ERZURUM YÖRESİ DEĞERLİ VE YARI DEĞERLİ SÜSTAŞLARI

Oltu Taşı (Karakehribar): Yaşam enerjisini artırır, negatif enerjiyi toplar, insana yoğun enerji
verir, stresi alır. Elektrik yükünü azalttığı için depresyona karşıda faydalıdır.
Kuvars: Alkol kullananlar için özellikle tavsiye edilen bir taştır. Kişinin endişelerinden
kurtulup yaşama sevinci duyması, kişinin kendisiyle barışık olması ve özgüven duygularını
güçlenmesine yardımcı olur.
Ametist: Cilt ve göz hastalıkları, alerji, migren ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Negatif
elektrik yükü taşıdığından dolayı bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü
yükseltilmesine yardımcı olur.
Kalsedon: Kuvars taşı ile aynı kimyasal yapıda bulunan Kalsedon yine göz problemlerinde,
kişinin adaptasyon ve iletişim yeteneğini güçlendirilmesine yardımcı olur.
Agat (Akik): Kalsedon ve kuvars taşı ile aynı kimyasal yapıda bulunan AGAT taşı, ağrılara,
cilt hastalıklarına ve insan bedenindeki gerginliğin azaltılmasına yardımcı olur.
Opal: Bünyesine su almış silikat tanecikleri bulunan opal taşı Kızgınlığı yok ederek kişinin
kendisini ifade edebilmesi için gerek duyduğu içsel gücü sağlamasına yardımcı olur.
Lapis Lazuli: İletişim yeteneğini ve kemikleri güçlendirilmesi, çocukların solunum yolu
hastalıklarından korunması, tansiyonun düzenlenmesi ve akılcı olmayan düşüncelerin
düzelmesine yardımcı olur.
Malakit: Ağrıların giderilmesi, kalbin kuvvetlendirilmesi, karın ağrısı ve adale kasılmaları,
romatizma, mide bulanması, araba ya da deniz tutması gibi durumların engellenmesine
yardımcı olur.
Azurit: Malakit taşı ile aynı denebilecek bir içeriğe sahip olan Azurit taşı, Göz yorulmalarına
faydasının yanı sıra, duygu ve düşüncelerin rahatça ifade edilmesine yardımcı olur.
Obsidyen: Bedende bulunan elektriğin boşalmasına ve Karaciğerin temizlenmesine yardımcı
olur.
Oniks: Konsantrasyonu artırarak kaygıların azaltılmasına, kontrol ve dengenin sağlanmasına
yardımcı olur. Nazara karşıda kullanıldığı bilinmektedir.
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Maden, Cevherleşme ve Yüzey Kaplama Malzemeleri

Yöremizde bulunan, oldukça değişken içeriğe sahip maden ve cevherleşmeler; çeşit
metal içeriklerine göre sıralanırsa, başlıca şu şekilde özetlemek mümkündür: Yakacaklardan
Linyit; tuzlardan Halit; demir’li bileşiklerden Hematit, Sfekülarit. Pirit, Kalkopirit; bakırlı
bileşiklerden Malakit, Azurit, Kuprit, Kalkozin, Kovellin; Çinko’lu bileşiklerden
Çinkoblend; kurşun’lu bileşiklerden Galen; krom’lu bileşiklerden Kromit, manganez’li
bileşiklerden Psilomelan ve molibden’li bileşiklerden Molibdenit. Ayrıca yörede Talk, Barit,
Uleksit, Muskovit, Jips,...vb. oluşumlarına rastlamak olasıdır. Yine araştırma, bölgesi; doğal
boya maddeleri ve değişik mineral bileşimlerindeki maden suları açısından da oldukça
zengin bir konumdadır.
Bölgede; çok değişik renk, ton ve desende yaklaşık 25 adet mermer sahası tespitlidir.
Mermerlerin yanı sıra; kireçtaşı, andezit, diyabaz, trakit, riyolit ve bazalt oluşumları da yüzey
kaplama malzemesi olarak ekonomik işletilebilirlik sınırları içerisindedir. Ayrıca
metamorfıtlerden serpantinler de oldukça geniş yüzlekler vermektedir.
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