőzegtelepek két, növényzetük szerint egymástól élesen megkülön- 
I C : thető alakban lépnek föl. Ott, a hol a légköri csapadék gyakorisága és 
hősege els sorban táplálja a tőzegtelep növényzetét, ott leginkább olyan 
növények fognak tanyázni, melyek a víz ama bőségét létezésükhez szük
ségeik es már histologiai alkotásuknál fogva egész testüket teleszívhatják e 
vízzel. Ilyenek a,sphagimm nevű mohok, melyek létre hozzák az úgynevezett 
föllápokat (dombos láp. Hochmoore, sphagnumláp, Heidemoore, supra- 
aquaticae).

A hol pedig a tőzegtelep föntartásához a légköri nedvességen kívül 
leginkább a talaj vize hozzájárul, ott a síkláp (réti láp, Niederungsmoor, 
Flachmoor, infraaquaticae) lép föl legkülönbözőbb változataiban, a melyek
ről még alább lesz szó. Hazánk légköri csapadékban aránylag véve leg
szegényebb vidékein találkozunk síklápokkal is.

A negyedkor éghajlatáról, legalább nagy vonásokban, könnyen alkot
hatunk magunknak képet. Ha térképünket megtekintjük, azt tapasztaljuk, 
hogy hazánk hegységövezte területe egy nagy depressio; melyben síklápok 
képződésére meg voltak adva a föltételek és a ki az alább következő részlet- 
adatokat is figyelemre méltatja, könnyen juthat azon föltevéshez, hogy a 
térképen most elszigetelten álló nagyobb- kisebb síklápfoltok valaha nagyobb 
kisebb összefüggő területeket képezhettek és ki a fölhozottakat ez állítás hihe-
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tőségéhez még nem tartja kielögítőknek, azt egynéhány érdekes, de csak ez 
után közzé teendő adatra már most is figyelmeztetjük. A diluviumot követő 
kor és az újkor emberének alkotó keze sokat változtattak az ősi állapoton, 
melybe hazánk földje a harmadkor megszűntével jutott. Maga a tőzeg éltető 
eleme, a víz temette el a diluvium és az alluvium homokjával a tőzegtelepek 
egy tekintélyes részét ; egy másika magától szűnt meg a csapadéki viszonyok
nak reá nézve rosszabbra való fordulása következtében; végre az ember 
művelésre való talajt keresvén, mesterségesen fosztotta meg a talajt vízétől, 
lefolyást készítvén neki; a hegységből jövő vizeket pedig gátokkal és tölté
sekkel megakadályozta abban, hogy árterét időről-időre vizével áraszsza el. 
Mennyi jutott e tekintetben hazánkban a természet rovására; az leginkább 
kiviláglik dr. I stvánffi Gyula úrnak az Olt-völgy tőzegtelepein tett észleletei
ből, egy olyan vidékről, a hol az emberi kéz még legkevésbbé avatkozott a 
természet dolgába. Dr. I stvánffi Gyula ű r  a következőt mondja jelentésé
ben: . . .  Ezen alkalommal is, mint régebben az árvái lápoknál,1 konstatál
hatni vélem a lápok lassú kiszáradását; tudakozódásomra legtöbbször oly 
adatokat nyertem, melyek a folytonos lassú kiszáradásra utalnak. A három
széki «Bétyi nyír» is példája ennek. Ez a nagy nyirberek számtalan apró 
tószemeivel most egészen száraz homoksivatag, melyben a nvir- és égerfa 
kis oázokon tenyész. Nemkülönben a vármegye felső részében és Petőfalva, 
Kovászna, Borosnyó körül stb. találhatni egészen kiszáradt s kultúra alá 
vont területeket, melyeket a katonai térkép még mint kultiválatlan, nyirkos, 
zsombékos helyeket jelez. így miután sok helyütt, mint pl. a prázsmári szép 
nagy tőzegnél is — nem sejtik e tőzeget és legelőnek használják a megszűnt 
lápot — lehet mondani, hogy a mezőgazdasági értékesítés tényleg folya
matban van s a kulturföldek terjeszkedése mind szükebb határra szorítja 
a lápokat. Brassó vármegye szép példa erre, hol a kultúra mind nagyobb 
területet foglal el a tözeges területből.»

Fölötte jelentékteleneknek kell mondanunk azon síklápokat, melyek 
a  hegységek völgyeiben találhatók. Kisterjedelmüek és nem igen vastagok : 
mely utóbbi tekintetben hazai síklápjaink egyáltalában nem igen tűnnek 
föl. Egyes egyedül a marczalvölgyi (Vas és Veszprém vármegyék határán) 
síklápot illetőleg azt írja a tudósító, hogy 10 m vastag és a mi még feltűnőbb, 
dr. I stvánffi Gyula úr a borszéki 0* és Új-Sáros fürdő között kicsiny, de 
8 m vastag gyeptőzegtelepet talált. A baldóczi láp a Szepességben szintén 
kis kiterjedésű láp, de 7 m vastag. Fölötte csekély azon síklápok száma, 
melyeknél a tőzeg vastagsága az 4 m-t meghaladná: hazai síklápjaink leg
többje 3 m-nél kisebb vastagságú —- itt mindig a legnagyobb, a telep középső 
részében megállapítható vastagságot értve — sőt az 1 m-nél vékonyabb tőzeg

1 Jelentés a felső-magyarországi tőzegtelepek algologiai megvizsgálásáról. —- 
Math, és természet-tűd. Közi. kiadja a m. tud. Akadémia. XXIII. köt. 1888.
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lápok sem ritkák. Ennek a jelenségnek magyarázatába még nem bocsátkoz
hatunk, hanem meg akarunk elégedni azon egyszerű geológiai tény elfoga
dásával, hogy az alföldünkön a harmad- vagy negyedkor okozta depressiók 
nem oly nagyok, hogy ez által a tőzeg képződés aránylag véve hosszú időt 
nyerhetett volna.

Azt hiszem, hogy a siklápok kezdetének időpontjára nézve is nyertünk 
az uj fölvételek utján fölvilágosítást, mert a legtöbb tudósítás szerint a sík
lápok kékes, csak néha szürkés agyagon települnek, mely agyag vagy a 
diluvium egyik rétege, vagy talán a levantei kor agyaga, melyre alföldün
kön, valahányszor ott artézi kutat fúrnak, a diluviális kor rétegei után 
bukkannak és e nézet nyilvánítására a beszerzett adatoknak a szentesi ártézi 
kút szelvényével való összehasonlítás után följogosítva érzem magamat.1 
Ritkán alkotja homokos agyag vagy homok az altalajt. A szent-ágothai síkláp 
Nagy-Kiiküllő vármegyében homokkövén fekszik; a turócz vármegyei Haj- 
Kopanicza nevű síkláp kavicson; Zsebes abauj-torna vármegyei község mel
letti láp altalaja szürke márgás agyag, mely fölött apró kavics között nagy 
görgeteg kövek is vannak.

Kevés palteontologiai bizonyítékot szolgáltattak eddig nekünk síkláp
jaink. Dr. Primics György (i. h.) az erdélyrészi Rohrbach, Seged (Nagy- 
Küküllő m.), Taplócza, Csicsó (Csík m.) és Szerdahely (Szeben m.) mellett 
előforduló síklápokban sok csigahéjat talált, melyeket dr. L őrenthey I mre 
(i. h.) meghatározott. Összesen 20 még jelenleg élő es Erdélyben elég gj^akori 
édesvízi és szárazföldi fajhoz tartoznak, Trencsén vármegye egyik láp
jából is említ a tudósító csigahéjakat; ezeken kiviil a Rohrbach-völgy láp
jából édesvízi szivacs spikulái is kikerültek; de az akkori kor emlős állatjai 
közül még kevés leletünk van. így a már említett Rohrbachvölgyi lápban 
találták a mammuth, orrszarvú, Cervus elaphus, Bős primigenius és apró 
növényevő állatok csont- és fogmaradványait; a szepesmegyei Schwarzbach 
középső völgyének lápjában pedig obszidián, kova és bronz eszközökön 
kívül csontokot is, melyek között a rénszarvas lábszára is előfordulna.

P okorny (i. h.) azt említi, hogy a magyarországi síklápokban a kifejlő
dés öt szakasza volna konstatálható. A láp kezdetét veszi olyan vizi növények 
vegetatiojával, melyek a tőzegképződéshez semmivel sem járulnak (Hydro
phytenmoor) ; ezt követi a nád. melyből a magyar tőzeg legnagyobb mennyi
sége keletkezett és mely valamennyi magyarországi síkláp alapja (Rohrwald, 
a nád szakasza).2 A nád azonban későbben kihalásnak indul, helyét gvep-

1 H ai.aváts Gy. : A szentesi ártézi kút. — A m. kir. földtani intézet évkönyve. 
VIII. köt. 6. füzet.

2 Érdekes Früh J. azon fölfedezése, mely szerint a svájczi lápoknál azt álla
píthatta meg, hogy még a fölláp is a náddal veszi kezdetét. »Wo ein Hochmoor vor
kommt, ruht es als supraaquatische Formation dem Flachmoor auf; nie haben wir
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alkotó füvek és sásak foglalják el és így a láp a fejlődés harmadik szakaszába 
lép, nádrétté (Bohrwiese) alakul át. E növényzet mindinkább átalakítja a 
láp felületét, új meg új réti növények telepedhetnek rajta le ; a láp a rét 
jellegét kezdi fölvenni, rétláppá (Wiesenmoor) változik át, mely vegetatiónak 
hiányzik a tőzegalkotó mohok azon sajátsága, hogy a talaj vizét magokkal 
fölemelhessék, a lápképződés a réti láppal nyeri befejeződését és a tőzeges 
területen most a száraz, tőzegtelen talaj növényzete üti föl tanyáját. Sík- 
lápjainkat tehát közönségesen három főalakban találjuk, melyeknek már 
maga a nép réges-régen adott nevet. Ezek az ingoványok (ingó nádasok), 
melyekből ha sás-fajok zsombékjai foglalják el a nád területét, a zsombé- 
kosok keletkeznek és végre a valóságos réti lápok.

Bizottságunk még nem bocsátkozhatott lápjaink részletes tanulmányo
zásába, de az eddigi fölvételek adatai is, úgy látszik, megváltoztatják P okop.ny- 
nak a magyar síklápok fejlődéséről adott nézeteit. Síklápjaink egy részénél 
a tőzeg három rétegét lehetett megkülönböztetni; de vannak két- sőt egy- 
rétegüek is ; de a legtöbb lápban még az aránylag véve vékony telepekben 
is akadtak, sőt helyenként bőven, fatuskók, fatörzsek, ágak és gyökerek ma
radványaira is, úgy hogy bátran föltehető, miszerint a magyar síklápok fej
lődésében egy erdei vegetatiónak is jutott szerep, annál is inkább, mert e 
vegetatio maradványait a legtöbb esetben az alsó vagy középső rétegben 
előfordulóknak mondják a tudósítók. Ez erdei vegetatiónak jelentősége 
Steenstrup óta ismeretes és azóta a nyűgöt- ésészaknvugot-európai lápokban 
ismételten megerősíttetett. E tekintetben minálunk igen kívánatos a részletes 
tanulmányozás; de egynéhány lápról legalább annyit tudunk már, hogy a 
famaradványok tűlevelűekhez tartoznak; sőt itt-ott az ilyenek tobozait is 
találták.

Hazánk föllápjai nem foglalnak el kiváló helyet. Az eddigi adatok 
szerint csak három vidéken találkozunk velők. A föllápokban leggazdagabb 
az északi szélesség 49°-án túl és a keleti hosszúság 36—37—38°-ai között 
fekvő vidék, melyre Árva, Liptó, Szepes és Turócz vármegyék területei es
nek. Ez egyszersmind Magyarország csapadékban legdiísabb vidéke is. m r: 
annak évi mennyisége 1500—20G0 mm közé esik1. Árva vármegye: 
vannak a legnagyobb lápterületek, mert ott 20 és 30 holdnyi nagy lápokon 
kívül még két 3635 ill. 1549 k. holdat elfoglaló terület ismeretes. E terület
től délkeletre esik csak egyetlen egy kis fölláp Szomolnok mellett. Világ - 
hogy a légköri csapadék kisebb mennyiségének tulajdonítandó az, hogy a 
Királyhágón túli föld középső vidékéről fölláp létezéséről tudomásunk nincs; 
csak a felföld keleti és nyugati szegélyén, de tetemes magasságban jutott

es direkt auf der mineralischen Unterlage getroffen.» (Zweiter Bericht der Muora : 
mission für das Jahr 1891/92).

1 Schenzl G .: A m. korona országainak csapadékviszonyai.
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megint a föllápképződésnek té r ; a nélkül azonban, hogy különös mértékben 
nyilvánulhatott volna.

A legvastagabb föllápokat nem is találjuk egyszersmind a föllápokban 
leggazdagabb vidéken; mert az árvamegyeiek vastagsága 1,5—4 m, a liptó- 
és szepesmegyeiek 0,4—2—3 m között ingadozik; csak a délkeleti hegyvi
déken van egy-kettö, mely nagyobb vastagságánál fogva figyelemre méltó, 
így a Szt.-Anna tó melletti lápban a fúró egész hosszúságában — 10 1 /a m 
— sülyedt el a sphagnumban, a nélkül, hogy fenékre illetőleg eltőzegesedett 
sphagnumra akadt volna. Kolozs megyében a Meleg-Számos föltárt egy föl
lápot, mely 4—8 m ; a Hideg-Számos pedig egyet, mely 6 m vastag.

A legtöbb jelentés szerint a föllápokban három tőzegréteg volna meg
különböztethető, melyek legtöbbjében famaradványok is fordulnak elő.

A mi föllápjainkból eddig még kevesebb palaeontologiai leletet isme
rünk mint a síklápjainkból; egyesegyedül egy régibb adatunk van, mely 
szerint Árva megyében a Jablonka melletti tőzegben egy az elenével (Cervus 
Alces) «analog» agancsot tatáltak.1

Keveset tudhattunk meg tudósítóink útján a föllápok altalajáról. A dél
keleti hegyvidéken ez szintén leginkább szürke, itt-ott homokkal kevert quarz 
es agyag, csak a Szamos melletti tőzeg települt a kristályos palák törmelékére. 
Egyedül R ehmann A.-nak2 3 * a Csorbai-tó föllápjairól mondottak után, melyek 
szerint e lápok a glecserek alkotta tómedenczékben képződtek, azt hiszem, 
nem tévedek, midőn Magyarország föllápjait postglacialis koruaknak 
mondom.

A tőzegnek hazánkban való elterjedése és jelenlegi állapotja csak
ugyan, úgy látszik, igazat ad azoknak, kik azt állítják, hogy a tőzegképződés 
kelet felé sohasem jutott különös jelentőségre és hogy a mésztufa képző
déssel együtt most szünőfélben van.8

283

I. A Dunán túl,
M oson, Sopron, Vas, Zala, Som ogy, V eszprém , Győr, F ehér, 

Tolna, Baranya várm egyék.

Magyarország legnagyobb lápterülete a Duna jobb partján fekszik. 
Annak mintegy góczpontját képezi a Hanság, mely nem egyéb, mint egy 
nagy, úgynevezett «savanyú rét» és Sopron vármegyének északi részétől egé

1 Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. II. 4. pag. 160.
2 Behmann A .: Eine Moränenlandschaft in der Hohen Tatra und andere 

-Gietscherspuren dieses Gebirges. — Mittheilungen d. k. k. geogr. Ges. Wien 1893. 
Bd. XXXVI. pag. 473.

3 V. ö. Staub M .: A gánóczi mésztufa-lerakodás flórája. — Földtani Közlöny.
XXIII. köt. 162 1.
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szén Moson vármegye déli részéig terül el. A Sopron vármegyei Széplak 
községtől a Mosonvármegyei Lébeny-Szent-Miklós községig kb. 40 km 
hosszúságban terjed ki; legnagyobb szélességét — 15 km — Osli községnél 
és a Mosonvármegyei Tarosa községnél éri el.

P okokny (i. h. 110.1.) szerint a Hanságot egy dombsorozat (melyet kü
lönben a m. kir. földtani intézet térképe nem tüntet föl) tulajdonkép két 
egyenetlen iészre osztja. A kisebb keleti lápmedencze Moson, Szt.-János, Bő- 
Sárkány és Lébenv között fekszik, Bétlii és lvapi felé délnek tartva, a Báb- 
czához é r ; a másik, a nyugoti ingovány sokkal nagyobb és magában foglalja 
a Szt.-János, Bő-Sárkány, Osli és Tétény által képezett négyszöget; azon
ban tulajdonképen a nagy-kapuvári égererdő, sőt az egész, Süttör és Kapuvár 
környékéig terjedő térség is ide tartozik.

A bizottsághoz küldött tudósítás szerint a területet kb. 40.000 kát. 
holdra becsülik; P okokny (i. h. 107. 1.) pedig említi, hogy egy 1858-ban 
készült térkép szerint1 2 a területet 66.800 és egy 1826-ban kiadott térkép3 
szerint 88.500 holdra becsülték.

Bészletesebb adatokat vettünk az Albrecht toherczeg m.-óvári uradal
mához tartozó lápokról. A négy tagban fekvő láp kb. 6000 kát. holdat foglal 
el és pedig:

a tárcsái legnagyobb hosszúsága 4,75 km, legnagyobb szélessége 2,10 km 
a szent-jánosi « « 8,50 « « « 5,25 «
a császárréti « « 2,25 « « « 2,00 «
a mosoni « « 5,00 « « « 0,80 «

A lápok vastagsága 1,3—2 m között változik. Iíisebb-nagyobb tavak, 
erek és források vannak rajtok; helyenkint meleg forrásokra is bukkannak 
és ezeket az ottani tájszólás szerint «hevesek»-nek mondják. Mélységök 
több métert is kitesz. A tőzegtelepben, melyben homok-, agyag- és 
márga-rétegek is előfordulnak, a tőzegnek három rétegét lehet megkü
lönböztetni ; különböző mélységben fatuskókat és fatörzseket is találnak ; 
felsőbb részében követ (köszerszámot ?) és ősrégészeti tárgyakat is találtak 
a magasabban fekvő helyeken (földvárdomb).

A tőzeg színe túlnyomólag fekete, szórványosan vörös-barna, altalaja 
kékes agyag és az alatt kavics.

E nagy lápterület folytatódik Vas vármegyében, hol Nemes-Magasi 
mellett a mezőlaki uradalomhoz tartozó «Bozót» nevű láp csak egyik részét 
képezi a «Szélmező» nevű 4 km hosszú és 1 km széles (a szomszéd terüle
tekkel együtt 25— 30 km hosszú és 1—17a km széles) lápterület. Közepén 
3 in-en felül, szélén 0,6 m-nyi vastag. (Ez lesz ama terület, melyről Pokokny

1 Die Gegend des Neusiedler Sees bis an die Baab und die Donau in Ungarn, 
mit Entwürfen zur Entwässerung des Hanság und Neusiedler Sees.

2 Administrative und Generalkarte des Königreichs Ungarn.
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(i. h. 117. 1.) azt mondja, hogy a hőgyészi völgyteknőben fekszik és hogy a 
kémlelő rúd sokszor még 12 lábnyi mélységben sem ért feneket). Famarad
ványokat nem találtak benne; felső részében azonban meg nem határozható 
csontokat. Kustyán környékén kőbaltákat és bronztárgyakat találtak, de 
magában a tőzegtelepben még nem. Altalaja agyag, homok, márga. A tőzeg 
vegyi vizsgálata a következő eredményt adta:

Víz ...  ___ . . . .
Szélmezei

tőzeg
13,19 s. r.

Kustyáni

12,83 s. r.
Ásványi rész... . . . 9,27 « « 13,65 « «
Eléghető rész . . .  ... 77,54 « « 73,52 « «
Nitrogen .. .  . . . 00 _© 1,80 o/o
Foszforsav... . . .  . . . 0,26 « 0,24 «
Kali .. .  . . .  . . . nyomokban 0,10 «
Víztartó képessége 1 :3,7 1 :4,0

P okorny (i. h . 122. 1.) szerin t a m egyében még a ném etú jvári és vas
vári já rásban  is gyanítanak tőzegtelepeket, de onnét m ostanáig  nem  jö tt 
értesítés.

A Szélmező megint csak része azon tőzegterületnek, mely a Vas- és 
Veszprém megye határán elvonuló Marczal-völgyet, foglalja el. Erről 
ugyanis azt jelentik, hogy 30 évvel azelőtt lápos vidék volt, de most 
szabályozás következtében majdnem kizárólag rétté változtatták át. 
E völgy kb. 50—60 km hosszú volna; Csögle és Kis-Czell között 
elérne legnagyobb szélességét, ugyanis 6 km-t. P okorny (i. li. 116. 1.) is 
azt mondja e vidékről, hogy nagy összefüggő terület, de az egyes részek 
egymástól távol fekszenek és csekély kiterjedésüek, minthogy a legnagyob
bak is felületes becslés szerint csak 100 holdasak. A mi tudósítónk amar- 
czalvölgyi tőzeg vastagságára vonatkozólag azt mondja, hogy az a 10 m-t 
meghaladja (Pokorny csak annyit mond róla, hogy Egyházas-Rezső felé 
van egy kiterjedt rét, hol a kémlő rúd csak 8—11 lábnyi mélységben érte 
el a homokos altalajt), hogy fatörzseket és tuskókat találnak a tőzegben, 
melynek legfelső rétege sötét-fekete és töméntelen csigahéjjal van keverve.

A Marczalvölgy ezen területét mintegy összekötik a Hansággal azon 
(i savanyú rétek», melyek Sopron megye keleti határán a Rábamenti, továbbá 
Hövej, Szany és Szili községek határában fordulnak elő.

Zala vármegyében az ú. n. «berkekben» vannak nagyobb kiterjedésű 
tözegterületek. Pokorny (i. h. 117. 1.) igen gazdagnak mondja e megyét 
ingoványokban, különösen északi részében. Sümegh városától délnyugatra 
egy nagy tőzegtelep terjed, mely azonban már P okorny idejében ki volt szá
ntva és szántófölddé átalakítva.

Csab (Csab-Rendek), Rigács, Medgyes, Szegvár környékén, a Kigyós- 
víz mellett, valamint Sárosd és Galsa községek mellett összesen mintegy 
88 hold kiterjedésű ingo vány-terület volna, melynek mai állapotáról még
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nem tudunk semmit. Ezen ingoványok. úgy látszik, a marezalvölgyi nagy, 
de már kiszáradt lápterületekhez csatlakoznak és szintén már kiszáradtak.

Zala-Egerszeg, Keszthely és Nagy-Kanizsa között fekszik egy nagyobb 
tőzegterület, melyet a Nagy-Kanizsáról Szombathelyig vivő vasút átszel. Ez 
volna tudósítónk szerinta «Kógvár-berek», melyben Alsó-Hahót, Felső-Hahót, 
Pötréte, Alsó-Rajk, Felsö-Rajk, Zala-Apáti és Pölöske községek határai 
vannak.

A területnek kiegészítő része lehet az, melyben a Szt.-András, Sándor- 
háza, Bucsa, Hetés, Bucsu-Szt.-László községek határában levő lápok vannak 
valamint a Zala folyó partjaira eső Szt.-Mihály, Hosszufalu és Szt.-György - 
vár községek lápjai is.

Ezekhez csatlakoznak minden valószínűség szerint még Szt.-Gróth 
mezővárostól délre (Pokorny, i. h. 118. 1.) a Zala folyó mentén fekvő Zala- 
Szt.-László és Gyiilevész községek 139 holdra becsült tőzegtelepei.

E területektől nyugatra és délréZala-Egerszegtől is fekszik egy nagyobb 
terület.

Yindornyafok, Vindornyalak, Karmacs, Szántó, Cserszeg-Tomoj és 
Keszthely mellett összesen 3546 hold területű tőzegtelepek vannak; Keszt
helytől északnyugatra fél mérföldnyi távolságban fekszik teknöben a Hévíz 
nevű fürdőhely ingoványa.

ABalaton északnyugati partján, Balaton-Fürednél (Pokorny, i. h. 119.1.) 
a tihanyi félsziget északi öblében Tihanynál és Aszófőnél keskeny ívben 
fekszik a tőzeg. A víztől nád, a szárazföldtől pedig már rétek különítik el. 
Területét 10 holdra becsülik. A tihanyi lápról megemlékezett újabban F rancé 
R ezső  úr.* Szerinte e láp a tihanyi félsziget legdélibb csúcsát foglalja e l; egy 
része még most is ingoványos, süppedékes rét; a Balaton partja felől rész
ben igen vékony, homokos, kavicsos földréteggel van borítva. A tőzeg fő
tömegét Mnmm-levelek és graminea-maradványok teszik. Aszófőnél 5 Iái) 
vastag földes tőzeg volna.

A tapolczai medenczében Szigliget és Hegymagos községben állítólag: 
200 holdnyi tőzegtelep van : szintúgy említenek kisebb ingoványokat Köve-- 
Kálla, Henye és Szent-Békálla mellől.

E helyek, valamint Balaton-Ederics és Keszthely környékén levő tőzeg
lápok csak részei lesznek Zala vármegye azon legnagyobb tőzegterületének, 
mely a Balaton nyugoti partján fekszik. E telep nyugoti határát Sármellék, 
Egerföld, Balaton-Mogyoród, Kis-Komárom községek kepezik. mely községek 
az ingoványnál magasabban feküsznek. A nagy déli medenczétöl elkülö
níti a déli vasút töltése. Egész terjedelmében 11.000 holdat foglalna el. 
Sármellék mellett 6 láb vastag tőzeget találtak, de egyes láprétek 9 láb vastag 
tőzegalapon nyugodhatnak.

* Földtani Közlöny, XXIV. köt. 114—115. 1.
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Ettől nyugotra fekszik azon terület, melynek határában Szabar, Nagy- 
Hada, Kis-Kada, Garaboncz és a szomszédos községek tőzegtelepei vannak, 
de részletesebb adatok kiterjedésükre nézve nem állanak rendelkezésünkre ; 
a tudósító 0,5 m-re becsüli vastagságukat.

A Zala vármegyében előforduló tőzeglápokat P okorny (i. li. 120.1.) egy 
hivatalos jelentés szerint 7256 holdra teszi; de az ő véleménye szerint 
azok tetemesebbek volnának.

A beérkezett jelentés szerint Somogy vármegye is nagyobb jelentő
ségű tözegteriilet. A Balaton déli partján Kéthelytől Boglárig terül el az ú. n. 
«Nagy-Berek#, mely 25 km hossztíság mellett 10 km széles, de kinyúlik 
meg délfelé a lősz és homok alkotta völgyekbe is. Nyugoti szélén feküsznek 
B.-Keresztur, B.-Újlak, Kéthely és innét egy ága nyiíiik be a sári-völgybe 
Gombán. Boronkán át egészen a marczali batárba. Egy másik ág a táskái 
völgyben lenyúlik egészen Csömendig, azaz a Balaton partjától 17 km-ig;a 
harmadik ág Bazsáktól indul ki, de a tudósító szerint «végét nem lehet meg
határozni», mert «ott nem járt senki». Egy negyedik ág Öreglakig, sőt So- 
mogyvárig terjed, mi a Balaton partjától számítva több mint 22 km-nyi 
távolság. A sári-völgyi ágat 10 km bosszúnak mondják, de szélessége 
csak nehány 100 m-nyi volna. Ennek, valamint a táskái ág tözegrétegeinek 
vastagságát 1—2 V2 m-re teszik.

I nkey  Béla úr nyilvánvalónak tartja, hogy ezen egész területet hajdan 
a Balaton vize lepte el, a mikor szintje a mostaninál még jóval magasabb volt. 
A Balaton vizének szintje közepes állásnál 106 m magas a tenger fölött; 
a «Berek» pedig 107—108 m-nyi magasságban fekszik; magától a tótól a 
parton végighúzódó homokbuczkák szakadatlan lánczolata választja el.

Irkey úr a Nagy-Berek területét 35.000 holdra becsüli, de ez koránt sem 
azt jelenti, hogy e tőzegtelep is ép oly nagy, mert a berek belsejében sok az 
ú. n. «sziget», azaz valamivel magasabb és ennél fogva szárazabb részek, 
hol tőzegképződés nem mehetett végbe, szintúgy a depressiókban, az ú. n. 
«lápi tavakban» sem. Ennek következtében a 35.000 holdból egy nagy 
részt le kell vonni; másfelől azonban az említett nyujtványok területe hozzá
számítandó, mely területek mint «nedves rétek» a tőzegtelepek takaróját 
alkotják.

Az említett szigeteknek tulajdonítandó továbbá, hogy a Nagy-Berek 
egyes részei külön nevet is nyertek, mely neveket a határos községtől vagy 
pusztától vették kölcsön. Ezek az egyes berkek is elég tekintélyes területe
ket képeznek. A legnagyobbak köztük a «Buzsák-berek», melynek területe 
3000—4000 kát. hold; a «Csehi-berek» 1500—2000 és a «Kis-Berénvi- 
berek» 1000—1500 kát. holdnyi területek. A tőzegrétegek rajtok középső 
részükben 2 m, szélükön pedig 0,2 m vastagok.

A Nagy-Berektől különválasztva, Lölle-falu és a Kádi-puszta között 
fekszik egy kisebb tőzegterület, mely ugyanolyan alakú, mint amaz
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és hasonló körülmények között keletkezhetett is. Területe kb. 400 hold; 
a fekete földes takarót I nkey úr 20—30 cm vastagnak találta ; alatta leveles 
és finom rostos tőzeg van, melynek vastagsága legalább I m, de helyenként 
több is lehet.

Löllé-től nyugotra is van egy keskenyebb völgyben csekély tőzegláp, 
ezt azonban Inkey ú r  víztől borítva találta. Délre a Nagy-Berektől volna még 
Mesztegnyös község határában a «Landi-berek», melynek területe csak 10 
kát. hold; a vastagságát illetőleg tulajdonosa akként nyilatkozott, hogy az 
több méter.

Pokorny (i. h. 121.1.) szerint még Barcs és Durány községekben for
dulnának elő kiterjedt, «de igen éretlen» tőzegtelepek és azt hiszi, hogy a 
Dráva nagy mocsarai tözegképződésre alkalmatosaknak látszanak; de további 
adatokat illetőleg mindeddig bővebb felvilágosítást nem kaptunk. Ezen te
rület mindenesetre alapos tanulmányozást érdemel.

Egy másik tudósító szerint igen valószínű, hogy Veszprém várme
gyében több tőzegtelep létezik. Következteti ezt nemcsak a talaj fekvéséből, 
hanem abból is, hogy ezen mélyen fekvő zsombókos rétek előbb vízzel voltak 
borítva és csak lecsapolásuk és szabályozásuk által lettek szárazzá téve.

Ugyanezen tudósító szerint a Balaton mellett a «Fűzfő» nevű vallás
alapítványi birtokon is lehetnek síklápok.

Az enyingi határhoz tartozó Kustyán-pusztán (250—300 hold) a Sió 
folyó mellett a tőzegláp 2Va m-re van kiásva; a víz miatt nem lehet lejebb 
hatolni.

A Hanságtól keletre eső vármegyékben nagyon jelentéktelenek a tőzeg
képződés nyomai.

Győr vármegyéből mindeddig nem kaptunk jelentést. Pokorny (i. h. 
124. 1.) azt említi, hogy Ecs, Havazd és Kajár községek mellett volnának 
kisebb turfás ingoványok.

Tűnőiéiben vannak Fehér vármegye lápjai, mert a tudósító szerint 
a volt Sárvíz földjén mindenütt található tőzeg és e terület majdnem az 
egész megye hosszán vonul át és elterül Moór vidékétől Tolna vármegye 
széléig. Vele, úgy látszik, összefüggésben van a Székesfehérvártól nyugatra 
fekvő «Sárrét», mely már Pokorny (i. h. 124. 1.) idejében kiszárított lápme- 
dencze lett volna; azonban nem rég értekezett L intner Sándor úr a Sárrét
ről,* melynek területét 40.000 holdra teszi, tőzegrétege Nádasd-Ladány 
mellett 7 lábnyi vastag volna.

A velenczei tó Pokorny szerint (i. h. 124. 1.) számos nádszigettel van 
borítva, melyek csak apró csatornák által vannak egymástól elválasztva. 
Tömött, 4—5 lábnyi vastag nádgyökértömegekből állanak, melyek égethető

* Köztelek II. 1885. 1.
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anyagot szolgáltatnak. Déli irányban a tó Puszta-Dinnyés mellett mint kotús 
lapály folytatódik Seregélyes felé.

Tolna vármegyében a Kapos-csatorna mentén is vannak lápok, de 
részletesebb adatot mindez ideig nem kaptunk; különben már P okorny 
(i. li. 122. 1.) említi, hogy a Kapos-csatorna melletti völgyréteken a föld- 
mívesek és pásztorok rakta tűz által gyakran földégések támadnak, miből a 
tőzeg jelenlétére következtetnek.

Baranya vármegyében P okorny (i. h. 122. 1.) szerint a dunamelléki 
dárdai járásban volnának kisebb tőzegtelepek; egv a mi bizottságunkhoz 
érkezett tudósítás szerint a Dráva torkolata körül csakugyan vannak «név
telen» síklápok, de nagyobbrészt víz alatt feküsznek, mert a belvizek torló
dása és a Duna és Dráva áradása következtében gyakran elöntetnek, de le- 
csapolásuk után rétek, legelők, sőt szántóföldek is válnak belőlük.

II, A Duna és Tisza között.

P en t-P ilis-S o lt és  K is-K un , továbbá B ács-B od rog  várm egyék.

Pest-Pilis-Solt és Kis-Kun vármegye nagy tőzeg területét illetőleg 
nem kaptunk újabb értesítést; ennélfogva jellemzésénél régibb és egy-két 
újabb irodalmi adatra kell szorítkoznom. Maga a fő- és székváros környéke 
ezelőtt bővelkedhetett tőzeg-lápokban. Dr. Szabó J.* szerint a városligeti tó 
környékén csak is turfás föld van. a városligettől északra a Bákos-patak 
mentén, az Angyalföld felé húzódva, 5—6 láb vastagságú tőzegtelepek van
nak. kezdve közel a Dunához, egészen a Pascal-malomig. A nevezett malom 
körüli vegetatio még most is elárulja a tőzegtalajt. Ehhez csatlakozik ama 
nagyobb terület, mely Szabó tanár szerint a csömöri-patak völgyétől a Duna 
felé húzódik, a Káposztás- Megver és Fótli közé eső részét «Sárfűzrétnek» 
mondják. Nagy ingovány-teriilet ez. sással benőve és néhol veszedel
mesen süppedékes. Az ottani pióczagödrök tőzegrétegben vannak kiásva.

E területtel szemben fekszik a Duna balpartján a volt ó-budai lőpor
malom. illetve a mai római-fürdő területén egy jól kifejlődött zöldláp.

Gödöllő és Isaszeg között, de közelebb az utóbbi községhez akadunk 
megint a Bákos-patak völgyének tőzegterületeire; szintúgy Gödöllőtől északra 
Veresegyháza mellett találunk egy jelentéktelen,, talán i/a holdnyi nagy 
területre.

E megye tőzeges terü lete  fo lytatódik kelet felé, m ert P okorny szerin t

Szabó J . : Budapest és környéke geológiai leírása (1879), 12. 1.
Szabó J . : Göd környéke forrásainak geológiai és hydrograpliiai viszonyai. — 

Értekezések a természettud. köréből. XVIII. köt. 1888. 23—24 1.
Földtani Közlöny, XXIV. köt. 1891. (197! 19
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(i. h. 122. 1.) K erner a gubacsi pusztán Soroksár mellett is talált tőzeget és 
Inkey Béla lir* Puszta-Szt.-Lőrincz nyugoti részében es ismét lejebb még 
a soroksári határban is talált tőzeget 5—7 cm-nyi vastagságban.

A fő- és székváros legközelebbi környékén levő tőzegtelepek legtöbbjét 
azonban jelenleg egy m-nél is vastagabb homokréteg borítja, mindazáltal 
azt hiszem, hogy észak-nyugoti szegélyét képezték ama nagy zsombék-terii- 
letnek, melyet a Duna és Tisza között (Pokorny i. h. 123. 1.) Ocsától, mint 
legészakibb ponttól, 17—18 mértföldre egész Bajáig lehet követni. Széles
sége az egész területnek igen változó; dr. Szabó J. tanár szerint északdéli 
irányban a Dunáig a következő helységek határain megy keresztül, u. m. 
Ocsa, Sári, Adacs, Peszér, Kunszentmiklós, Szabadszállás, Fülöpszállás, 
Akasztó, Szt.-Király, Kalocsa, Iveczel, Császártöltés, Nádudvar, Siikösd, 
Csanád, végül Szt.-István Baja mellett. Az északi vidéken « Turján» -nak, a 
délin «Orjeg»-nek mondják és feltűnő, hogy bizottságunk onnét egy-két 
tagadó adaton kívül egyéb adat birtokába nem juthatott, noha tudva van, 
hogy az Orjegben a 70-es években a tőzeg értékesítésével tüzelő anyag gya
nánt egy különben csakhamar tönkre jutott részvénytársaság foglalkozott. 
A sárköz-őrjegi csatorna, azt hiszem, rövid idő múlva szárazzá fogja tenni 
ezen területet.

P okorny (i. h. 124. 1.) szerint Nagy-Kőrös határában is volna egy 
több holdat tevő és «Szurdok» nevű, továbbá a Kis-Kun-Félegyházától dél
nyugatra fekvő Jász-Szent-Lászlón (Szent-László púszta) is egy kisebb tőzeg
telep (i. h. 127. 1.).

Bács-Bodrog vármegyében a beérkezett jelentések szerint tőzegte
lepet nem ismernek, pedig annakidején az is mocsaras terület volt. P okorny 
nem tesz említést e vármegyéről; alighanem a Ferencz- és Ferencz-József 
csatornák járúltak hozzá e vidék vizeinek lecsapolásához.

III. A Tisza balpartján a Marosig.

Szabolcs, Szatm ár, H ajdú, Jász-ATagy-Kun-Szolnok, B ihar, 
B ék és, C songrád, Csanád, A rad várm egyék.

Pestmegye volt mocsarai és nádasai területével összefüggésben állha
tott hajdanta Magyarország legnagyobb mocsárvidéke, a «Sárrét», melynek 
területét kb. 30 négyzet mérföldre becsülték és mely a Berettyó, Hortobágy 
és Sebes-Körös vize mellett fekszik; azonban már Pokorny (i. h. 128. 1. 
megemlíti, hogy ezen mocsár nagy része részint a Tisza-szabályozás, részint

*  I nkey Béla : Puszta-Szent-Lőrincz (Pestm.) vidékének talajképzése.— A m. kiiv 
földtani intézet évkönyve. X. köt. 3. fűz. 1892.
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a Berettyó és Kőrös töltései és csatornázása következtében szárazzá lett 
téve. Mintha a mostani nemzedék a volt ingoványokról már mit sem tudna, 
Csanád, Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Bihar vármegyékből csak tagadó tu
dósítást vettünk.

Pokorny (i. h. 1.) szerint csekély íőldemelkedések három lápmeden- 
czére osztják ezen mocsaras vidéket, melynek középpontjában Füzes-Gyar
mat fekszik.

A délkeleti medenczét, a «Sebes-Kőrös Sárrét»-et, elkülöníti Bakon- 
szeg és Szeghalom között az uj Berettyó-csatorna. Ez lehet azon terület, 
mely Inkey B éla úr szerintVésztő helységtől északkeletre 5—6 km-re aSebes- 
Kőrös mindkét oldalán fekszik és kb. 3000 holdnyi kiterjedésű.

A szabályozott és két gát közé szorított Kőrös két egyenlőtlen részre 
osztja az egész lápot, mely ezen folyó régi ártere volt. Az északra eső rész 
neve «Tordai rét» ; a nagyobbik déli rész pedig a katonai térképen «nád
rét»-nek van nevezve, de a vidéken inkább «Nagyrét» neve alatt ismeretes. 
Ez utóbbi tiszta síkláp, mely főleg nádgyökerekből áll, kevés sással. 
A tenger fölött 87—89 m-nyi magasságban fekszik. Az egyik helyen atőzeg- 
láp vastagsága szélén 50 cm, mely tiszta tőzeg 10—20 cm vastag földes 
réteggel van födve; alul pedig tisztátlan turfás agyagba megy át, míg 1 m 
mélységben már kékes színű agyag található ; de e helytől messzebb menve 
az 1892. évi égés helyen a könnyű humuszréteg alatt közvetlenül lehet 1 m 
vastag tiszta tőzeget találni és az alatt feketés színű agyagot. A tiszta jó 
tőzeg színe világos barna: a növényszálak rugalmasak és kevés változást 
mutatnak. Az alsó réteg már feketés humuszos agyag.

Az északi medenczét, a «Berettyó-Sárrét-et» elválasztja egy Füzes- 
Gyarmattól Csefán, Harang, Örvény és Bucsa-pusztán keresztül északnyu
gatra vonuló földemelkedés. Ebben csak 8 lábnyi mélységnél akadtak agyagos 
altalajra, mely vastagságból a tőzegre és nádtakaróra középszámítás szerint 
5—6 láb esik. Ennek egyik részét képezheti ama 1000 holdnyi nagy lápte
rület, mely egyik tudósító szerint Kátasarok mellett s Füzes-Gyarmattól 
s, 4 órányira fekszik.1

A délnyugati medencze, a «Névtelen», Füzes-Gyarmat és Turkeve között 
fekszik, 4 mértföld hosszú és járhatatlan.2

E terület Békés, Bihar és Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyékben fek
szik és Szerep, N.-Puszta, Bucsa és Puszta-Ecseg között húzódó kisebb föld
emelkedések elkülönítik a legnagyobb részével Jász-Nagy-Kun Szolnok 
vármegyében fekvő «Hortobágy-Sárrét» kiterjedt mocsaraitól, melyekben 
annak idején mái- Pokorny d. h. 127. 1.) hiába kutatott tőzeg után. Legfel
jebb féltözeg fordult ott elő.

1 «Egy talajspeczialitás». — Mezőgazdasági Szemle 1891. 510 1.
2 V. ö. még dr. Szabó J. tanár tiszavidéki térképeit.
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Bihar vármegyében Pokorny (i. h. 131. 1.) szerint Ér-Mihályfalva 
(Debreczentől G mértföldre) mellett egy meglehetős kiterjedésű és IVa láb 
vastag tőzegtelepnek kellene lennie.

Szabolcs vármegye is gazdagabb volt valaha lápokban. Pokorny 
(i. h. 132. 1.) e vármegye tőzegtelepeiről keveset tudhatott meg. Szerinte 
Nagy-Kálló és Nyíregyháza vidékén fordulnának ilyenek elő ; továbbá nagy 
kiterjedésű zsombékok találhatók a vármegye nagy homokvidékének teknő- 
alakii mélyedéseiben * a legnagyobbak köztük a nyírbátori járásban Nyir- 
Lugos és Nyir-Béltek között vannak. Ibrány község határában vett értesülés 
szerint számos úszó láp volt, melyek a Tiszaszabályozás s a belvizek leveze
tése után többnyire kiszáradtak és szántóföldekké lettek átváltoztatva.

Az egyes lápoknak külön nevük van, ú. m. Palló-láp, Esbóhalmiláp, 
Kullancs-láp. Kerekes-láp,1 Falu-tava-lápja, Sánczhalmi-láp, Esztárka, Tar- 
dacs, Oroz, Koji, Szürtés, Annok, Kistó, Baritó, Perbát. Egett-érfark, Csövely, 
Gáborláp, Pogány-sziget.2 Kiterjedésük különbözik; Bleuer Mór ú r  birtokán 
vannak a legnagyobbak. Vastagságuk 0,6 — 1 m és három rétegűek. Az alsó 
barna rétegben eddig két nagy tölgyfa-tuskót (?) találtak.

Szabolcsmegye lápterületei valószínűleg csak részei a szomszédos ecsedi 
lápnak.

A m. kii'. vegykisérleti állomáson 1889-ben végzett elemzés Bleuer úr birtokáról 
vett bárom minta szerint a következő eredményt adta:

Hygroskopikus Száraz Ásványi, Szerves A nem szára/
víztartalom anyag rétsz a sz 'raz anyagban anyag faj súlya

% % 0

I. szálas tőzeg . . 51,88 48.12 14,40 33,72 0,997
II. szurkos tőzeg... 68,31 31,68 11,55 20,13 1,116

m . érett vagyis szúr-
kos tőzeOrc* --- —. 79,50 20,55 6,16 14,34 1,126

Víz Szén Hydrogen Nitrogen Oxvgen Hamu Caluriik
105°C-nál szárítva

i. — 36,SG 4,24 1,78 27,20 29,92 2029
i i . — 34,65 3,64 2,24 23,02 36,45 2857

i n . — 37,70 3,90 1,88 26,44 30,08 3032
Légszáraz állapotban

i. 20,00 29,49 3,39 1,42 21,76 23,94 2299
TI. 20,00 27,72 2,91 1,79 18,41 29,16 2162

III. 20,00 30,16 3,12 1,51 21,15 24,06 2303

1 E fekete halom lenne a monda szerint Szabolcs vezér sírja.
2 Ez mintegy 200 lioldnyi terület, mely turfäs lápok és tavak közepén fekszik. 

Csak keskeny «gázlók», «rónák» vezettek oda az ingovány közé. Tatárjáráskor egy 
csapat tatár üldözés közben behatolt a szigetre; de a nép elölök a másik rónán 
elmenekült; a tatárok pedig nem találva meg akijárót, mind éhen vesztek. Azóta 
nevezik Pogányszigetnek.
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D r. Csanády Gusztáv által Keszthelyen 1892-ben 10 beküldött próbán végzett 
elemzések középértéke:

°''o-os víztartalom 100°C-nál . . . --- --- ---- 13,360
•/c-os hygroskopikus víztartalom 15°C-nál ._- — 9,469

Szárított Légszáraz Hamu

Ásványi részek ... . . .

anyas?
°/o %

35,233 —
Szerves részek... . . .  . . .  — 64,827 —
100 súlyrésznek vlzfölszivó képes

sége ...  . . .  . . .  . . .  . . .  — 260,200* _
Széntartalom . . .  ... . . .  ... 33,891 29,349 —
Hydrogentartalom .. .  . . .  . . . 3,581 3,083
Nitrogentartalom .. .  . . .  . . . 1,703 1,467 0,154
Oxygentartalom . . . .  . . .  . . . 25,583 22,174
Foszfortartalom — — 0,207
Kaliumtartalom.. . . . .  . . .  ... — — 0,111
Hamutartalom. ................. ... 35,233 30,149
Caloriák _ __ ...  ... . . . 29121 2 2509
Faj súly . ..  . . .  . . .  ... ... — 0,765

Szatmár vármegyéből egyrészt azon értesítés érkezett, hogy Szat- 
már-Németi területén nincsen láp; másrészt a híres ecsedi lápra vonat
kozólag egy újabb közlemény azt mondja, hogj7 legnagyobb részében még 
ősi állapotában van; azonban már neki is ütött az utolsó órája. Területe 
80.000. * ey niíibí közlemény tzerint pedig 150.000 kát. hold. Pokoeny 
d. h. 19d. 1. -zerint vannak az ecsedi lápban tőzegtelepek és pedig északi 
részé e tekintetben gazdagabb volna mint a déli; különben jelenleg 
tanulmány tárgyává lett e láp.

P okornt i. h. 13 i. 1. szerint tőzegkepződések még a szatmári járásban 
Sárköz-Újlak, Adorján, Egri és Mikola határában fordulnak elő.

Hajdú vármegyéből tőzegtelepek létezésére vonatkozó tudósítás nem  
érkezett be. P okobny sem  kapott o nné t adatot.

Arad vármegyéből egy beküldött jelentés szerint ott nem ismernek 
tőzegtelepet, de tekintettel Csanád, Békés és Bihar megyékre, hol a nádasok 
közelében tőzeget találtak, valószínű, hogy ez Aradmegyében is hasonló 
körülmények között fordul elő ; de még eddig senki sem törődött vele. Az 
1875-ben végzett kataszteri munkálatok szerint Arad vármegyében 357 kát. 
hold a nádasokra esik. A legnagyobb a szabadhelyi (79 kát. hold) és a 
galsai (73 k. h.); ezután következik a paulisi (53 k. h.), a borzovai (40 k. h.); 
a többiek jóval kisebbek; sőt öt csak 1 kát. holdnyi.

1 Legkisebb érték: 136,5 (szálas, Luelit-géppel préselt tőzeg); legnagyobb érték; 
422,2 (zsánai szálas tőzeg a középső rétegből; ennek felső rétegbeli tőzege: 249,2.)

2 Legkisebb érték : 2239 ipréselt szálas és korhanyós tőzeg [légszárazon : 1907]): 
legnagyobb érték: 3371 ipogányszigetbeli légszáraz szálas tőzeg).

(201) 1 Orr



294 1Y STAUB MÓRICZ

IV. A Maros, Tisza és Duna között.

T em es és T orontál várm egyék.

Temes vármegyéből vett két tudósítás tagadó választ adott; csak a 
középponti járásból jelentették, hogy ott egy helyen volt láp, de ez már 
kiszáradt. A Kiszetó környékén előforduló réti lápokról azt mondja a 
tudósító, hogy azok nem vehetők számba, mert egy negyed holdon aluli 
területeket foglalnak el és nyáron rendesen szárazok. Pokorny (i. h. 138.1.) 
szerint akkor azt állították, hogy az alibunári mocsár keleti szélén is 
fordulna elő tőzeg.

Torontál vármegyéből szintén tagadó válasz érkezett. Pokorny 
(i. h. 138. 1.) azt írja, hogy Alibunárban nincsen tőzegtelep, de az ilancsai 
mocsár tartalmaz tőzeget és ez Ürménvháza mellett is található.

V. A délkeleti hegyvidék.

Torda-A ranyos, K olozs, M aros-Torda, K is-K ü k ü llő , Xagy- 
K ü k u llő , A lsó -F eh ér, Csík, H árom szék, B rassó, Fogaras, 
Szeben, H unyad, K rassó-Szörény, B esztereze-N aszód , Szol- 

nok-D oboka várm egyék.

E vidékről alig hiszem, hogy már kellő tudomásunk volna, mert a he
gyek között sokkal több fölláp fordulhat elő, mint a mennyiről eddig értesül
tünk.

Az eddigi kutatások szerint
Torda-Aranyos vármegyében Bisztra község határában fekszik a 

kapaczinai felláp kb. 15 kát. holdnyi és a «Muntele Strezsiu» nevű felláp 
kb. 8—10 kát. holdnyi területtel. Ugyanott a havasi legelők hajtásaiban 
vagy patakok forrásai körül még hat, Vss—6 kát. holdnyi területű láp fekszik. 
Ezek némely helyeken 3 m mélyek.

Kolozs vármegye völgyeiben jelentéktelen zöldlápok feküsznek; 
ilyenek dr. Prijiios György (i. h.) szerint:

a) a Marótlaka és Malomszeg közti völgynek kb. a közepe táján, a 
Kalota-patak balpartján fekvő 1—2 m vastag, idős tőzegtelep, mert 
képződése már rég befejeződött. Középszámítás szerint 450 m hosszú és 
400 m széles; területe tehát megközelítően 180.000 m'2.

b) Marótlaka alsó szélén a Boka-féle malom mellett fekszik az alig 
500—600 m2-nyi terjedelmű és 0,5 m mély zöldláp.
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c) Dr. Koch Antal * említi a Yásártelkinél fekvő vitriolos tőzeglápot, 
melynek területe kb. 3500 m2 és átlagos vastagsága 1 x/s m.

Szintúgy nem igen tekintélyesek az e vármegyéből ismeretes fellápok.
a) A Meleg-Számos mentén, a Teru-Serát fűrésztelep mellett fekszik 

egy felláp, melyben a tudósító szerint a tőzeg a folyó jobb partján 4—8 m 
magas falat képez. Ez lehet ama telep, melyről dr. P rimics is (i. h. 3. 1.) tesz 
említést.

b) A Hideg-Számos mentén a dámosi erdőházzal szemben fekvő 
telepeken a tőzeg a folyó jobb partján 6 m  vastagságú (Dr. Primics

i. h. 6. 1.).
c) Magyar-Yalkó község határában, a Meleg-Szamosba szakadó Boska- 

patak főforrása baloldalán elterül egy 88,200 m2-nyi (221 D°) terjedelmű 
és 2 m vastag fölláp. A láp alapját a vizet nehezen átbocsátható kristályos 
palának apró törmeléke képezi, mely rétegszerüen borítja a szálban levő 
kristályos palákat.

Dr. I stvánfpi Gyula úr, a kir. m . te rm észettudom ányi tá rsu la t tőzeg- 
ku tató  b izo ttságának  kiküldöttje je len ti, hogy

d) a torda vármegyei Szelicse község határában, de a Peana-hegv 
tövében (Kolozs vármegye) fekszik egy 150 m hosszú, 100 m széles és 
közepében 5Vs m vastag felláp. Dr. I stvánffi úr csak a fedő és a sötét-barna 
színű alsó réteget tudta megkülönböztetni, melyben fatörzsök is vannak. 
Az altalaj szürke agyag.

Egy másik tudósító szerint Oláh-Újfalu határában, a «Dosz»-dűlőben 
-és Szá-z-Ludvég határában a «Pandotina»-dűlőben is találhatók tőzeg 
nyomai.

A Ka ia-caszu havason is vannak tőzegtelepek.
Dr. Primics i. h. 3. 1.) említi még, hogy egy régibb (1840) adat szerint 

Kalotaszegen a Szénhely nevű helyen előfordul tőzeg.
Végül itt kell fölemlíteni a Bihar vármegyében Kerner Antal tanár 

.által (Pokorny i. h. 132. 1.* a Szamos forrásainál felfedezett fellápokat is. 
Az Oncsásza mellett a Petro-Ualhariuluj aljában levő völgyijén, a Yale a 
Gropili nevű helyen fekszik egy 20—30 holdnyi nagt’ felláp.

Maros-Torda vármegyéből eddig csak egy, de tagadó értesítés jött.
Udvarhely vármegyéből csak az egy Szombatfalva község határá

ban, a Sós-patak jobb partján és a Szejke-fürdő alatt fekvő 5 holnyi nagy
ságú, 30—50 öl szélességű, de 5Vs m vastag zöldlápról értesültünk. Ingo
ványos gyeptőzeg az, mely az ember lába alatt rezeg, inog. A fedő réteg 
alatt 30 cm vastag fekete tőzeg és ez alatt fekete, gyékény levelekkel kevert 
tőzeg fekszik. A telepben elszórtan fatörzsdarabokat találtak. Az altalaj 
szürke agyag.

2 9 5

1 9 *

* Földtani Közlöny, XIII. köt. 51. 1.
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Alsó-Fehér vármegyében az Aranyos déli és keleti oldalán Offen- 
bánya és Ponor községek határában, az Aranyos és Ompolv vízválasztóján 
1000—1750 m-nyi magasságban a tenger színe fölött három nagyobb és 
hat kisebb felláp található. Ezek között a legtekintélyesebb a »Mluha», 
melynek területe 25—30 kát. hold és vastagsága meghaladja a 4 m-t. 
A láp területén négy kis, alig 5—10 m1 2-nyi területű nyiltvízü tócsa talál
ható, melyeket a környékbeli nép feneketleneknek hisz; megmérve azonban 
alig 2— 3 m-nyi mélyeknek bizonyultak (Dr. Pkimics i. h. 7. 1 .).1

Kis-Küküllö vármegyéből tagadó tudósítás érkezett.
Nagy-Ktiküllő vármegyében dr. Pkimics (i. h. 11. 1.) szerint a Szent- 

Agotha és Apátfalva községek határát képező Bohrbach nevű patak völgyé
ben Kövesdfalu felett kb. 195 holdnyi nagy zöldláp fekszik, melyről 
azt mondják, hogy igen régi, valószínűleg azért, mert teljesen száraz 
területeket képez, melyeken kaszálók és szántóföldek terülnek el.

Előfordulása a Bohrbach-patak völgyének azon tágulatára szorítkozik,, 
a mely Kövesd falu felett mintegy 2,5 km-nyire kezdődik és fölfelé egészen 
a patak szétágazásáig terjed. A tőzegtelep ezen völgytágulaton végig mint
egy 200—500 m szélességben közel 5 km-nyire elnyúlik.

Tőzeg és iszapos üledék nehány helyen többszörösön váltakozik egy
mással, de leggyakrabban az utóbbi a tőzeg alatt terül. Az összes tavi 
lerakódás általában igen tetemes; a legtöbb helyen a 3 m-t is meghaladja. 
A tőzegréteg a telep különböző részeiben különböző vastag; a völgy alsó 
részében általában sokkal vékonyabb mint a felsőben. Vastagsága alul 
átlag 0,5 m-nek vehető ; a felső részben pedig több helyen 2, sőt 3 m-nvi 
vastag tőzeglerakódást is találhatni.

A tőzegben apró édesvízi szivacsok föltűnő bőven fordulnak elő • 
szintúgy itt-ott édesvízi és szárazföldi csigák héjai is, melyek a következő 
fajokhoz tartoznak: Helix sp., Helix (Petasia) bidens Chem., Hyálina 
(Polita) nitens Mich. var. Szépii Hazay, Buliminus (Chondrula) tridett.s 
Müll. var. albolimbatus P fe iff ., Succinea (Luvena) oblonga Drap. rar- 
Szinneyana Hazay, Limnaeus (Limnophysa) fragilis L., L. palustris Müll.. 
Bythinia tentaculata L .2

A kihalt emlős állatok csontmaradványai elég gyakoriak benne ; 
így kikerültek már belőle mammuth-fogak, agyartöredékek, lábszár
csontok, rhinoceros koponyájának töredéke, alsó állkapcsa es lábszár
csontjai ; Cervus elaphus agancsai és lábszárcsontjai és még egyéb apróbb

1 V. ö. Csató J ános: A M luha nevű tó (Teu Mlnhi) és viránya. —- Magyar 
Növényt. Lapok. IX. óvf. 1885. 1—8 1.

2 V. ö. L ökenthey I mre : Értesítő az erdélyi inuseum  egylet orvos-természet
tudom ányi szakosztályából. XVII. évf. 267 1.

P etasia  bidens Chem. nem  k ihalt alak, a m in t P rimics tévedésből mondja,, 
hanem  Erdélyben nedves, mocsaras helyeken el van terjedve iL örenthey).
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« so n to k ; növényevők, Bős primigenius csontjai. Dr. P rimics egy elkorhadt 
fa tönköt és egy ae tino lit-palából való sim ára  kopott kő lapnak töredékét is 
ta lá lta .

A tőzegtelep altalaja vékony márgarétegcsékkel váltakozó homokkő, 
melyben helyenként ujjnyi vastag kőszénrétegcséket is láthatni betele
pülve. E homokkő valószinűleg a legfelsőbb neogenliez tartozik.

E megyében dr. L örenthey Imre (i. h. 269.1.) úr szerint dr. Koch Antal 
egyetemi tanár úr 1890 augusztus havában Segesvártól délre Segesd és 
Trappold között egy több mint másfél kilométer hosszú posványos rétre 
akadt, melynek altalaját agyagos tőzeg képezi. A Seges-patak ezen vizenyős, 
tőzeges talajba vájta medrét és így feltárta a tőzeget, melyben a következő 
csigák héjai fordulnak elő : Hyalina (Vitrea) Andreáéi B öttg., Cochlicopa 
(Zua) lúbrica Müll., Papa (Pupilla) muscorum L., Succinea (Neristoma) 
putris L., Corychium minimum  Müll., Limnaeus (Limnophysa) palustris 
Müll., Planorbis (Syraulus) Gredleri B ielz .

A keleti Kárpátlánczot elfoglaló Csík vármegye zöldlápokban gaz
dagabb mintsem fellápokban.

Dr. I stvánffi Gyula úr a következőket kutatta :
a) A tusnádi fürdőtelep alatt az Olt völgyében, a temető területe és 

szomszédsága fekete tőzeg. E részt «Kicsi Bükk»-nek hívják; fölfelé az 
Olt mentén egészen a szegények fürdőjéig terjed, hossza kb. 200 m, leg- 
legnagyobb szélessége 30 m. E tőzeges lerakodás a fürdőtelep alá is 
benyúlik és állítólag az egész telep alatt volna elterjedve. Legnagyobb 
vastagsága 2 m.

Tusnád fürdő mellett T.-Újfalu felé a Várteteje hegyoldalnak az 
országút fele bocsátkozó lejtője is tőzeges, de csak 20—30 cm vastag. Szeli 
a Verespatak. Altalaja vörös agyag.

b) Tusnád község és Verebes között fekszik az Olt völgyében a «Benes» 
nevű, 1,5 km hosszú és 1 km széles gyeptőzeges terület, mely közepén 3 m 
vastag. Java része gyengén zsombékos, annyira lágy, hogy még a marha- 
járás nyoma is fölrontja és zsombélcossá teszi.

c) Az Olt völgyében fekszik még Csík-Szent-Simon mellett a «Nagy- 
és Kis-Ladmány» nevű dombok és a «Nagyviz» és a «Tekeres» nevű 
patakok között egy kiszáradt síkláp, melynek neve «Sárköz» vagy «Aladár». 
Hosszúsága 1000 m, szélessége 500m; a legfelső sárgás barna réteg 15 cm 
(ez a rész a 60-as években megégett, azóta neve «a föld égése»); a második 
fekete réteg 20 cm; a harmadik szintén fekete, de tömöttebb réteg 5 m 
vastag; ez alatt fekszik szürke agyag, 6 m-nyi mélységben homok.

d) Csíkszeredától Taploczán át a Csinó mentén egész Csík-Mádé- 
falváig terjed egy tőzegtelep nyúlvány, mely dr. Primics (i. h. 18. 1.) szerint 
az erdélyi részekben minden tekintetben a legjelentékenyebbik. Az Olt 
baloldalán elterülő tágas völgylapálynak javarészét elfoglalva, Ceík-
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szereda felső végétől fölfelé Mádéfalváig közbeszakítás nélkül nyúlik. Az 
Olt mentén tehát a tőzegtelep 8 km hosszú, de szélessége is igen tetemes,, 
többnyire 1 km, több ponton azonban 2 km körül is van. Az egész tőzeg
telep területe tehát középszámítás szerint 12.000.000 m2 (kb. 20 k. h.). 
Tulajdonkép két vonulatát lehet megkülönböztetni. Az egyik Csíkszeredá
tól kezdve közvetlenül Taplocza mellett vonul el és egészen Csicsó falúig 
terjed; a másik pedig az Olt mellett az Olthid tájékától kezdve egészen 
Mádéfalváig nyúlik fel. A két vonulat közé, Csicsó községből kiindulva déli 
irányban egy tőzegmentes nyúlvány ékelődik be, mely a «Szépviz» patakán 
áthatolva, azontúl is jókora távolságra lenyúlik. Ennek déli folytatásául 
tekinthető a «Teksedombja», mely szigetszerü tőzegmentes terület.

A két vonulat közti területeket a tőzeg általában vékony, 30—50 cm-nyi 
rétegben borítja, de a vonulatok középső részeiben vastagsága 1—2 m között 
váltakozik. Az egész tőzegtelep középvastagsága számos adatból kiszámítva,
1 m-nek vehető; dr. Istvánffi úr azonban 5Va m-nyi vastagságot is föl
jegyzett.

Föliiletének java része szikkadt és részint kaszáló, részint legelők 
foglalják el, de helyenként művelés alatt levő területek is találhatók rajtok. 
Süppedékes helyek csak nehány ponton és főleg ott fordulnak elő, hol a 
fölszálló forrásvizek lefolyás hiányában a réteken szétterülnek, vagy a hol 
egyes vizerek szivárognak le a rétekre.

A tőzegtelepet többnyire fekete színű televény föld takarja, a réteg 
a tőzegcsapás szélein mindenütt vastagabb mint a közepén; az Olt mellett 
mindenütt tetemesebb, 1—2 m-nyi, mint a keleti szegélyen, a faluk közelé
ben. Ez is egyik bizonyítéka annak, hogy az Olt mostani medrét a tőzeg
képződés teljes befejeződése és a takaróréteg lerakódása után mosta ki és 
hogy az Olt melletti tőzegtakaró bizonyára a közeli Hargita lejtőiről lefolyt 
csapadékvizek révén rakódott le, még abban az időben, mikor az Olt még 
hihetőleg vizér alakjában folyt le a völgylapályokon.

A tőzegtelep felső szintjében édesvízi és szárazföldi csigák héjai for
dulnak elő, melyek dr. L őrenthey J. (i. h.) ú r  szerint a következő fajokhoz 
tartoznak; u. m. Hyalina (Vitrea) cf. Andreaei B öttg ., Helix pukheüa  
Müll., H. bidens Chem., Cochlicopa lubrica Müll., Pupa museorun L.. 
Succinea putris L., S. oblonga Drap., Corychium minimum Müll.. Lio - 
naea palustris Müll., L. truncatulus Müll., Planorbis cordortas L., 
P. rotundatus P oir., P. Gredleri Blelz.

Az altalaj kavicsos réteg fölött elterülő agyagos lerakódás, a mely hol 
szürkés kékes, hol barnaszinű és helyenként kisebb-nagvobó mértekben 
iszapos, homokos, vagy kavicsos.

e) Zsögöd község és Csík-Szereda város között dr. Ppjüics szerint 
(i. h. 17. 1.) az utóbbi várostól lefolyó patakocska mellett elterülő rétségen 
kezdődik egy tőzegtelep és a Mártonfalva nyugoti oldalán emelkedő halom
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lábánál, annak lejtőinek körrajzait követve, bosszú folt alakjában 3 km-nyi 
távolságban nyúlik el. Összes területe 1.300.000 m2 (kb. 226 k. h.), középvas
tagsága 1 m. Többnyire ingoványos. Maga a tőzegtelep minden tekintetben 
idősnek mutatkozik; képződése már réges-régen befejeződött. Felette 
mindenütt 10—30 cm vastagságú fekete televeny földréteg terül; a tőzeg 
pedig kékes színű agyagon nyugszik, mely különböző sziklanemekből szár
mazó apró kőtörmeléket zár magába. Ez az agyag egy mélyebb, túlnyomó- 
lag kavicsos réteget borít.

Eltekintve a fedő televényes földtől, a tőzegtelep középső részeiben 
általában kétféle tőzeget lehet megkülönböztetni. Az alsó, a mocsári tőzeg, 
torba, darabos és túlnyomólag mocsári növények maradványaiból áll; 
a felső pedig gyeptőzeg, a mely tömött, képlékeny, jól összesajtolható és 
igen vékony növényszálak halmazából áll.

f) Balánbánya határában a fiirészmalmok között, az út és az Olt 
folyó mellett van az Olt völgyében a «Bo tv ója» nevű 250—300 m bosszú 
és 100 m széles, 0,5— 1 m vastag gyeptőzeg terület, mely jelenleg kaszáló.

g) A Marospatak völgyében a felső patak bal partján Gyergyó- 
Vasláb határán feküsznek 1,5 km hosszú és 1 km széles területen 45—50 cm 
vastag tőzegrétegek ; a fedő gyepes réteg alatt van a vékony barnás tőzeg
réteg. Az altalaj agyag.

h )  Borszék körül több kisebb terület fekszik, nevezetesen : h 1)  Az Ó- és 
Uj-Sárosfürdő között a Jókai-út széléig terjedő, 200 m hosszú, 40 m 
széles és 8  m vastag gyeptőzeg, melyet a Nádaspatak átszel, /t2) A fran- 
cziskánusok kertjétől a Lobogó-fürdő alá nyúlik egy 90 m hosszú, 
40 m széles és 3 m vastag tőzegtelep, melyet a Lobogó-forrás átfúr. 
A gyepes takaróréteg alatt, mely barna gyeptőzeg, következik levelekkel 
(Typba?) és gyökerekkel elegyes tőzeg. Helyenként a források (egy régibb 
is volt) táján mészlerakódások és (odahordott) tőzegrétegek is váltakoznak. 
A tőzeg alsóbb rétegei sokkal puhábbak, nélkülözik a leveleket, feketék. 
Famaradványok, ág- és gyökérdarabkák előfordulnak benne. Az altalaj 
szürke, agyagos pala («szivály»); a legmélyebb, 8 V2 m-es ponton az Ó-Sáros 
mögött mésztörmeléket hoz föl a fúró. h 8) A «Veröfény» oldalon és h á)  a 
topliczai úton a Körös-Árok és a Nagy-Árok között szorosan az országút 
mellett mutatkoznak kis fekete színű tőzegtelepek, h 5) A «Hármas-Sziget» 
is tőzeges és h6) a «Holló» mellett is van állítólag tőzegtelep.*

A Csíkszeredái m. kir. erdőhivatal jelentése szerint a megyében Szt.- 
Király, Lázárfalva, Kászon, Impér és Jakabfalva községek határában fel
lápok fordulnak elő.

* A borszéki tőzeglápot illetőleg lásd'még H erbich F eiíencz értekezését: «Észak
keleti Erdély földtani viszonyai». (A m. kir. földtani intézet évkönyve. I. köt. 322— 
323. 1.) és dr. Staub Móricz : (Földtani Közlöny, XXIII. köt. 182. 1.).
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Ezek közül dr. Istvánffi Gy. ur a Lázárfalva mellett fekvő «Mohostó» 
vagy «Kukujzás» nevű fellápot kutatta. A Csornád Tóbércze és Fenyőbonk 
között a Szt.-Anna tó fölött kb. 1000 m-nyi magasságban fekszik. Alakja 
ötszögü, 1 km hosszú és 800 m széles, területe tehát 139 kát. hold. Szét
szórtan az egész lápon 29 tószem fordul elő; északi végén csorgó forrás 
bugyog ki, melynek vize iható. E tószemek körül a tőzegfuró IOV2 m-ig 
sülyedt a korhadó sphagnumban, a nélkül, hogy a kész tőzeget elérte 
volna. A nép feneketleneknek tartja; de mélységük váltakozik 3—40 m 
között. Sok fenyőtörzs van benne; szélein zsombékos és ott a tőzeg vastag
sága 20—30—50 cm.

Úgy látszik, ez az ismeretesek között Magyarország legvastagabb 
fellápja.

A Szt.-Király község határában előforduló «Lucs mejjéke» nevű fel
láp kb. 112,5 ha-nyi nagy

és ép oly nagy a Kászon, Impér és Jakabfalva községek határában, 
a «Lassú-ág» nevű patak mentén fekvő felláp, mely közepén mintegy 1,25 m 
vastag. Egynél több réteget nem lehet benne megkülönböztetni. Az altalaj 
agyag és homok, melyben nagyobb köveket és kavicsot nem lehet találni.

(Folytatjuk.) ^  A f

MESTERSÉGES ÁSVÁNYOK.
Schneider, R . : Über die Einwirkung des Kupferchlorürs auf Kalium - 

Eisensulfid und über die Darstellung von künstlichem Kupferkies. 
(Journal f. pract. Chemie. N. F. Bd. XXXVIII. 1888 pag. 569.)

Ha gyengén ammoniakos rézchlorüroldatot levegő kizárásával egy jól 
eldugaszolható palaczkban kálium vassulfidra engedünk hatni, e kénsót tartós rázás 
által suspendálva tartván, akkor a kénsó vörösbarna kristályai először sárga- 
barnák lesznek, azután lassan sötétebb, később világosabb bronz színt vesznek 
fel. A reactio rendesen 24—30 óra alatt be van fejezve. Ezen reactionál a kálium 
vassulfidban (Ka S. Fea S3) a réz a kálium helyébe lép és keletkezik enprovassulíid 
Cua S. Fes Sä.

Ezen vegyület tulajdonságai a következők: Arany, vagy sámréz-színu 
fémfényű, kálium vassulfid szerint képződött pseudomorphosák. melyek leve.- :2 
befuttatódnak s azért jól záró edényben tartandók. A kristályok pora teeete. de 
a barnás zöldbe játszik.

Fajsúlya e vegyületnek 15°-nál 3,6.
Eeagentiák irányában a cttprovassulfid épúgy viselkedik mint a természetes 

rézkovand, csak sósav és salétromsav jobban oldja ezen vegyületet mint a rézko- 
vandot, minek oka valószínűleg a természetes rézkovand nagyobb sűrűségében 
rejlik. Rézkovand—4.1—4,3; cuprovassulfid=3,6.
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Az alábbi táblázatban I—IV. ezen vegyület, V. Goslárról való kristályod ott 
rózkovand elemzési adatait, VI. pedig a Cm S. Fea S3 képlet szerint számított 
értékeket láthatjuk.

I. II. IH. IV. V. VI.
Cu = 34,75 34,21 34,62 34.36 34,55 34,57
Fe = 30,20 30,39 30,06 30,50 30,45 30,54
S = 34,22 34,07 34,40 34,42 34,91 34,89

99,17 98.67 99,08 99,28 99,91 100,00

Amint látható ezen vegyület elemzési adatai a rézkovandéival valamint a 
számított értékekkel jól egyeznek.

S chneider, R : Über künstlichen Kupferwismuthglanz. (Journal für prakti
sche Chemie. N. F. Bd. XL. pag. 564—576.)

A szóban forgó vegyület keletkezik ha egy jól eldugaszolható 50—60 köb
centiméteres lombikban finom porrátört kalium-wismuthsulfidot (K2 S. BÍ2 Ss) a 
megfelelő mennyiségű (1 gr kálium-wismutlisulfidra 0,235 gr rézoxydult tartalmazó 
levegő kizárása mellett készült s utólag ammóniákkal gyengén alkalikussá tett 
s higitott) rézchlorür oldatával leöntünk, a lombikot azonnal levegő mentes vízzel 
megtöltjük s a reactio elősegítésére tartósan rázzuk.

A Kalium-wismuthsulfid aczélszürke színe igen lassan sötétebb lesz, a reactio 
8—10 napig tart.

A keletkezett termék egy majdnem fekete, még csak gyengén a szürkébe 
játszó egynemű por. Ezen port minthogy még káliumot és wismuthoxydot tartal
maz, higitott sósavval és frissen készült kénhydrogen keverékével keli kezelni 
s akkor fekete fénytelen port nyerünk. Ha ezen port levegő kizárása mellett 
hevítjük, úgy kezdő vörös izzásnál megolvad s kihűlés után egy tömeget ad, mely 
külsejére és összes viselkedésére nézve a természetes emplektithez nagyon, sokszor 
majdnem a teljes megegyezésig hasonlít.

A tömeg világos szürke-fehér, egészen ónfehér színű, de pora mint a 
majdnem tisztán fekete mint az emplektité (rézbismuthfény); törési felülete tömör 
sugaras, a lassabban kihűlt részeken sugaras, helyenkint leveles. A tömeg belse
jében keletkezett drusákban élénken fémfényű oszlopos kristálykák ülnek, melyeket 
a természetes emplektittől alig lehet megkülönböztetni.

A chemiai elemzés a következő eredményt adta:

Cu2 S, BÍ2 Ss 
szerint számítva I.

Talált
II.

Bi =  61,99
1

61,36
2

61,89
Cu =  18,92 19,22 18,84
S =  19,09 — 19,00 19,10

100,00 99,83

Ezen anyag fajsúlya 15°-nál 6,10, a természetes emplektité W eisbach szerint
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5,137—5,263, F kunzel szerint 6,23—6,38; chemiai tekintetben, valamint a 
forrasztó csó' előtt úgy viselkedik mint a természetes ásvány.

Ha tiszta chalkosin és mesterséges bismutlisnlfid (15 gr CuaS és 512 r. 
BiaSs) benső keverékét összeolvasztjnk, époly terméket kapunk, mint fenti methodus 
szerint.

Szerző végre a witticlienit mesterséges előállítását következőleg írja le- 
Ha levegő kizárta mellett (szénsav atmosphaevában) forró rézchlorid oldatát 
durva porrátört bismuthra engedjük hatni és ezen előbb borkősav tartalmú levegő
mentes vízzel hígított oldaton át gyorsáramú kénhydrogengázt vezetünk keresztül, 
akkor fekete-barna csapadékot nyerünk, mely megömlesztés után minden tekin
tetben a tömör wittichenithez hasonlít, csak a fémfényű bismuth részecskék hiá
nyoznak, melyek a természetes érczben majdnem rendesen észlelteknek. Képző
dési módja szerint nem forog fenn kétség, hogy csakugyan 3Cu2S, Bia Ss képlet 
szerint van alkotva. Ez tehát az emplektithez oly viszonyban áll, mint a tarkaréz- 
ércz a rézkovandhoz.

Schneider, R : Über künstlichen Silberwismuthglanz. (Journal für prakti
sche Chemie. N- F. Bd. XLI pag. 414—424. 1890.)

Legfinomabb porrá tört kaliumwismuthsulfid 1 gr.-ja jól eldugaszolható, 
körülbelül 60 köbcentimeteres lombikban 25—30 cm3 levegőmentes vízzel leön
tetik, ehhez folytonos mozgatás közben megfelelő mennyiségű (1: 30) ezüstnitrát 
oldatot öntünk, melyhez előbb annyi ammoniákot öntöttünk, hogy az elejénte kelet
kezett barnás zavarodás eltűnjék. Az edény ekkor levegőmentes vízzel megtöltetik 
s a reactio elősegítése végett lehetőleg tartósan rázzuk. 1 gr kaliumbismuthsulfidra 
0,550 gr ezüstnitratot veszünk. A reactio 12—24 óra múlva befejeződik. A mara
dék fölötti tiszta oldatot decantáljuk azután a lombikot ismét levegőmentes vízzel 
megtöltjük, többször összerázzuk s egv-két napig állni hagyjuk, hogy a kálium nit
rát tökéletesen kivonassák. Ekkor a maradékot megszűrjük először vízzel, azután 
absolut alkohollal kimossuk, és megszárítjuk. Ezen módszer szerint előállított ezüst- 
bismuthsulfid fekete szürke por.

A chemiai elemezés eredménye a következő.

:ío2

Ag, S, Bia S3
Képlet szerint számítva Talált
Ag =  ... ... 28,42 28,19
Bi =  — 54,74 54,59
S =  ... ... 16,84 16,49

100,00 99,27»/.

A fenti módon előállított vegyület külső sajátságaira nézve nem uasonlít a 
fényiéhez, de ha lefödött tégelyben mérsékelten erős fújtató lánggal megolvasztjuk, 
akkor kihűlés után oly tömeget nyerünk, mely külsejére nézve teljes joggal mester
séges ezüst bismuthfénylének mondható, összetételét pedig a következő elemzési 
eredmény mutatja.
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Ag =  ... .... ... ... 28.52 o/o
Bi =  ... ... ... ... 54.49 «
S =  ... .......... ... 16.53 »

99.54

A mesterséges ezüst bismuthfénvle (Silberwismuthglanz) szürkés-fehér színű, 
kitűnő fémfényű. A törési felület teljesen egyenletes, kristályosán finom leveles,, 
pikkelyes szerkezetű. Ezen vegyületet kristályodottan előállítani nem sikerült. 
Meglehetősen merev, de nem egészen könnyen dörgölhető szét, pora szürke, 
keménysége 3,5 körü l van. Fajsúlya 15°-nál=6,96, a tömör érez fajsúlya B ammels- 
berg szerint 6,92.

Hideg salétromsav ezen vegyületet alig támadja meg, melegítve kénkiválás 
mellett tökéletesen elbontja. Hydrogen áramban gyönge vörös izzásra hevítve 
kénhydrogen keletkezése mellett ezüstre és bismuthra bomlik szét. Ezen tulajdon
sága teljesen összevágó azzal, hogy ép úgy az ezüstsulfid és bismuthsulfid magasabb 
hőmérséknél hyddrogennel reducálhatók. Ezek szerint nincs kétség, hogy ezen 
vegyület mesterséges eziistwismuthfényle, s hogy ennek valamint a természetes 
vegyületnek alkata:

Ag2 S, Bis Ss képlet által fejezhető ki.
Előállítható még, ha ezüst sulfidot és bismuthsulfidot tömecssúlyuk viszonya 

szerint levegő kizárása mellett összeolvasztunk.

Weinschenk E .: Beiträge zur Mineralsynthese. (Zeitschrift für Krystallogr. 
und Min. 1890. Bd XVII. pag. 486—504.)

Szerző a következő négy módon állított elő mesterséges ásványokat.
I. Sulfidok előállítása a fémoxydoknak salmiakkal és kénnel való heví

tése által.
H. Az apatit-sorozat ásványainak előállítása nedves úton.
III. Ásványok előállítása fémek hatása által ammoniakos vízre.
IV. Sulfidok előállítása savanyú oldatokban rhodanatok elbontása által.
I. Ezen módszert először Wöhleb használta, ki ezt következőleg leírja: «Ha 

kén, salmiak és vasoxyd benső keverékét a salmiak tökéletes fellengüléséig hevítjük, 
a tömeget lassan lehűlni hagyjuk és vízzel leöntjük, úgy nehéz, sárgaréz-színű okta
édereket- és tetraédereket látunk leülepedni, melyek a közönséges vaskovanddal 
azonosak.»

Szerző e módszer segélyével pyritet, egy eobalt sulfidot réz-sulfürt és galenitot 
állított elő.

II. D ébray először állított elő nedves úton apatitot, midőn savanyú phosphor- 
savas mész és konyhasó oldatát 250°-ra hevítette.

Szerző az ammonsók azon tulajdonságát, hogy magasabb hőnél dissociálnak 
s így zárt csőben nagy nyomást előidéznek, az apatit-sor ásványainak előállításánál 
felhasználta. A mészsó előállítása czéljából chlorcalcium, ammoniumphosphat és 
aanmonium chlorid oldatainak keverékét zárt csőben 150°—180°-ra hevítette s 
így már néhány órai hevítés után, rendesen kifejlődött viszonylag nagy kristályokat
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nyert, melyek részint csillagalakulag csoportosult kisebb, részint egy6s nagyobb 
hatoldalú prismák lapos pyramissal, melyekhez ritkább esetekben a basis is járul.

Ugyanezen formákat mutatja a megfelelő strontiumsó, mely könnyebben s min
dig teljesen kristályosodik.

A bariumsó apró prismatikus kristályokat képez.
Pvromorphitot igen nehezen s csak egyes rosszul kifejlődött kristályokban 

nyerhetni.
A magnesiumsók mindig az Mgs (POí)s + 4HsO sót adják.
Vasammoniumchlorid kevés, kicsi, de jól kifejlődött kristályokat ád, melyek 

az apatitnak megfelelő vasvegyületből állanak.
A chloroarseniatokból a calcium, bárium- és ólomsók az apatit formáiban kris

tályosodnak, a strontiumsó monosymmetrikus erősen kettőstörésű kristályokat 
képez, melyek chlort nem tartalmaznak.

A vanadinatokból a bárium- és calcium sók hat szögű és monosymmetrikus 
kristályok keverékét adták, a strontiumsók azonban csak monosymmetrikus 
kristályokat.

Annak, hogy az ily módon mesterségesen előállított apatit-sor ásványai 
közül némelyike opticailag positiv, másika opticailag negativ, míg a természetben 
előforduló apatit ásványok valamennyije opticailag negatív, szerző nem tudja 
okát adni.

Szerző B ecquerel módszere szerint is kísérletezett. E módszernél a csapadék 
csak magasabb hőnél keletkezhetik, oly módon, hogy a reagenst igen vékony 
csövecskébe forrasztjuk s ezt az illető sóoldatokkal ellátott vastag falu csőbe 
helyezzük, melyet szintén beforrasztunk. Ez esetben a phosphorsavae ammonium 
lett a vékonyfalú csövecskébe forrasztva.

Ezen a módon a calcium chloriddal csupán monosymmetrikus, meglehetős 
nagy s élesen kiképződött kristályokat nyerni, ezek valószínűleg a normális víztar
talmú calciumphosphatból állanak.

Strontium- és bariumsó Strontium- és illetőleg bariumapatit-kristályokat 
adnak, melyek kisebbek és kevésbbé élesen kiképződvék mint a legelőbb leírt módon 
nyertek.

Az ólomsók azonban élénk- fenj'- és kettős törésű hexagonalis tűkben kristá
lyodó pyromorphitot adnak.

Ily módon a mimetesit, vanadinit és vivianit előállítása is sikerült.
III. Ha rézsulfát oldatához annyi ammoniakot öntünk, hogy nem eg --zen 

két molecül ammóniák egy molecül réz-sulfatra essék és ha ezen oldathoz fölös 
legben vassodronyt adunk és az egészet zárt csőben körülbelül 7 órán át 150°C-ra 
hevítjük, akkor az összes réz faalakú kristályhalmazokban, ritkán egyes kristá
lyokban válik ki, míg a vas az ammóniák által hydroxvddá alakíttatik. A vashydroxyd 
kevés sárgás pehely mellett, bársony fényű, sárgabarna, göthithez hasonló, retedben 
rakódik le. A vashydroxyd mellett fekete, erősen mágneses oktaéderek vannak, 
melyek kétségkívül magnetitek.

Ha a fenti rézoldathoz kevesebb vasat adunk, mint a mennyi a réz teljes 
reductiojához szükséges, úgy a fémréz mellett, igen éles, többnyire vörös, okta
éder, dodekaéder, és hexaéder combinatioja által alkotott szabályos kristályokat 
nyerünk, melyek kétségkívül cupritok.
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Ha a rézsulfat nagy fölöslegben van jelen, akkor sötétzöld erősen pleoch- 
roitikus kristályok is képződnek, melyeknek összetétele:

I. H.
Cu=58,50 % 59,57 °/o
803=22,78 24,13
HaO=18,72 10,30

A II. mutatja az arnimit összetételét, melynek képlete Groth szerint 280* 
(Cu OH)* +  3HaO.

Ha a legelőbb említett oldathoz vas helyett zinket adunk, akkor vékony, hat 
oldalú, optikailag egy tengelyű fehér táblácskák képződnek. Ezek valószínűleg egy 
a brucittal isomorph zink hydroxydból állanak.

Magnesium egy rostokban és tűkben kivált hydroxydot adott; a mangan 
kristályos oxvdokat illetőleg, hydroxydokat adott.

Réz cuprit kristálykákat adott, melyeket azonban az ammóniák mindig 
corrodált.

IV. Szerző erős nyomású kénhydrogen atmospliárában állította elő az alább 
felsorolt sulfidokat. A kénhydrogen atmosphárát rhodanammonium segítségéve 
állította elő. A rhodanammonium t. i. körülbelül 180°C-nál kénhugyanynyá alakul' 
mely utóbbi még valamivel magasabb hőmérséknél szénsavra, kénhydrogenre és 
ammóniákra bomlik.

Ily módon, ha az ammóniák megkötésére valamely savat rendesen ecetsavat 
adunk, tetszés-szerinti nyomással biró kénhydrogen atmosphárát állíthatni elő.

Szerző a legszebb kristályokat akkor nyerte, midőn körülbelül két akkora 
mennyiségű rhodanammont vett, mint a mennyi a kísérlethez vett fémoxydnak 
rhodanáttá való alakítására elég. kevés feleslegű eczetsavat adott hozzá s vízzel az 
egészet annyira felhígította, hogy a cső körülbelül “,'s-áig megtelt. Kiemeli még, 
hogy vagy nem szabad használni, mert az igen nagy nyomás következtében roppant 
heves explosiok támadnak, mint ez szerző számos kísérletei alkalmával többször 
meg is történt. A zárt cső a fenti keverékkel 4—6 óráig 230°—250°C-ra hevíttetett.

Ily módon az alábbi -ulfidok állíttattak elő:
1. Galenit, eczetsavas ólomból. 2. Argentit, eczetsavas ezüstből. 3. Covellin 

rézvitriolból. 4. Zinnober, higanychloridból. 5. Rézsulfür, rézchlorürből. 6. Higany- 
sulfür, higanychlorürből. 7. Antimonit, hánytató borkőből. 8. Auripigment, arse- 
nessavból. 9. Troilit, vasammonium chlorürből. 10. Millerit, nickelsulfatból. 11. 
Kobaltra onosulfklot, cobaltchlorürből. 12. Alabandint, manganosulfátból.

Szerző végül még a manganpát és kornnd előállítását említi.
Bourgeois, a ki legelőször használta a liugyanyt carbonatok előállításánál, 

említi, hogy egyebek között a manganpát előállítása sem sikerült neki; szerző azért 
néhány kísérletét ismételte.

1. Manganosulfat és lmgyany keveréke néhány óráig 160°—180°C-ra heví
tetett, ekkor kis rhomboederek és színtelen, savakban pezsgéssel könnyen oldódó 
sphárolithos képződmények keletkeztek. Szerző azt gondolja, hogy ezek a mangan- 
páttal identikusak.

2. Aluminiumsnlfat oldata hugyanynyal egy zárt csőben 160°—180°C-ra
földtani Közlöny. XXIV. köt. 1894. Í213) G)rt
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hevíthetett. A legtöbb esetben egy rostos hydrat keletkezett, de két esetben az 
agyagföld köröskörül kiképződött igen apró kristályokban vált ki.

Azon néhány sajátság, melyeket ezen apró kristálykákon észlelni lehetett, a 
korundra illik.

Michael, L. : Recherches sur la cristallisation du miniurn et du 
peroocyde de plomp. [Plattnerite.] (Bull. de la soc. min. 1890. pag. 56. 
Jahrb. f. Min. 1892. I. pag. 19 Bef.)

Ha amorph ólomearbonatot káli- és natronsalétrom fürdőben 300°-ra felhe
vítünk, miniumot nyerünk.; kis narancssárga prismák keletkeznek.

Ha ólomoxydot kalihydráttal összeolvasztunk plattnerit-kristályokat nye
rünk ; a keletkezett kristályok hosszú, a négyszöges rendszerbe tartozó prismák 
voltak.

B ourgeois. L .: Sur Ja préparation du nitrate basique du cuivre crys- 
tallisé et sur són Identification avec la gerhardtite. (Bull, de la soc. min.
1890. pag. 69. N. Jahrb. f. Min. 1892. 1. pag. 19. Befer.)

Ha egyenlő mennyiségű hugyany és réznitrat vizes oldata 130°-ra 
felhevíttetik, fényes kékes zöldszínű, vízben oldhatlan, de savakban igen oldható, 
3,41 fajsúlyú lemezkék keletkeznek, melyek 4 CuO, NaOs-fSHaO képlet szerint 
alkotvák. Ezek rhombos kristályok. Már Wells és Penfield az által nyerték ezen 
ásványt, hogy réznitratot fémrézzel 250°-ra hevítettek.

be Köninck L. L. : Über die Löslichkeit des Quecksilbersulflds in den 
Sulfiden der Alkalimetalle und der alkalischen Erden und. die Erzeu
gung von krystallisirtzm Zinnober. (Zeitschrift für angewandte Chemie.
1891. pag. 51.)

A higanysulfid, natriumsulfid és kaliumsulfid conc. oldataiban könnyen ol
dódik akár alkalihydrat, vagy efféle vegyület van jelen, akár nincs. A calcium-, 
bárium-, és strontiumsulíid oldataiban valamint a sulfhvdratokban szintén old
ható ammoniumsulíid nem oldja. Ha a fentemlített sulfidok (higanysulfidot tar
talmazó, oldatai gyorsan elbontatnak, fekete, alaktalan higanysulfid válik le, ellen
ben ha az elbontás lassú, akkor a higanysulfid kristálvodott zinnober alakjában 
válik le. Szerző ily módon pompás egészen 1 mm-nyi nagy zinnober kristályokat 
nyert az által, hogy parafa dugóval tökéletlenül elzárt lombikban concentrált 
higanysulfid dal telitett, natriumsulfid oldatát több hónapon át magára hagyott; a 
natriumsulfid lassú elbontását a levegő oxygenje okozta. Ha liiganyoxyduisót keze
lünk fölös nartium suliiddal, akkor higanysulfid és higany keletkezik, az előbbi 
feloldódik, a higany oldatlanul visszamarad. L oczka J ózsef.
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IRODALOM.
(10.) Oppenheim, Paul : Über die Brackwasser fauna des Eocän im nord

westlichen Ungarn. (Sitzungsberichte der 38-sten Versammlung der 
Deutschen geologischen Gesellschaft zu Freiberg i. Sachsen. (Zeitsch. der 
Deutsch, geol. Gesellschaft. Berlin 1891 Bd. XLIII. pag. 801.)

Magyarország észak-nyugati részében az eocen rétegsorozat Hantken meg
figyelései szerint édesvízi képződményekkel kezdődik, de melyek helyenként 
brakk jelleget vesznek fel. Követik azokat a kőszéntelepeket kisérő félig sós vizű 
agyagmárgák és márgameszek, azután az agyagok a Nummulites subplanulata 
Hantk. und Mad.-szál és végül a márgák a Nummulites lucasana és perforata-val, 
mely utóbbiaknak aequivalensei a íelső-roncameszek lehetnek.

Szerző ezek közül a félig sósvízi agyagmárgák és márgameszek faunáját 
tanulmányozta tüzetesebben, a melyeknek édesvizi képződményéből a Hantken 
idézte fajok:

Anomia dentata Hantk., Congeria n. sp., Unió sp., Anodonta sp., Cyrena 
grandis Hantk., Nerita lutea Zitt., Melanopsis buccinoidea Desh. aff. Paludo- 
mus sp.; a brakkvízi, rétegekből: Anomia dentata Hantk., Mytüus cf. corrugatus 
Brongn.. Cyrena sp., Fusus polygonus Lám., F. minax Lám., Cerithium calca- 
ratum Brongn., C. striatum Dkfr., C. auriculatum Defr., AmpuUaria perusta 
Brongn., Ostrea sp., Rotalina sp., Cythcre sp.

A mi az első helyen álló, az alsó édesvízi képződmények félig sósvízi réte
geiből egészen a perforata márgákra következő striata szintig mindenütt előforduló 
Anomia dentata-t illeti, úgy ez egy alak, mely Felső-Olaszországban Valdagno 
mellett a Mt.-Pulli-i lignitekben, valamint Roncán is gyakori és mely már koráb
ban Bayan-íóI az Anomia grcgaria nevet kapta, de mely a ligamentlemezei, a 
zárókészüléke valamint azon sajátság által, hogy külső díszítése egészen független 
alakit az aljzattól, melyhez tapad, annyira elüt az anomiideák ez ideig ismert 
nemeitől, hogy egy újnak fölállítása vált szükségessé. Szerző a systemában a Placu- 
nanomia és Placuna közé helyezi és a Paraplacuna grcgaria Bayan elnevezéssel 
látja el.

Congeria n. sp. M unier CuALMAS-nak Congeria eocenia-ja. Valószínűleg 
összeegyeztetendő lesz Ror.i.E-nak az alsó-stájerországi St. Briz melletti Lubellina- 
graben-ból ismertetett Congeria stmaca-jával. *

Unió sp. Rossz megtartású darabok az ajkai krétakorú Unió-ra, valamint 
a Lubellinngraben-ból származó Unió lignitaria RoLLE-ra emlékeztetnek.

* Lásd Oppenheim Paul : Die Gattungen Dreissensia van Benedkn und Congeria 
P artsch, ihre gegenseitigen Beziehungen und ihre Vertheilung in Zeit und Raum. — 
Zeitsch. der Deutsch- geol. Gesellsch. Berlin. 1892. 43. Bd. pag. 953 a hol mint Tioho- 
gonia (Congeria) eocenia Mun.-Chalm. van említve.
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Anodonta sp. Ide sorolható maradványokat nem ismer.
Cyrena grandis Hantk. a Mt. Pnlli-n és Ronca-n előforduló Cyrena sírén a 

BnoNGN.-ra, valamint a Lubellinagraben-ból leírt Cyrena lignitaria RoixE-ra emlé
keztet, mindazonáltal fajilag önálló, mert úgy az általános alakjában, valamint 
zárófogai alkotásában lényeges eltérések tapasztalhatók. A fentebbiekben említett 
két typushoz külsejükre nézve igen hasonlít a Hantken Cythere hungarica-ja, de ez 
is a zárókészülék elütő volta folytán különbözik amazoktól.

Nerita lutea Zitt. Úgy látszik identikus.
Melanopsis buccinoidea Desh. aff. Valószínűleg önálló, de a buccinoidea 

alakkörébe tartozó faj.
Paludomus sp. Ezen elnevezés alatt úgy látszik a pyrguliferák vannak értve, 

a melyeknek fellépte az eocenben — eltekintve MuNiEii-CHALMAS-nak az ajkai 
eocénből történt felemlítésüktől, mely állítást azonban Tausch határozottan meg
támadta — ezek szerint egész biztossággal meg van állapítva. Az eocen alak fel
tűnően hasonlít RoLLE-nak a Lubellinagraben-ból ismertetett Pyrgulifera gra- 
data-jához és mint Pyrgulifera hungarica Opp. lesz bevezetve.

Modiola (Brachydontes) cormgata Brongn., typusos. Fusus polygonus Lám., 
Cerithium calcaratum Al. Brongn. Melanatria auriculata v. Schloth. =  Cer 
combastum Brongn. =  Cer. auriculatum Hantk., Ampuüaria perusta Al. Bbongn., 
Cerithium tokodevse Mun.-Chalm. =  Cer. striata Hantk. Látszólag egy önálló, a 
magyar eocen rétegeket jellemző faj.

E kövületeket bordó képződmények korának megállapítását ezélzóan, meg- 
egyzi szerző, hogy az édesvízi és brakkvízi képződményeket egy teljes egésznek 
kell tekinteni, miután a helyenkint az édesvízi lerakodások közé települt félig sós 
vízi rétegek ugyanazon faunával bírnak, mint a felsőbb brakkvizi képződmények. 
Közös ugyanis bennük : Anomia gregaria Bayan, Congeria eocenia Mun.-Chalm. 
és Pyrgulifera hungarica Opp., melyek közül az Anomia gregaria még a striata 
szintben is honos. Hogy továbbá nagy megegyezés uralkodik a Magyarország 
nyugati részében előforduló brakkvizi lerakodások és a Felső-Olaszországban aMt. 
Pulii melletti legalsó félig sós vizi képződmények, valamint a Ronca melletti fekete 
tufák faunája között, bizonyítja hogy a Modiola corrugata Al. Bbongn., F u s u s  

polygonus Lajl, Cerithium calcaratum Al. Bbongn., Melanatria auriculata 
Schloth., Ampullaria pemsta Al. Bbongn. mindkettőjükben előfordul.

Daczára e faunák nagy hasonlatosságának a magyarországi lerakodások 
mégis valamivel régiebbeknek tekintendők, minthogy ezek a Nummulites sub, o • - 
lata Hantk. és Mad. által jellemzett agyagképlettel vannak fedve, mely Felsc'-Olas;- 
országban hiányzik és ott legtöbb helyen valószínűleg bizonyos alsó féli’ s. - o ; 
lerakodások által van pótolva. De ezáltal azután a magyarországi lignitek 
ebbek lennének a vicentini Mt. Pulli-aknál, mely feltevést különben a pyrgtilitrra 
krétanem fellépte azokban, valamint hiányuk az utóbbiakban még megeros.ten: 
látszik. E következtetésből kifolyólag tehát a magyarországi lignitek tavi i-o -  
gyanánt a vicentini Membros és Süss és Bayan Etage B-je lennen-i trk

Az édesvízi lerakódások mészdarabjaiu a Bythinia cári" • M 
mellett egy még közelebbről meg nem határozott Cyclotus maroivány. t^t 
meg nem határozható helicideák és a Lubellinagraben-bel. • -* i

RoLLE-ra emlékeztető alak találtattak.
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Az előbbiekben taglalt és az alsó-stájerországi St.-Brix melletti, a Lnbellina- 
graben-ből ismert fauna hasonlatossága folytán, szerző a Sotzka-rétegek korának 
kérdését is érinti, a melyekre véleménye szerint koránt sincsen kizárva azon 
lehetőség, hogy az úgynevezett Sotzka-complexus úgy krétakorú (Bötschach), 
mint ó-eocen (Lubellingraben, talán Trattinik, Hrastovec, Cerovec és Heiligen
geist), valamint oligocen (a Cerithium margaritaceum-ot tartalmazó rétegek, 
Sotzka, talán még Eibiswald, ha ez ugyan nem fiatalabb) rétegeket tartalmaz, 
miként ez eset nyugati Magyarországon (kréta: Ajka, ó-eocen: Dorog, Tokod, 
Nagy-Kovácsi stb., oligocen: Szarkás, Annavölgy, Tokod stb.) is előfordul.

Ha a Lubellinagraben faunájának ó-eocen kora valóban bebizonyosodnék, 
úgy ezen előfordulás az összekötő kapcsot képezné a magyarországi és felső-olasz
országi lignitek között. F ranzenau Á goston.

(11.) Oppenheim, Paul: Die Gattungen der Dreyssensia van Beneken und 
Congeria Partsch, ihre gegenseitigen Beziehungen und ihre Vertheilung 
in Zeit und Raum. (Zeitschr. der Deutsch, geol. Gesellsch. Berlin. 1891. 
XLIII. Bd., pag. 923, mit einer Tafel.)

A többiek között le van írva a Dorogon, Annavölgyön, Nagy-Kovrtcsin és 
más helyeken, az eocen brakkvizi rétegeiben előforduló Tichogonia (Congeria) 
eocenica Mun.-Chalm. F ranzenau Á goston.

(12.1 V acek, M .: Uber die geologischen Verhältnisse des Rosaliengebirges. 
(Verhandlungen d. k. k. geolog. Pieichs-Anst. Wt£n 1891. pag. 309—317.)

Szerző, a stájer-alsó-ausztriai Alpok kristályos központi zónájában eszközölt 
felvételeit K felé folytatva, a Rozália-hegységet is vizsgálat alá vette, a melylyel e 
kristályos középponti zóna magyar területen K -i végét találja.

A Bozália-hegység jól körülírt orografiai egységet képez. Ny felől a «Pitten
bach» völgye és a «Mönichkirchen» nyerge által a szomszédos «Wechsel»-csoport
tól elválasztva, a többi három oldalon a bécsi medencze, valamint a magyar-stájer
országi dombos vidék neogen képződményeitől élesen van körülvéve. A Bozália- 
hegység elnevezése azonban, szorosan véve, az imént körülírt hegységcsoport csak 
éj szaki részére áll.

Geológiai tekintetben a Bozália-hegység a Wechsel-Semmering-tömegnek 
természetes folytatásaként tűnik fel. Ha a hegység belsejébe benyúló harmadkorú 
lerakodásokat is tekintetbe veszszük, akkor hat stratigrafiailag önállóan fellépő 
rétegsystema az, mely a Bozália-hegység alkotásában részt vesz: ugyanis gnájsz, 
mcszphyllit, quarzphyllit, quarzit, «Semmering»-mészkő és a harmadkor.

A hegység túlnyomó legnagyobb részét a legmélyebb rétegsystema lerako
dásai. t. i. durva gnájszok képezik. Igen jellemző, e gnájszszintet kitüntető ama 
jelenség, hogy gyakran fehér, könnyen szétmorzsolható és zsíros tapintató pala van 
közbe telepedve, mely pala túlnyomóan finompikkelyes, sericitnemfi, leucophyUit 
néven leirt ásványból áll.
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Aliol e leucophyllit-betelepedések kiváló tiszta minőségűek, ott a Rozália- 
begységben igen gyakori iparnak, az ú. n. talkiszapolásnak képezik a tárgyát.

A leucophyllit-betelepedéseket tartalmazó durva gnájszok szintje a gnájszok 
azon nagy tömegének stratigrafiai hasisát tünteti elő, a melyből a Wechsel- 
tömzs lapos piramisa felépül. A Rozália-hegység gnájszszelvényeiben ellenben e 
szint a legfelső tagot képezi, mely alatt még két tag különböztethető meg. Lefelé 
t. i. legközelebb, concordánsan települve és váltakozástól közvetve, túlnyomóan 
palás-gnájszok következnek, melyek complexusa nem éppen nagyon vastag, de 
melyek ismételten kibukkannak. A Rozália-hegység gnájszszelvényeinek legmélyebb 
tagját jól rétegzett, sötét, ampbibolban bővelkedő kőzetek, azaz amphibol-gnájszok 
képezik, de ezen amphibolgnájsznak, csak a legfelső része jut itt napra, minthogy 
e hegységben a feltárások sehol sem oly mélyek, mint Stájerországban.

Ha a Rozália-hegység gnájszprofiljait a teljes, normális gnájszprofillal, pl. az 
alsó Mürzvölgy környékén összehasonlítjuk, azon feltűnő eredményre jutunk, hogy 
a Rozália-hegységben az óriási gnájsztömegek csak igen csekély része van kép
viselve és hogy e hegységben a normális gnájszprofilnak — melynek vastagsága 
kb. 30.000 lábra tehető volna — csaknem két felső harmada hiányzik. Ezen 
tényleg meglevő tökéletlenséget szerző nagymérvű abrasiora vezeti vissza, mely 
abrasio a két fiatalabb kristályos csoport (mészphyllit és quarzphyllit) lerakodása 
előtt kell, hogy végbement legyen.

Ha — úgy mondja a szerző — a Rozália-hegységet egészében tekintjük> 
akkor nagyjában a gnájsztömegek emelkedésével van dolgunk, mely emelkedés a 
kristályos zóna e legvégső keleti végén azon nagy synclináléra következik, mely a 
szomszédos Wechsel-terület tektonikáját uralja.

A terület legdélibb részében, t. i. Borostyánkő környékén miként azt 
Dr. Hofmann Károly felvételeiből tudjuk túlnyomóan zöld, chloritos palák 
lépnek fel, melyek helyenként igen sok meszet vesznek fel, sőt részben tisztátlan, 
csillámos, táblás mészkőbe mennek át. E fölött concordánsan vastag szerpentin
takaró települ. Ugyané kőzetek a szomszédos Rohonczi-hegység kristályos szigete 
nyugati felében is nagy szerepet játszanak. A rétegsystema ez utóbbi hegységben 
azonban jóval tökéletesebben van kifejlődve, a mennyiben itt a szerpentinteler 
fölött a valódi mészphyllitek még nagy tömege következik. A Borostyánkő kor
nyékén fellépő kőzeteket szerző az ő «mészphyllit systemájához» számítja.

A quarzphyllitek hasonlóan, mint a Wechseltömzsnek É-ra előretolt gr ;- - 
tömege körül rakódtak, a Rozália-hegység legéjszakiabb gnájszsarkanr. 
köpenyszerüen veszi körül. Stäche az ő megfigyelései alapján Nyugat-Tor: 1: r  . 
mészphylliteket a quarzphyllit-csoport hasisára állítja. Hasonló figyelhető mer 
Borostyánkő környékén, hol a quarzphyllit két kis foltja fellép, melyeknek k ve 
a szerpentintakarón discordánsan települ.

Főleg a quarzphylliten, de több helyt a gnájszbasison is ro - - ráz
1 4 km hosszú vonulatban jelennek meg, azonkívül pedig elszigetel: k:--: : 1: li
bán mint pl. a rétfalvi «Kogel»-hegyen, stb. lépnek fel.

Szerző szerint «a quarzitcsoport eloszlásától egé-zen novv-rtierri & ternlei 
É.-i részén mészkő mutatkozik kis részekben, mely petrocri.r. r -. -rí -
terület mészköveivel megegyezik. Ilyen mészkő-részek -  min: ismeretes 
Fraknóvárán, Újteleken stb. jelennek meg. T. R- th Le- -.
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(13.) E rős, Lajos : Keleti Szerbia Trachyt- és Gránitjainak petrografiai 
tanulmányozása, (Doktori értekezés). Budapest 1891. 75. lap.

Szerző azon gazdag és változatos kőzetgyűjtemény egy részét irta le, melyet 
Dr. Szabó József egyet, tanár i\r 1872, 1873, 1874. évek nyarán Szerbiába tett 
kirándulásai alkalmával gyűjtött.

A Szerbiára vonatkozó geológiai és mineralogiai irodalom felsorolása után 
áttér az egyes kőzetpéldányok részletes ismertetésére, melyeket a következő 
typusokba foglal össze:

Trachytok:

I. Biotit-Orthoklas-Quarz-Tracliyt.
II. Biotit-Orthoklas-Trachyt.

III. Biotit-Oligoklas-Andesin-Quarz-Tracliyt.
IV. Biotit-Oligoklas-Andesin-Tracliyt.
V. Biotit-Andesin -Labradorit- Quarz -Trachyt.

YI. Porphyros Ampliibol-Trachyt (Amphibol-Andesit) Biotit és Quarz nélkül.
VII. Pyroxen-Andesit a) Hypersthen nélkül

b) Hypersthennel
c) Hypersthen-Andesit-tal (Angit nélkül)

Gránitok:
I. Biotit-Gránit

II. Biotit-Muskovit-Gránit
III. Muskovit-Gránit
IV. Gránit Amphibollai (Syenites Gránit)

I. Biotit-Orthoklas-Quarz-Trachytot Budnik-Majdan-, Kusniöa-, Gusevac-, 
Górni Milanovac-, Lunjevica-, Jablonica-, Borac-, Golubaö-, Majdan-Kucajna-, 
Majdanpek-, Stromostény-Zsidilye-, Zlot-, Podgorac-, Djepa-, Dupljana-, Priboj- 
és Vranjáról írt le. Ezek alkotásában a többnyire perthit-sorozatba tartozó ortho- 
klasokon kívül oligoklas, andesin, quarz, biotit, amfibol vesz részt mint lényeges 
elegyrész; a járulékos ásványok között magnetiten kívül majdnem általánosan 
van elteijedve az apatit és zirkon, sőt némelyik biotitban rutiltűket is észlelt. 
Rözéptömöttség=2,5.

A trachytokon kívül rhyolithokat is találunk ezen csoportban, melyekben 
augit és hypersthen is előfordúl, sőt némelyikben hypersthen-andesit zárvány is. 
Ezek typuskeveredések.

Górni Milanovac és Lunjevica környékén pyroxen-andesit-ba, való átmenetek 
vannak, melyekben felszaporodnak a pyroxenek. Ezeknek tömöttsége is nagyobb 
(2,66), de legnagyobb a Majdan Kucajnáról való, érczekben (pyrit) gazdag kőzetek 
tömöttsége (2,68), míg a rhyolithos és mállott kőzeteké a középértéken alól 
marad (2,43).
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II. Biotit-Orthoklas-Trachyt név alatt rhyolithos (szurokköves, litlioiditos) kőze
teket ir le a szerző órai Vrh-, Gesevac-, Statui Yrli- és Boráéról és egy tufás kőzetet 
Kragujevacról. Ezekben a quarz kivételével az ásványok ugyanazok, melyeket az 
előbbi typusban felsoroltam. Káliföldpátot lángkisérletileg csak egyben mutatott ki. 
Valószínűleg a rhyolithos kiképződésnek is tulajdonítható, hogy középtömöttségük 
(2,40) jóval a quarzot tartalmazó typusé alatt marad.

III. Biotit-Óligokiás-Andesin-Quarz- Trachyt-ot Majdan Kucajna, Krepolin, 
Kasnojevic környékéről ismertet szerző. Ezekben biotit, amphibol, oligoklas és kevés 
quarz van mint lényeges és magnetit, apatit, zirkon mint járulékos elegyrész. 
Kasnojevic határában Ibar folyó partjáról származó, zöldköves oligoklas-quarz- 
trachyt némely biotitja tele van rutiltűkkel. Ezen kőzetben, mely a szerpentinből 
üti ki magát, calcit, muskovit és «hatalmas apatit oszlopok» is vannak. Baska és 
Varevo környékéről való kőzetben csak utólagosan beszüremkezett quarz van, 
tehát ez a következő csoportba tartozik, míg Beoce, Pavlica és Baljevac környéki 
kőzetek, melyekben labradorit sorozatú földpát is van, a labradorit-trachytokba 
képeznek átmenetet. Ez utóbbinak tömöttsége is nagyobb (2 58), míg az egész 
csoportnak középtömöttsége 2,52.

IV. Biotit-Oligoklas-Andesin-Trachyt typusban egy elváltozott példányt ír 
le Borac falu közeléből, melyben szintén van amphibolnyom. Tömöttsége 2,51.

F. Biotit-Andesin-Labradorit- Quarz- Trachyt néven Majdan Kucajna, 
Majdanpek, Budna Glava Béla Réka, Zverdan, Gamsigrad, Niculicevo Metonica, 
Brestovac Banja, Slatina, Baljevci, Knic környékéről vannak kőzetek leírva, 
melyekben amfibol uralkodik, a biotit pedig vagy igen kevés vagy egyáltalában 
hiányzik, miért is ezek nagy részét talán helyesebben amphibol-trachytoknak lehetne 
nevezni. Földpátjaik az andesin és labradorit sorozathoz tartoznak. Quarz kevés 
fordul elő, vagy ahol bőven van, mint a majdan-kucajnaiban, ott — alakjuk és 
folyadék zárványukból ítélve — zárvány szerepét játszák; egyesekbe pedig csak 
utólagos infiltratio által került. Magnetit, apatit meglehetős általánosan van elter
jedve, hämatit ritka.

A felsorolt kőzetek túlnyomó nagy részében augitok is vannak, kivételt 
képez Majdan-Kucajna és Majdanpek néhány kőzete. Hypersthent a szerző Brestovac 
Bánjától Slatinára vezető út mentén előforduló kőzetben, említ, melylyel össze
függésben quarz és amphibol nyomokat tartalmazó augit-hyperstlien-andesitot ír le 
ős megemlíti, hogy az amphibol andesit-pyroxen-andesitba megy át. Hypersthen a 
Knic környékén lévő amphibolt, biotitot, labradoritot tartalmazó rhyolith'ran is elő- 
fordúl.

Calcit is van ezen kőzetek nagy részében, melyet részben a kríta mészkövén 
áttörve vettek fel; a calcit más része utólagos képződmény a némelyik kőzetben 
előforduló limonit-, chlorit-, kaolinnal, pyrittel egyetemben. Béla Rékáról való 
kőzetben az augit uralitosodik, és a hatalmas apatit kristályokon kívül sphen is 
van, továbbá földpátféle sphaerolith. Középtömöttség 2,61.

A rhyolithoson kívül van domitos, zöldköves módosulat is. Ezen csoportba 
tartozik a Timok folyó partjáról származó, B keithacpt álta l tiinazit-nak nevezett 
kőzet is, melyet Z ujovic amphibol-andesitnek határozott m eg. Benne sárga és veres 
színű amphibolok vannak, az utóbbi szín hämatit interpositiok által előidézve, 
továbbá augit, sphen, nagy apatit, magnetit, positiv jellegű, quarz-féle sphii-
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rolith. Bosenbüsch a timazitok egy részét a holokristályos dacitoklioz veszi, hová 
a kis-sebesi és bánsági dacitok egy része is tartozik.

VI. Porphyros Amphibol Trachytok (Amphibol-Andesit) Biotit és Quarz 
nélkül. E typusban Górni Milanovac környékéről van leírva egy felsites kőzet 
és Kraranovacról egy «rhyolithos amphibol andesit, hypersthen és augit nyo
mokkal.» Ez utóbbival pyroxen (hypersthen) andesitek is fordulnak elő, mintáz 
a rhyolithoknál általában lenni szokott. Ezen kőzetekben az amphibol uralkodik 
; a nagy földpátok a labradorit sorozatba tartoznak; középtömöttségük 2,59; 
magnetit szemcsék, apatitzárványok szintén előfordulnak, miből láthatni, hogy 
alig van különbség köztük és az előbbi typus azon tagjai között, melyekben 
biotit hiányzik, a quarz pedig másodlagos képződésü.

VII. Pyroxen-Andesitek. a) Hypersthent nem tartalmazó alcsoportjában 
Majdanpektől délre eső Culmia Crniről, Béla Béka, Brestovac, Banja, Zlot-Kür- 
scliia, Selistyefé, Zsagobiéa, Serbanovac, Balyevci falvak környékéről ír le a szerző 
kőzeteket, melyek nagy részében amphibol is van, sőt egyesekben annyira felsza
porodik, hogy az amphibol andesitekhez lehetne sorolni. Amphibolmentes a Béla 
Béka falu alsó részéről származó, a mészkövet emelő augit-andesit.

Ezen kőzetek földpátja általában véve labradorit, bytownit. Magnetiton 
kívül apatit tűket is meglehetős általánosságban tartalmaznak. Anorthitnak találta 
szerző lángkisérletileg Brestovactól Banja felé eső első hegy tiszta augit-andesit- 
jének földpátját. De vannak itt hypersthent is tartalmazó andesitek, melyek az 
augit-andesitekkel egyetemben részint dykeot képezve, részint nagyobb tömegekben 
áttörikaz amphibol andesiteket. Ezen trachytok magas (a Stol 4-000') mészkő hegyek 
között alacsonyabb (1500') hegyeket alkotnak.

Zlot-Kürschia, Selistye vidékéről is többféle kőzeteket u. m. augit-nyomot 
tartalmazó amphibol-andesitet, augit-andesitet quarz-, calcit- és clilorittal, továbbá 
hypersthen-augit-andesitet quarz-sphärolittal említ a szerző. Zöldköves módosulatot 
ír le Zsagobica, Banja, Serbanovac környékéről, melyben utólag chlorit, epidot, 
quarz, pyrit képződött. Erősen calcitosodva van Balyevici határából származó 
fekete andesit, mely biotit-andesin-lubradorit-quarz-trachytból tört fel. Ezen al
csoport kőzeteinek közép-tömöttsége 2,66.

b) Hypersthent is tartalmazó Pyroxen-Andesitek-et Borac falu határából ír 
le a szerző, melyek szurokköves, féligüveges kiképződésükkel, borsótól dió nagyságú 
sphärolithjaikkal a lőrinczi Mulatóhegy andesitjához hasonlítanak. Anorthit földpá- 
ton, hypersthenen, augiton kívül magnetitot említ bennük, Tömöttségük 2,62. 
E typusba sorolható kőzetek középtömöttsége 2,65.

c) Hypersthen-Andesitnek Augit nélkül veszi a Morava balpartján Gruzsa 
völgy közelében Karanovac felé előforduló andesitet. Ebben igen sok az amphibol, 
sőt quarz is található, íöldpátja andesin-labradorit viselkedésű, középtömöttsége 
2,61, tehát nagyon közel áll a biotit-labradorit quarz-trachyt typushoz. Hypersthenje 
bastitosodva van. Karanovac előtt az Ibar partján is fordul elő hasonló kőzet.

Gránitok.

Szerző biotit-gránitot vizsgált Nereznica faluból a Pék völgyében, ahol mus- 
kovitot tartalmazó féleség is előfordul. Ezek a mészkövet emelik, vagy keresztül
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törnek rajta. Biotit-muskovit-gránitot említ a szerb és bolgár Morava egyesülésnél 
Stalajk falunál is; muskovit-gránitot pedig Studenica és Karanovac között, hol az 
agyag-palán tör keresztül Va m vastag dvkot képezve.

Syenites biotit-amphibol-gránitot, melyben a quarz megfogy, Kopavnik kör
nyékéről ír le. Ezen gránitokban veres, vagy testszínü orthokloson (perthit vagy 
amazonit sor) kívül oligoklas is van, a syenites féleségekben pedig inkább andesin. 
A járulékos elegyrészek között a részben hámatitosan vagy limonitosan elváltozott 
magnetitokon kívül apatitot és zirkont említ. A biotit-muskovit gránitok közép- 
tömöttsége 2,63 ; a syenites gránitoké pedig 2,68. Dr. Szádeczky G yula.

(14.) H orváth, Zoltán : A Balaton és partvidéke, különösen a talajviszonyok 
és művelés szempontjából. (A nagyszombati kath. érseki főgymmasium 
Értesítője az 1891—92. tanév végén. Nagyszombat. 1892. p. 3.) .

A Balatonra vonatkozó egynéhány újabb adat felsorolásával kapcsolatban a 
partvidék hegy-, viz- és talaj-viszonyai vannak főképen irodalmi források alapján 
összeállítva. F banzenau Á goston.

(15.) Koch, Antal : Magyarország erdélyi részének új átnézetes földtani tér
képe. (A magy. orv. és természetvizs. Brassóban tartott XXVI. vándorgyül. 
tört. vázl. és munkálatai. Budapest. 1893. p. 455.)

Szerző magyarázatát adja azon körülményeknek, melyek Erdély átnézetes 
geológiai térképe kidolgozásához hozzájárultak, valamint a térképen kifejezésre 
jutott systemákat taglalja.

A kiszínezett térkép 1 : 288000 méretű, szinkulcsában 59 szin vagy szinrajz 
van felvéve, melyek a különböző rétegek és tömegkőzet fajokat jelölik. A színek a 
nemzetközi geológiai congressusoktól elfogadott sorozatok és jelzési elvek szerint 
-— némi eltérésekkel — alkalmaztattak. F banzenau Á goston.

(16.) Koch, Antal: Erdély újabbkori földfejlődéséről. (Emlékkönyv a kir. 
magy. természettud. Társulat félszázados jubileumára. Budapest. 1892. 
p. 442.)

Dr. Hofmann KÁROLY-nak geológiai fölvételi jelentéseiben, úgyszintén szerző
nek több müvében részletesen leirt, Magyarország Királyhágón túli részének geo
lógiai összetételében részt vevő harmadkori rétegeknek petrographiai alkatár. vala
mint azoknak idő- és térbeli elterjedését ismerteti röviden a szerző.

F banzenau Á goston.

(17.) R ömer, Gyula: A  Barczaság hegyei. (A magy. orv. és természetvizs. 
Brassóban tartott XXVI. vándorgyül. tört. vázl. és munkálatai. Budapest. 
1893. p. 431.)

A Barczaság nevezetesebb hegyeinek alaki leírása kapcsán az azokban elő
forduló barlangok, valamint azuralkodó vízviszonyok tárgyaltainak. A hegység
nek geológiai viszonyai csak mellékesen vannak méltatva. F banzenau Á goston.
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