
II, FELVÉTELI JELENTÉSEK,

I. Vázlatos jelentés a Bihar-hegység északi felében 1890. év
ben végzett részletes geológiai felvételről.

Dr. Primics GYÖRcvtől.

Böckh János min. osztálytanácsos úr Ő Nagyságának, mint a m. kir. 
földtani intézet igazgatójának jóindulatú ajánlatára a nagyméltóságú m. 
kir. földmívelési miniszter úr ez alkalommal is kegyeskedett nekem az or
szágos geológiai felvételekben szerepet juttatni. Mielőtt jelentésem tárgya
lásába bocsátkoznám, kedves kötelességemnek tartom e helyen is úgy a 
miniszter úr Ö Nagyméltóságának, mint Böckh János min. osztálytanácsos 
úrnak őszinte köszönetemet nyilvánítani, és főleg azért, mert kegyes intéz
kedésükkel ritka alkalmat nyújtottak nekem arra, hogy hazánk geológiai 
viszonyaira vonatkozó ismereteimet a földtanilag oly változatos vidéken, 
mint a Bihar-hegység is, kibővítsem.

A m. kir. földtani intézet igazgatóságának becses utasításaihoz híven, 
a munkát —  csatlakozva a múlt, 1889. évben a Kolozs-Bihar-hegység 
Vlegyásza vonulatában végzett felvételeimhez —  a .Jád-víz felső vidékén 
kezdtem meg. Itt ugyanis az a feladat jutott volt osztályrészemül, hogy a 
xxvíi‘rovat DK ®s DNy jelű 1 : 25,000 méretű eredeti felvételi lapok jelezte 
területen, a Vlegyásza vonulatához tartozó trachitos kőzetek elterjedésének 
északnyugoti és nyugoti határait jelöljem ki. A IS. zóna XVII. rovat DK 
lapon térképeit vidéket Pipilisel és Sztina de Runk közötti vízválasztó 
magaslatoktól kezdve a Jád-völgyig járván be, ott a nagy trachittömeg el
terjedésének pontos határait ki is jelöltem; a 18. zóna XXVII. rovat DNy 
lapon pedig a Jád mind a két oldalán elterülő vidékre terjesztvén ki ki
rándulásaimat, a trachittömeg szegélyét Piatra-akra és Hondringus magas
latokon át Szohodol határáig, a Varatik-hegy csúcsáig követtem. Innen 
kezdve dél felé a Meziádi-patak felső részéig — tekintet nélkül a pontos
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határokra —  jártam be a Jád-víz bal oldalán terülő trachitok alkotta vi
déket.

Ezek után geológiai kutatásaimat előbb a
19. zóna XXVII. rovat ÉNy és
19. zóna XXVII. rovat ÉK, később a
19. zóna XXVII. rovat DNy és
19. zóna XXVII. rovat DK 1 : 25000 méretű eredeti felvételű lapo

kon térképezett vidéken, a tulajdonképeni Bihar-hegységben folytattam; 
még pedig a kapott utasítások értelmében —  csatlakozva a múlt évben 
felvett területhez, —  a geológiai térképezéssel Kreszulya és Petrosz közt 
csak a fekete-kőrösvölgyi fiatal üledékek alkotta dombvidékig terjeszked
tem. Petrosztól kezdve a felvételt délkeleti- és a vlegyászai trachitvonulattól 
déli irányban, a Bihar-hegység zöme felé folytatva eljutottam ezen irány
ban egyfelől a Kalinyásza-völgyig és a hasonnevű havasig, továbbá Ponor- 
izbukig, Válea- Szákáig és a Tatároj nevű hegy gerinczéig.

Ez alkalommal tehát geológiai kutatásaim területét főleg a Bihar- 
hegység északi, illetőleg északnyugoti része képezte.

Előre hangsúlyozni kívánom, hogy e hegység hazánknak geológiai te
kintetben a legzavartabb vidékeinek egyike, melyben tájékozódni számos 
körülmény miatt nemcsak rendkívüli módon nehéz, de sőt sokszor való
ban lehetetlen. Az üledékes képződményeket a különböző korú és nemű 
tömeges kőzetek kitörései nagy mértékben szétszaggatták, rétegsorozatukat 
megzavarták, sőt olykor az egyes rétegeket át is alakították. Ezekhez járul 
még az is, hogy a legfontosabb és a legelterjedtebb üledékek kövületeket 
vagy egyéb szerves maradványokat nem tartalmaznak és petrografiai sa
játságukban is gyakran eltérnek más ismert vidékek hasonló korú képződ
ményeitől. Ily körülmények közt, nevezetesen a triászhoz számított üledé
keknél a rétegsorozat megállapításában csupán analógiákra és főleg ama 
tapasztalataimra támaszkodtam, melyeket Jád-völgy és Bucsa környékén 
dr. H öfmann Károly m. kir. főgeologus úr szíves kalauzolása mellett tett 
kirándulások alkalmával becses magyarázataiból és útbaigazításaiból me
rítettem. E körülmény és főleg az a remény, hogy talán ezután sikerülni 
fog oly adatok birtokába jutni, melyeknél fogva a kétes helyzetű képződ
mények — mint, pl. a szirtes mészkövek és a triászhoz számított üledé
kek korát lehetővé válik majd szorosabban megállapítani, —  és to
vábbá az, hogy a tömeges kőzetek gazdag anyagát petrografiai tekintetben 
még teljesen át nem tanulmányozhattam, okai annak, hogy ez alkalommal 
jelentésemben az egyes képződményeknek csak főbb vonásokban való vá
zolására szorítkozom.

Az átkutatott terület geológiai alkotásában szerepelnek:
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A) Üledékes képződmények.
Alluvium.
Diluvium: Laza konglomerat.
Jura. Titkon ? Szirtes mészkövek.
Liasz. Felső liasz: Sötét színű agyagos-márgás palák.

«Közép liasz: Kövületes mészkövek.
« Alsó liasz: Kvarczitos homokkövek.

Triász. Közép triász ? :  Sötét színű, barna mészkövek.
«Alsó triász 9 Tarka homokkövek és palák stb.

Diasz ? Kvarcz konglomeratok.
Kristályos palák.

B) Eruptív képződmények.
Dacit.
Kvarcz-orthoklász-trachit.
Parfir.
Biotit-gránit.
Diorit.
A felsorolt képződmények közül az alluvium, diluvium, liasz, traehit 

porfir és diorit igen alárendelten, a többiek majdnem egyenlő arányban 
szerepelnek a felvett terület geológiai alkotásában.

A) Ü led ék es  k é p z ő d m é n y e k •

I. Alluvium.

Az alluvium, mint kavics- és iszap-lerakodás, csak a nagyobb folyó
vizek mentén húzódó völgyületek felszínét borítja változó szélességű szalag- 
alakjában. Legterjedelmesebb ó és új alluvium lerakodások fordulnak elő 
teljesen trachitok alkotta hegyek közt, a Jád-völgyben az u. rí. Pojanán, 
Ákra-patak és a felső Jád-víz szorulata közt, a hol rajta, több biharmegyei 
községhez tartozó, dús kaszálók terűinek. Keskeny alluvium völgysíkok a 
Burzi, Hizuluj, Plajuluj, Csel-máre, a Fekete-Kőrösbe szakadó patakok men
tén is feltalálhatok; továbbá a Petróczi-Kőrös (Yalea-Bulza, nem pedig 
mint a térképen V. Pulza) főbb patakjai mellett is itt-ott; nevezetesen a 
Válea-ku-kále, Válea-Aleu és Válea-Buttisilori összefolyásánál az u. n. Po- 
jána-tágulaton, a Válea-Sibisel mentén és a Bulza-patak felső részében, 
főleg a valóban ritka szép környezetű Boga nevű völgytágulaton.
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II . Diluvium.

A Bihar-hegység nyugoti szélén pár ponton, nevezetesen Budurásza 
határában a Gyalu-szeku és Petrócznál a Gyalu-kaleuluj gerinczén, a mos
tani folyóvizek szintje felett valóban tekintélyes, 200— 300 méternyi ma
gasságban igazi diluviumbeli lerakodások is előfordulnak, egészen laza, —  
a magasabb hegység eruptivkőzeteiből kisebb-nagyobb görgetegeket maguk
ban foglaló —- konglomerátok alakjában.

I I I . Jura. (Tithon ?)

Szirtes mészköveié. Ezek, a Bihar-hegység legfeltűnőbb és leg
bámulatosabb geológiai képződményei, melyeknek ama vidék főbb neve
zetességeit a barlangokat és más válóban ritka és bizar szépségeit köszön
heti. A szehdebb és rendesen erdőséggel borított környezetből kiemelkedő 
fehéres és gyakran merész alakú szirtfejeik és kopár falaik már messziről 
magukra vonják a szemlélő figyelmét.

A  szirtes mészköveknek a vlegyászai dacit- és a petrosz-gurányi 
gránittömeg délkeleti oldalán szétszórt foltjai átalában véve északkelet- 
délnyugoti irányú vonulatba látszanak sorakozni, mely Vlegyásza délnyu- 
goti tövétől a Fekete-Kőrös völgyig nyúlik l e ; ez azonban nem igazi vonu
lat, hanem csak szétroncsolt széle az egykori ■— most csak a tágvidéken 
szétszórt maradványokból gyanítható — nagy, ilynemű mészkő lepelnek, 
mely valaha a tulajdonképeni Bihar-hegységet borította.

A vidék, mely felett mészköveink uralkodnak, bővelkedik a szokatlan 
és csak a mészkőterületeket jellemző jelenségekben. Azok a meredek falú 
sziklahasadékok, tölcsérszerű bemélyedések (dolinák), teknő alakú zárt völ
gyek, a patakokat és csermelyeket elnyelő földalatti csatornák, a sziklák fa
laiból kitörő patakok (a bihari oláh tájnyelven «izbuk») a barlangok kü
lönböző nemei, portálék és mind ezeknek kombináczióit magában foglaló 
oly csodás és a maga nemében páratlan alakulat mint a ponori «Csetatye» 
(vár) (újabb elnevezés szerint Kolosszeum), minőt a természet csak ritka 
jó kedvében alkot, —  úgy a geológus érdeklődését, mint a laikus bámulatát 
a legnagyobb mértékben magukra vonják.

Vidékünk szirtes mészköveinek mostani elhelyezkedése a területen és 
települési viszonyai sok gondolkozásra nyújtanak alkalmat. A vízválasztóba 
eső Platra-Bogi 1433mj  magas tetejéről délnyugoti irányban alátekintve a 
szilieknek egész sorát látjuk mind mélyebb és mélyebb szintből mintegy lép
csőzetesen felbukkanni, melyeknek zárkövén a terjedelmes és ismét kissé 
kimagasló 1094'")/ magas Magura-szákán a Galbina-patak vájt magának
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utat —  alkotván a vidék legszebb sziklasorát. Ez a kép oly hatással van a 
szemlélőre, mintha a mészkövek egykori folytonos tömege Piatra-Bogi és a 
Galbina-patak közt északnyugot-délkeleti irányban előbb megszakadozott 
volna és azután az egyes darabok, mind mélyebb és mélyebbre csúsztak le. 
És valóban itt ilyszerű jelenséggel, az említett irányban vonuló haránt ve
tődésekkel van dolgunk, melyeket főleg az alaphegyég kiemelkedése idéz
hetett elő. (L. a szelvényt.)

E szürkés vagy fehéres színű, tömött, olykor kissé dolomitos mész
kövek települési viszonyaira vonatkozólag csak annyi bizonyos, hogy azok 
a felső-liasz üledékeket borítják, mint ez Oncsásza vidékén több ponton és 
a Bulza-patakban a Piatra-Bulzuluj melleit szembetűnően látható. De mi
után bennök meghatározható kövületeket ez ideig nem sikerült találnom, 
csupán elvétve egyes koráltörzseket és a múlott darabok felületén kövület
töredékeknek apró s fogyatékos maradványait, —  korukra vonatkozólag 
tehát hozzávetőleg csak annyi mondható, hogy lerakodásuk a liasz és a 
kréta közt történhetett. Tekintetbe véve azonban azt, hogy teljesen hasonló 
természetű és petrografiai minőségű mészkövekben az erdélyi Érczhegy- 
ségben többek közt Brád mellett és Valisorán a felső-jura strambergi réte
geire jellemző nerineakat találtam, fentartással mészköveinknek java részét 
is a felső-jurába, a tithon-hoz sorozom. IV.

IV . Liasz.

Az oncsászai aránylag nagy területet borító lerakodásokon kívül, fel
vételeim alkalmával még csak néhány ponton akadtam a basznak kétség
telen, de nagyon csekély terjedelmű foltjaira, nevezetesen:

a) A Bulza patak közepe táján a Piatra-Bulzuluj keleti oldalán; a 
hol a szirtes mészkövek széle alól sötétszínű, márgás, tömött mészkő és sö
tét színű, agyagos-márgás palákból álló, erősen összegyűrt szikla meredezik 
ki. Mind a mészkőben, mind a palákban belemnitek elég gyakoriak; a mész
kőben ezeken kívül ritkán rhynchonellak is előfordulnak; ép kövületeket 
azonban a kemény kőzetből nem sikerült gyüjtenem.

b) Karligát és Várásoja közt a Funtina -  ár száj- n ál a vízválasztó 
hegynyerget jókora területen a liasz-üledékek töltik k i; kövületes rétegeik 
azonban erősen össze vannak gyűrve. Itt a felső-, közép- és az alsó-liasz 
együtt fordul elő.

A felső-liaszt fekete és barna agyagos márgás palák képviselik, me
lyek északkelet délnyugoti csapás mellett helyenkint egészen élre vannak 
állítva; kövületeket azonban e helyen, úgy látszik, nem tartalmaznak.

A közép-liaszt képviselik azok a barna színű, tömött olykor bitumenes 
mészkövek, melyek egyes sziklák alakjában állanak ki a felső-liasz takarói-
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ból. E mészkövekben szórványosan kövületek is előfordulnak, még pedig 
túlnyomólag brachiopodák és ritkán elnyomorodott ammonitesek és belem- 
nitesek; tehát átalában véve ugyanaz a fauna, mely az Oncsásza vidéki 
közép-liaszban is találtatott. (A magy. kir. földtani intézet évi jelentése, 
1889-ről 64. 1.)

Alsó-liaszhoz számítom végre azokat a kvarczitos homokkövekéi, me
lyek azon a vidéken egymagukban tág területet borítva, az előbbeni üledé
keknek alapját képezik.

c) Oncsásza vidékén a Runkul-ársz és a Gyálu-álunmik nevű mész- 
kőszirtek közt az Alun-patak medrét kétségtelen liasz-üledékekbe mosta, 
melyek ott azon a tisztás völgytágulaton vannak elterjedve, mely a patak
nak a mészkőszirt alól való kitörésétől az alsó völgyszorulatig terjed. Itt is 
a liasz mind a három tagja együtt fordul elő; még pedig: a) túlnyomólag a 
felső-liasz sötét színű, olykor szenes palái, melyek szórványosan belemnite- 
seket zárnak magukba; b) igen csekély területen a közép-liasz sötét színű 
brachiopodákat tartalmazó mészkövei, váltakozva homokkő-rétegekkel és 
ej az alsó-liasz ismert, vörhenyes színű kvarczitos homokkövei.

d) A Plaju-Fericsi (Dzsundzsitura) gerinczén keskeny sáv alakjában 
előfordulnak oly sötét színű palák, melyek a felső-liasz paláihoz nagyon ha
sonlítanak ; kövületeket azonban nem tartalmazván, koruk biztosan meg 
nem állapítható.

V . Triász.

A Bihar-hegység vonulatának felső részében, a harmadkori eruptív 
kőzetek alkotta hegységet déli, délnyugoti és nyugoti oldalról a mezozói éra 
különböző üledékei környezik, melyek délfeié mind jobban és jobban 
uralkodván a tér felett, a tulajdonképeni Bihar-hegység geológiai alkotásá
ban is aránytalanul túlnyomó szerepet játszanak.

E lerakódások közt a használ idősebb képződmények nagy tért fog
lalnak el és petrografiai minőségük tekintetében két csoportot képeznek : 
a felső-csoport, illetőleg tag, kizárólag mészkövekből, az alsó pedig túl
nyomólag homokkövekből és közéjök települt homokos-agyagos palákból 
áll. A kettő közt mintegy áthidalólag, több helyen, egy heterogén réteg- 
csoport is előfordul.

Számot vetve irodalmi adatokkal és főleg támaszkodva Böckh János 
igazgató úrnak a Bakony és Pécs város környékének triasz-lerakódásaira 
vonatkozó nagy becsű dolgozataira,* melyekben sok analógiát ismertem fel 
vidékünkre vonatkozólag, azt az egész üledék-sorozatot, mészkövestül együtt,

* A magy. kir. földtani intézet évkönyve II. k. 2. fűz. 31. 1. —  IV. k. 137. 1.
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a triászhoz számítom; még pedig: a mészkő-lerakódásokat a közép-triász
hoz, melyeknek túlnyomó része igen nagy valószínűséggel az alpesi kagyló- 
mésznek felel meg, a homokköveket a közéjök települt homokos-agyagos 
palákkal és a tufaszerű üledékeket pedig az alsó-triaszhoz, a tarka homok
kövek csoportjához.

K ö z é p - t r i á s z .  (K agyló-m ész 9) A felvett üledékes területnek te
kintélyes részét sötétbarna, vagy szürkésbarna színű, olykor kalciterekkel 
átjárt mészkövek borítják, melyek szétszórt foltok alakjában, a homokos
palás üledékeknek rendes kísérői gyanánt mutatkoznak —  és gyakran, de 
kiválóan szirtes mészkövek társaságában a vidék hegyrajzi viszonyaiban is 
jelentékeny szerepet játszanak. Ezek a mészkő-lerakódások a homokos
palás üledékek csoportját többnyire eltérő település mellett borítják és raj
tok másutt a szirtes mészkövek nyugosznak. Települési viszonyoknál fogva 
tehát elválnak az alsó-triász üledékektől és helyenkint inkább a fiatalabb, 
a liasz-üledékekkez látszanak közeledni. És valóban e kövületekben igen 
szegény üledékek egy részére nézve kérdéses, váljon azok nem-e a közép- 
liaszhoz tartoznak. Tekintetbe véve azonban azt, hogy vidékünkön a liasz- 
meszek rendesen bő kövülettartalmuknál fogva könnyen felismerhetők, én 
e mészköveket mind —  természetesen fentartással —  egyelőre a közép- 
triászhoz vagyok hajlandó számítani.

Mészköveink rendesen középvastagságú rétegek és elmosódott réte- 
gességű padok alakjában, vidékek szerint különböző vastag lerakódásokat 
képeznek: néhol csak vékony burkot a homokos üledékeken, másutt jelen
tékeny sziklákat.

Szerkezetökre nézve rendesen tömöttek, de eruptív kőzetek szom
szédságában, gyakran egészen kristályosak, vagy félig kristályosak; olykor 
dolomitosak, s főleg akkor, midőn jelentékeny rétegcsoportot képeznek 
(Plaju-Fericsi és Boga-hegyen Tomaszka felől). Az eldolomitosodás rende
sen a felsőbb rétegekben nyilvánul. Pár helyen (Gyalu-Kaleuluj) a mész
kövek sok glaukonitszerű fekete szemcsét tartalmazván, majdnem feketék. 
E mészkövek legnagyobb része fehér kalciterek sűrűbb vagy ritkább háló
zatával van átszőve, de előfordulnak egészen egyöntetű sötét- vagy szürkés 
barna színben is.

Oly kövületeket, melyek e kőzetek korára némi világosságot vetné
nek. ez ideig nem sikerült bennök találnom; egyes helyeken azonban—  
úgy látszik fészkesen, koráltörzseket oly bőven tartalmaznak, hogy a mészkő 
tőlök egészen tarka. Bihar-Füred bejáratánál, a kopott mészkőrétegek felü
letén apró gastropodák körrajzait és egyes fogyatékos brachiopodákat is ta
láltam, mely utóbbiak közt retzia-, avicula- és spiriferina-spécieseket vél
tem felismerni. Felső pojeni határban a Domokos-hegyen egy helen a sö

FELVÉTELI JELENTÉS.
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tét színű, bitumenes mészkőben elnyomorodott brachiopodák (terebratulák 
és rhynchonellák) elég bőven fordulnak elő, de a kemény és tömött kőzet
ből ép példányokat nem tudtam kiszabadítani.

A ls ó - t r ia s z .  ( Tarka homokkövek és werfeni palák ? Guttemíeini 
m ész?) Bihar-hegységben a homokos lerakódások, kisebb vagy nagyobb te
rületeket borítva, mindenütt el vannak terjedve. E homokkövek közé sok 
helyen homokos-agyagos tarka palák láthatók betelepülve, melyek fölfelé 
olykor tufaszerű üledékekbe mennek át. Legtanulságosabban vannak ezek
nek, az alsó-triaszhoz számított üledékeknek rétegsorozata Budurásza mel
lett a Csel-máre és a Plajuluj patakokban feltárva.

Csel-műre patak folyásának legnagyobb részében, egészen a faluig 
üledékeinkben mosta ki medrét. A patakon fölfelé haladva, medrében a 
következő rétegsorozatot figyelhetjük meg: Legmélyebb rétegek mindjárt a 
falunál kezdődnek. Ezek, finom és kissé durva, szürkés kvarczhomokkő és 
veres, kékes, szürkés és sötétbarna, csillámos homokos-agyagos palák vál
takozásából állanak. Fölfelé túlnyomók lesznek a szürkés, fehéres és vör- 
henyes színű finom homokkövek, melyekben itt-ott veres, zöldes és barnás 
palák láthatók betelepülve. Ez az alsó rétegsorozat sötétbarna, tömött, és 
sok szürke mészkő-darabot magába záró márgás mészkő-behelyezkedéssel 
fejeződik be. Ezután sávos, szürkés és zöldes tufaszerű hatalmas rétegcso
port következik, melyet a gyalu-márei trachittömeg alsó széle szakít meg. 
Ez utóbbi üledékek rétegei különbözőképen összegyűrve és helyenkint kissé 
elhomokosodva, a trachittömegen túl a Szirka és a Reá patakokban is foly
tatódnak, képezvén többek közt a Bradu-reu  hegyes szilijeit is. A trachit- 
áttörés alsó szélén, úgy látszik a rétegcsoportba szabályosan behelyezkedve, 
vastag padokban egy dolomitos kristályos mészkő fordul elő, mely egyfelől 
közvetlenül a trachittal érintkezik.

Plajuluj patakban alolról fölfelé haladva a következő rétegsorozatot 
látjuk : Szürkésfehér és kissé zöldes finom kvarczhomokkövek, itt-ott köz
betelepült, veres, zöldes és barnás palákkal. E rétegcsoportot csokoládé 
színű homokos-agyagos palák váltják fel, melyekre azután túlnyomólag fe
kete és sötétbarna, sávos, —  fekete és világos színű rétegcsék váltakozásá- 
sából álló —  kovaszerű palák következnek. Ez utóbbiak végre átmennek 
szürkés és zöldes, szintén többnyire sávos tömör tufaszerű rétegekbe, me
lyeket itt is a gyalu-márei trachitkitörés szakít meg.

Úgy a Csel-máre és mint a Plajuluj patak alsó részében a völgyek 
között vonuló hegygerinezeket, oly finom szemű, szürkés, fehéres vagy vör- 
henyes kvarczhomokkövek képezik, melyekben a felületen palás betelepü
léseket nem lehet látni, valószínűleg azért, mert a légbeliek azokat a felü
letről lassanként elmosták. És valóban itt úgy tűnik fel a dolog, mintha a
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kvarezhomokkövek csoportja a mélyebb tarka palák csoportjára diszkor- 
dánsan rátelepült volna. A viszonyt sehol sem lehetett tisztán látni. De jól 
megfontolva a körülményeket, nem fér kétség hozzá, hogy a tarka palák és 
felettük levő homokkövek szorosan együvé tartoznak. Ebből kifolyólag a 
Bihar-hegység Fekete-Kőrös felüli oldalának összes homokkő-lerakódásait 
az alsó-triaszhoz, a tarka homokkövekhez soroztam, annyival is inkább, 
mert másutt pl. a karbunari és burdái hegyekben, a gerinczeken is a ho
mokkövek közt palás betelepülések tényleg előfordulnak.

Kreszulya mellett a tarka homokkövek csoportját közvetlenül vékony 
rétegű szürkésbarna mészkövek borítják, melyek a Jádvölgy környékén elő
forduló guttensteini mészhez teljesen hasonlítanak. Ily mészkövek ily típu
sos kifejlődésben vidékünkön másutt fel nem találhatók s azért ezeket 
nem is számítom a közép-triász mészköveihez, hanem az alsó-triaszhoz, a 
guttensteini mészhez.

Vidékünkön tehát az alsó triásznak következő tagjait vélem kifejlődve 
találni:

a) A tarka homokkövek csoportját, mint legmélyebb rétegeket. Ezek 
rendesen finom szemű és különböző de uralkodóan fehéres vagy vörhe- 
nyes színű homokkövek, melyekbe itt-ott, de rendesen a felső szintben tarka 
homokos-agyagos palák vannak betelepülve. Szerves maradványoknak nyo
mát sem tartalmazzák, pár helyen azonban, nevezetesen: Burda felett a 
Gyalu-Postevi trachittömegének alsó széle közelében, és Felső-Pojén felett 
a Domokos-hegyen, a palás betelepülések szomszédságában rézércz, rende
sen azurit és malachit alakjában fordul elő bennök.

b) A sávos paláik csoportját, melyek talán a werfeni paláknak felel
nek meg. Ezek egy magasabb rétegcsoportot képeznek. Túlnyomólag tö
mör, szürkés, fehéres vagy zöldes tufaszerű képződmények, melyek fölfele 
olykor kissé elhomokosodhatnak elmárgásodhatnak sőt el is meszesedhet- 
nek, lefelé pedig sötét színű, olykor fekete, szintén sávos kovaszerű réteges 
palákba mehetnek át. Sósav ezeknek az üledékeknek legnagyobb részére 
nem hat. Szerves maradványoknak nyomát sem találtam bennök. Egyes 
réteglapok felületén hieroglifaszerű dudorodások és egymást keresztező ki
emelkedő relifek elég gyakran láthatók; ezek azonban a hieroglifák raj
zaitól eltérőleg a kőzet belső septariaszerű szerkezetével függnek össze.

c) Guttensteini meszel. Az alsó triásznak e három tagját, mivel petro- 
grafiai tekintetben teljesen különböznek egymástól, a térképen is különböző 
színekkel jelöltem.

Peters K. F.* az alsó-triaszhoz soroztam üledékeket, melyek túlnvo-

* Geologisehe u. mineral. Studien aus d. südostlichen Ungarn etc. (Sitzungs- 
berichte d. Matti. Naturwiss. Classe d. k. Akademie d. Wissénsehaften XLIII. Bd.
I. Abth. 1861. p. 411.)
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mólag kvarcz-homokkövekből állanak, a liaszhoz, a gresteni rétegekhez 
számította, azért, mert Oncsásza vidékén a kvarczhomokköveket borító 
mészkövekben jellemző liasz-kövületeket és Budurászától valahol ? keletre 
spiriferinákat talált. Ezen adatokból azonban átalános következtetéseket 
levonni nem lehet.

Vidékünkön tényleg kétféle, a liaszhoz és a triászhoz tartozó, homok
kövek fordulnak elő és a két homokkő petrografiai tekintetben teljesen 
hasonlít egymáshoz. E körülmény tévedésekre nyújt alkalmat és a tájéko
zódást megnehezíti. A különbség a kettő közt, véleményem szerint, csak 
abban nyilvánul, hogy a triász-homokkövekben tarka palabetelepülések 
fordulnak elő, melyek a liasz-homokkövekben hiányzanak. Én a liaszhoz 
csupán azokat a homokköveket soroztam, melyekre a kétségtelen liasz-üle- 
dékek közvetlenül rátelepültek.

Mind eme, az alsó-triaszhoz számított üledékekre nézve végül meg
jegyzem, hogy azoknak legalsóbb tagja: a tarka homokkövek és palák cso
portja petrografiai minőség tekintetében teljesen azonos azokkal az üledékek
kel, melyek a Jádvölgy alsó részében, Csornaházánál fordulnak elő, —  és a 
melyekre nézve dr. Hofmann Károly főgeologus úr szíves felvilágosításai
ból tudom, hogy azok már sztratigrafiai helyzetüknél fogva is, legalább az 
alsó-triaszhoz számíthatók, miután rajtok ott kétségtelen triász-üledékek 
(alsó dolomit, guttensteini mész, felső dolomit stb.) nyugszanak. VI.

V I. Diasz.

A Meleg-Számos völgyének felső részében, Onesaszától délre, a Szamos 
jobb partján vonuló Magura-vimátá-nak Szamosvölgy felöli lejtőjét, nagy 
területen, durva kvarczkonglomerátok képezik, melyek ott közvetetlenül a 
kristályos palákat borítják. E konglomerátok fölfelé átmennek finom 
szemű kvarczhomokkövekbe, melyek mindenütt a hegy gerinczét borít
ják, és a melyekben Tomászka táján tarka palák is láthatók betelepülve. 
E konglomerátok tehát vidékünkön ismert legrégibb lerakódások, melyek 
a tarka homokkövek alatt foglalnak helyet. E körülménynél fogva, —  ha
bár egyéb adatokkal nem is rendelkezem, —  én e konglomerátok hatalmas 
tömegét a diaszhoz sorozom.

Ezek az üledékek, többek közt, igen jól vannak feltárva az Izbuk és a 
Kálinyásza patakban, a hol hatalmas tuskóik gyakran egészen ellepik a pa
takok medreit, és vastag padjaik képezik a partokat.

E konglomerátok alkotásában rendesen diónyi, mogyorónyi, olykor 
ökölnyi nagyságú fehér kvarcz és gyéren közéjök vegyült kristályos pala 
kopott darabjai szerepelnek, melyeket rendesen rozsdaveres iszapos agya
gos alapanyag tart össze; szövetük tehát igen tetszetős, öreg porfiros.
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V II . Kristályos palák.

Ez idei felvételeim alkalmával a kristályos palákat csak kis területen 
érintettem és nevezetesen: a Meleg-Számos forrásai vidékén, a Káli- 
nyásza-patak és a Meleg Szamos összefolyásánál; a hol a Szamos mel
lett fölfelé mind jobban és jobban keskenyülő, lefelé pedig szélesedő 
nyelv alakjában fordulnak elő. A Szamos medrében feltárt amfibolos, 
chloritos és fillites rétegeik jelentékeny gyűrődésekről tesznek tanúságot és 
észak felé az Oncsásza vidéki mezozói üledékek, dél felé pedig a magura- 
vunatai diasz kongiomeratok alá merülnek. Kristályos paláknak e beékü- 
lése csak egy nyúlványa a hatalmas gyalui kristályos tömegnek.

*
Mind ezen üledékes képződményeknek egymáshoz való viszonyát a 

mellékelt szelvényeken igyekeztem feltüntetni. Az I. szelvény közel észak
déli irányban érinti az oncsászai liasz-lerakódásokat, a szamosvölgyi kristá
lyos palákat és a magura-vunatai konglomerát és homokkő-lerakódásokat. 
A II. szelvény a mész-plató üledékeinek egymáshoz való viszonyát tünteti 
fel Magúra-Vunata és Tatát oj közt.

B) E v u p tiv  k é p z ő d m é n y ek .

A Bihar-hegység északi részének geológiai alkotásában a különböző 
korú eruptív kőzetek és különösen a harmadkoriak és a gránitok, kiváló 
szerepet játszanak. I.

I. Dacit.

Ylegyászai típusa eladtok. E kőzetek, összefüggve a fötö- 
nreggel, egyfelől a hegység főgerinczéből egyes nyúlványok alakjában jó mé
lyen nyúlnak le a Fekete-Kőrös völgye felé —  és egyes apró kibúvásokban 
még tovább is folytatódnak, —  másfelől északi irányban a Jád forrásaitól 
kezdve, e víz bal oldalán megszakítás nélkül lenyúlnak Szohodol és Dámos 
határáig, a jobb oldalán pedig kiterjedt, magas hegység alakjában Remecz 
közeiéig terjednek.

Ezeket a dacitokat az jellemzi, hogy többé-kevésbbé riolitosak, és hogy 
átalában igen sok idegen kőzetmorzsát zárnak magukba; nevezetesen: 
kristályos pala, finom homokkő, zöld és fekete pala, mészkő, kvarcz stb. 
apró töredékeit. E zárványok helyenkint oly tömegesen lépnek fel, hogy a 
kőzetnek több mint a felét teszik, (Tisza-hegy, Felső-gád b. oldala), vagy 
annyira túlnyomók, hogy a kőzetből az eruptív jelleg telesen eltűnik és az
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valóságos breccsiába megy át. (Szelatruk, remeczi határ.) Másutt és főleg a 
dacittömeg északnyugoti szélén, a zárványok megfogyatkoznak és a kőzet 
apró porfiros szövetet ölt és ilyenkor alkatrészei közt az orthoklász is isza- 
posodni kezd.

Felső-Jád bal oldalán a Picsoru-porkuluj gerinczén és ebből délnyu
gatra kiágazó Gyalu-sztingu nevű gerinczen, valamint a Meziádi-patak felső 
részében, dacitjaink közé beékelve igen típusos, fekete és vörlienyes szurok- 
kövek fordulnak elő, melyeknek bő, egészen üveges alapanyagában gyéren 
szétszórva üde orthoklasz-kristálykák és itt-ott fekete palaszerű idegen kő
zetmorzsák vannak bezárva. E szurokkövek kétségen kívül, nem tartoznak 
dacitjainkhoz, hanem egy régibb —  feltört és megolvasztott —  orthoklász - 
kőzetnek tekintendők. Gyalu-Porkuluj gerinczén a szurokkövek tőszomszéd
ságában, egyes szirtek alakjában, kevésbbé megváltozott orthoklász-kőzetek 
is előfordulnak, melyekből gyanítani lehet, hogy a szurokkövek a kvarcz- 
pofir módosulatai.

Dacilhegyeink alsó szintjében olykor jelentékeny tömegű idegen kő
zetek is találhatók. Ilyenekre akadtam a dacittömeg északi szélén, Szelatruk 
déli oldalán a Jádba szakadó patak mélyen bemosott medrében, —  a hol 
egy helyen barna és hamuszínű, a kárpáti homokkő némely változataira 
nagyon emlékeztető palákat borít a dacit. Ezen palás, agyagszerű kőzet ré
teglapjain hieroglifaszerű —  kisebb-nagyobb kövületek maradványaira em
lékeztető —  dudorodásokat is lehet látni. Meziádi-patak felső részében, 
azon a tájon a hol a szurokkövek is előfordulnak, a szintén mélyre bemo
sott patak medrében, a dacitok közé mintegy betelepülve, piszkosbarna 
színű, csillámos, iszapos breccsiaszerű rétegpadok láthatók, melyek nagyon 
emlékeztetnek iszapvulkánok üledékére.

A vlegyászai tipusú dacitok aránytalanul túlnyomó, riolitos, folyásos 
alapanyagában ásványos alkatrészei igen gyéren vannak szétszórva és igen 
apró szemcsékben fordulnak elő. Puszta szemmel is felismerhetők bennök 
a kvarcz és plagiokiász, olykor orthoklász és biotit is.

E kőzetek túlnyomólag kisebb fokú zöldköves állapotban vannak és 
itt-ott piritet is tartalmaznak.

Gyálu-márei típusa eladtok. Ezek a dacitok a legfelsőbb 
Iádnál, Bojcza és Gyalu-Ilie hegyek táján érintkeznek a vlegyászai tipusu 
dacitok vonulatával és ettől délnyugotra, Burda, Karbunár és Budurásza 
faluk határaiban összefüggő tömzs alakjában elterjedve, 1000 métert 
túlhaladó magas hegyeket képeznek, melyek orografiai tekintetben is telje
sen elkülönülnek az előbbeni dacitok vonulatától.

Ezen, északnyugot-délkeleti irányú dacittömzsben, számos a Fekete- 
Körösbe szakadó pataknak forrásai fakadnak, melyek a hegytömeg tes-

4A m. kir. földt. intézet évi jelentése. 1890.
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tébe mély szurdukokat bevájva, többnyire igen jól tárják fel belső szer
kezetét.

Minden jel arra mutatott, hogy e dacithegység egészen önálló vulkáni 
kitörés eredményei, mely kitörés valószínűleg megelőzte a vlegyászait.

A gyálu-márei tipusu dacitok jellemző sajátsága a szöveti változé
konyság. E kőzetek átalában világos színűek és gránitoporfiros vagy elmo
sódottan gránitos szövetitek. Azonban igen gyakran a kőzet rendes színétől 
és szövetétől egészen elütő —• sötétszürke, igen finom szemcsés és teljesen 
kristályos —  konkréczioszerű kőzetkiválások fordulnak elő bennök, kisebb 
nagyobb gumók vagy egészen nagy tuskók alakjában, melyek élesen kiríva 
a kőzetből, valóban úgy tűnnek fel, mintha idegen zárványok lennének. 
Ezeken kivül kőzeteink helyenkint, merőben idegen kőzetekből is, neveze
tesen öregporfiros kvarcz-porfirokból nagy, szegletes tömböket zárnak ma
gukba ; még pedig helyenkint oly sűrűn, hogy a dacit csak igen alárendelt 
szerepre, az egyes tömbök közeinek kitöltésére szorítkozik; a mint ezt igen 
jól, Gyalu-máre hegyen, a biharfüredi szekérútban lehet látni.

Maguk a dacitok egyébiránt már mind az elváltozás bizonyos foko
zataiban vannak; többnyire kissé zöldkövesek, másutt kissé kaolinosak 
vagy mállottak. Erezek nyomai is előfordulnak bennök; Gyalu-máren egy 
helyen érczkutatás nyomai is láthatók bennök.

Ásványos alkotásukban túlnyomólag a plagioklász és mellette helyen
kint az orthoklász, változó mennyiségben kvarcz biotit és kevés amfibol 
szerepel, mely ásványokat alárendelt, néha csak nyomokban látható kris
tályos, többnyire földpátos alapanyag foglal össze. II.

II . Kvarcz-orthoklász-trachit.

Plaju Fericsi (Dzsundzsitura) gerinezén két ponton kisebbszerű fel
törés alakjában, Budurásza határában a Funtina-Galbina és a Kuszturile 
tájáról lenyúló hegybordákon egy-egy ponton, Kreszulyátói északkeletre a 
Gyalu-posztevi gerinezén jókora területen és a Meziádi-patak forrásánál a 
vízválasztó élén egy ponton oly kőzetek fordulnak elő, melyek úgy szín
ben mint szövetben és ásványos alkatukban merőben különböznek dacit- 
jainktól.

Ezek rendesen fehér vagy kissé vörhenyesbe vagy szürkébe hajló fe
héres színűek. Tapintásuk érdes. Alapanyaguk porczellánszerű s rendesen 
túlnyomó. Benne bőven kölesnyi, ritkán nagyobb kvarcz, változó meny- 
nyiségben szintén rendesen apró fehér vagy vörhenyes orthoklász, és nyo
mokban itt-ott biotit is látható kiválva. A kvarcz sokszor dipiramisokban 
az orthoklász pedig jól kiképződött kristályokban fordul elő.

E kőzetek korára vonatkozólag ez ideig semmi adattal sem rendelke-
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zem, azért csak feltételesen és főleg szöveti sajátságaiknál fogva sorozom 
őket a trachitokhoz, mert lehetnek azok poríirok is.

III . Kvarczporflr.

Hegységünk két pontján az eddigiektől teljesen eltérő habitusú oly 
eruptív kőzetek is előfordulnak, melyek szöveti kifejlődés és ásványos alka
tuk tekintetéből legvalószínűbben csak a kvarczporfirokhoz sorozhatok, 
habár korukra vonatkozólag eddig semmit sem tudtam kideríteni. Ily kő
zetekkel találkozunk Budurásza határában a Valea-csel-máre és a Valea- 
rea összefolyása közti sarkon, a hol jókora tömegük képezi a hegyborda vé
gét és a hol pár helyen világosan lehet látni, hogy rajtuk a dacit terül, 
mely másutt belőlük nagy darabokat zár magába. Valea-ku-cale völgyből a 
Muntyilorra felvezető hegygerinczen három ponton, telérszerű kibúvás 
alakjában, találkozunk még ezekkel a kőzetekkel, triász-üledékek közepette.

E kőzetek szembeötlő porfiros szövetüknél fogva különböznek a többi 
eruptív kőzetektől. Szürkés vagy szürkésfehér színű bő alapanyagukban 
feltűnő nagy kristályokban az orthoklász és a kvarcz látható kiválva. Az or- 
thoklász húsveres vagy fehéres színű, néha 2 0 hosszú kristályokat, a 
kvarcz pedig olykor lO "^  átmérőjű többnyire dipiramisokat képez. Ezen 
ásványokhoz gyéren szétszórva, apró kristálykákban, rendesen a biotit is 
csatlakozik. IV.

IV . Biotit-gránit (granitit).

Bihar-hegységnek minden tekintetben legérdekesebb geológiai kép
ződménye a petroszi biotit-gránit ( granitit) tömzs. Ez számos négyszög 
kilométernyi területet borítva, vonulatszerűen húzódik észak-déli irányban 
és Aleu-patak forrásaitól a Tatároj hegy északi lábáig terjed. Rajta a pet
roszi Kőröst tápláló patakok mély bevágásokat mosván, számos tagra osz
tották fel a tömzsöt és jól tárták fel szerkezetét: A Bulz patak mély medre 
körülbelül 5'5X^J( hosszúságban, Galbina patak torkolatától egészen Petrosz 
faluig, merőben a tömzs kőzetébe van mélyesztve. Ugyan így áll a dolog a 
Bulz jobb oldali testvérpatakjával és annak ágazataival, a Káptalan, Ku- 
kale-Aleu és Kárpinyásza patakok jókora részére nézve is.

A patakok medreiben, a tömzs területén mindenütt csak gránitot ta
lálunk. A tömzsöt övező különböző mezozói üledékek átalában azt a be
nyomást gyakorolják, mintha reá támaszkodnának. A kettő közt a viszonyt 
azonban tisztán sehol sem figyelhettem meg, daczára annak, hogy ezt na
gyon is kerestem. Még legjobban véltem azt felismerni, hogy a mezozói üle
dékek a gránitot fedik Ku-kále és Káptalan patakok közti Dimkosa hegy
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kimagasló tömegénél, mely három oldal felől a mélyebben fekvő gránittal 
van környezve. A Kárpinyásza patak alsó részében egy ponton és a Pláju- 
Fericsi déli lejtőjén valóban úgy tűnik fel a dolog, mintha a triász mészkő 
a gránitot közvetlenül fedné, de ezeken a pontokon a mészkő és a gránit 
közt kontakt-képződmények és vaskő-telepek fordulnak elő. Egybe vetve 
a tapasztaltakat, tehát a valószínűség mérlege oda hajlik, hogy a granitit- 
törnzs a környező üledékeknél idősebb. Bár mennyire kérdéses legyen is 
a kor, az az egy bizonyos, hogy e tömzs kőzetétől a gránit nevet eltagadni 
nem lehet..

P eters * a petroszi tömzs kőzetét korabeli felfogás szerint a szienit- 
hez sorozza és reá vonatkozólag néhány megfigyelést is közöl, a melyeket 
én azonban azért sem vehetek tekintetbe, mert ő a dolgokat összezavarván, 
a valea-szákai dacitot is oda számítja.

E gránitkőzet a mélyebb szintekben rendesen vékonyabb, vastagabb, 
néha pár méternyi vastag rétegszerű padokban válik széjjel, kiálló sziklás 
részein pedig az elválási irányok egymást többnyire különböző fok alatt ke
resztezvén, köbös idomokat eredményeznek. A patakok medrei és az Aleu- 
patak oldalai tele vannak kőzetünknek olykor több méternyire terjedő 
tömbjeivel, melyek hasadás nélküliek lévén, azonnal földolgozás alá vehe
tők lennének. Szóval e gránit átalában inkább hajlandó nagy tömbös, mint 
apró köbös elválásra.

A kőzet átalában világos szürke, ritkán sötétszürke színben tarkás. 
Szövete teljesen kristályos és közepesen szemcsés. Alkotásában szereplő 
ásványokat puszta szemmel is fel lehet ismerni benne. Ezek fogyó sorrend
ben a következők: orthoklász, plagioklász, biotit és kvarcz; melyekhez 
nyomokban az amfibol és a magnetit is járul. Legnagyobb —  olykor 10—  
15:*%, átmérőjű —  kristályokban az orthoklász van kifejlődve, mely több
nyire vörhenyesbe hajló szürkés színénél fogva is egészen jól megkülön
böztethető a teljesen fehér és sokkal apróbb plagioklasztól. A biotit apró 
2— 3 táblácskái sűrűn tarkítják az előbbeni alkatrészek világos színű ke
verékét. Mindezek az ásványok a nyomokban előforduló amfibollal együtt, 
allotriomorf kristályokban vannak kiképződve.

E ritka szép, átalában egyenletes színű és szövetű kőzetnek nagy 
hátrányára válik az, hogy aránylag sűrűn — tömött szövetüknél és sötét 
színezetüknél fogva élesen kirívó, —  konkrécziószerű zárványokat tartalmaz. 
E zárványok apró gumók és nagy szegletes tömbök közt különböző nagy
ságban fordulnak elő és helyenkint annyira felszaporodnak, hogy a kőzet 
sötét és világos tömbök valóságos konglomerátjává válik. E zárványok, da
czára annak, hogy merőben idegen kőzetnek (csillám-diorit) tarthatók és 1

1 Idézett munka 447. 1. «Der Syenit.»
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éles határokkal válnak ki a gránitból, vele mégis egészen szorosan össze 
vannak nőve. Meglepő az a hasonlatosság, a mi zárványok tekintetében grá
nitunk és a gyalu-márei dacit közt észlelhető.

A gránit-tömzs némely pontokon zöldköves, másutt kaolinos; ily he
lyeken rendesen benne éreznyomok is feltalálhatok és pedig: galenit, ezüst
éihez és pirít vékony erecskéi.

V. Diorit.

Biharfüred közvetlen közelében a Jád-patak mind a két oldalán na
gyobb tömegben előforduló dioriton kívül, még két ponton akadtam ilyen 
kőzetre, azonban csak igen csekély kibúvások alakjában; nevezetesen : a 
Felső-Jád bal oldalán Bojcza és Gyalu-Ilie hegyek közti völgyidéiben. A dio
rit itt is tarkás, szürkés színű és közép szemcsés, annyira, hogy főbb ásvá
nyos alkatrészei: a plagioklász, amfibol és biotit puszta szemmel is jól fel
ismerhetők.

Feltűnő, hogy e dioritokban is azok a sötétszínű tömött konkrécio- 
szerű kőzetzárványok, melyek főleg a gránitokra jellemzők, szintén elő
fordulnak.

A diorit nyomai, egyes hömpölyök alakjában, feltalálhatok a karbu- 
nári és budurászai patakokban is, jeléül annak, hogy az szélesebb körben 
is el van terjedve, de a dacitokkal és üledékekkel el van borítva.


