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2, Geológiai tanulmányok a biharmegyei „Királyerdő1* elő

hegységében, Dobrest-Szombatság és Hollód környékén,
(Jelentés az 1893-ik  év i részletes fö ld tan i fö lvételekről.)

Dr. SzONTAGH TAMÁS-tÓl.

Az 1892-ik évben végzett fölvételi munkálatok folytatását az 1893-ik 
évben Magyar Csákétól DNy-ra, a Gyalu-glimei magaslaton Búcsúm falu 
mellett kezdtem meg. Innét a Cséke völgyben mentem le s e völgy nyugati 
szélén, Magyar-Csákéig az országút vonja meg a határt. Magyar-Csákétól 
Cseszórán át a Felső-Topára vezető közút, a Reu völgyig képezik az 
É-i határt. A F.-Topái g. n. egyesült templommal Ny felé szemben nyíló 
völgynyilástól, a keleti határt Krancsesdig a Reu patak jelezi. Krancsesd 
falu legdélibb részétől a Málnás (malnistie) kiemelkedésen át. Hegyes és 
Spinus falu között a Hollód-patak folyik s képezi dél felé meglehetős 
egyenes vonalban a határt. A hollódi patakot követtem DNy majd Ny felé 
Robogányig. Robogány ENy-i szélső házainál a La Priseciu dűlő 328 ™j 
magas pontján át, a hegygerincz DNy-i oldalának mentében Venterig s 
Yenter falu felett a kis-clumbroviczai malomnál Hollód község vasúti állo
másáig menő vonal jelezné a bejárt terület D-i határát. Hollódtól Kis-Dum- 
brovicza Ny-i részénél fel, a csékei hegygerinczen futó nagyvárad-vaskoki 
vasúti vonalhoz s ennek mentén a kiindulási pontig húzódik a Ny-i határ
vonal.

Ezenkívül hozzá fogtam a Dobrest- Vida völgyi épülőben levő ipar
vasút térképezéséhez s geológiai profilirozásához. E munka befejezését 
azonban a csikmegyei márványtelepek megvizsgálására vonatkozó minisz
teri rendelet, majd a harkányi ásványos gyógyforrások védőügye meghiú
sította.

A bejárt terület a Fekete-Körös folyó rendszeréhez tartozik. Fővölgyét 
a Reu-patak mélyesztette. A Reu-völgy Korbest falunál kiszélesedik, Rota- 
rest és Terpest faluk között, a hol a csékei völgy nyílik bele, a legszélesebb;
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inig Hollód és Kis-Dumbrovicza között összeszorúl. Rogoz faluval szemben 
a baloldalról a hollód! patak (helyesebben a Vida-patak) völgye szakad a 
Reu völgyébe, a mely azután a venteri hegynyelvet megkerülve, Hollódról 
Gyantának, majd ismét (E-nak fordúlva Mocsárnak irányúi, míg végre 
Rippánál eléri a Fekete-Körös medrét.

Az egész bejárt terület a bihari Királyerdő déli nyúlványainak hatá
rába esik s annak mintegy dombos előhegységét alkotja, a mely Ny és 
DNy felé a nagy magyar Alföld síkságában lapúl el.

A kis terület orografiailag csak egyes kiszakított részeket zárván ma
gába, a pontosabb és részletesebb térszíni leírás jóformán lehetetlen.

G e o ló g ia i  v is z o n y o k .

A bejárt terület geológiai alkotása szorosan összefügg a bihari Király
erdőnek, az 1892-ik évben felvett központi részével.

A régibb és az alaphegységet alkotó kőzeteket, a Dobrest, Felső-Topa, 
Korbestet összekötő vonaltól délre már fiatalabb, nevezetesen neogén és 
diluviális képződések takarják el; de Robog dny és Vmter között a Reu- 
Körös völgyébe nyúló nyelvforma hegygerinczen, a mely 236— 328 méteres 
(a t. sz. felett) magaslatokat is képez; régi diasz-korú kőzetek vannak ismét 
feltárva, a melyekre az EK-i oldalon neogen korú homokos és márgás kép
ződések települtek. Hegyesnél a felső-mediterránmószkő alatt, sötétszürke 
dolomit sziklák állanak ki. Dobresttől EK-re az épülőben levő iparvasut 
kiépítésénél a mezozoos mészkövek között, kissé már elmállott biotit-ortok" 
lasz-kvarzporfir foltot találtam.

Lássuk röviden és külön-külön az észlelt geológiai képződéseket. 1

1. Diasz. A kis területnek déli szélén az alaphegységet, tömött, 
csillámos vörös agyagpalák alkotják, helyenként, nevezetesen a venteri 
Kulmea alatti kőfejtőben, kvarczitos-csillámos homokkő rétegekkel. Akvar- 
czitos, konglomerátos padok vastagsága különböző. A padok 3 hóra felé 
25°-al dűlnek és ENy-ról DK-re csapnak. A kvarczitos padok felett, részben 
azokkal váltakozva, vörös, csillámos agyagpalák vannak. A palák a hegy
tető felé a teng. sz. felett 250 ml magasságban eltűnnek és innét kezdve a 
Kídmea 292 mj . magas kiemelkedéséig a térszínt diluviális agyag borítja. 
Sem a vöröspalákban sem a kvarczitos kőzetekben nem találtam kövületeket; 
de miután igen hasonlítanak a délre eső és dr. Pethő Gyula főgeologus 
vizsgálta területek diaszkorú kőzeteihez, a legnagyobb valószínűséggel ide 
tartoznak és így én is a diasz szisztémához sorolom azokat. A diaszpalák
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-csoportja Venter környékén Hollód DK-i széléig fel van tárva s a hegyoldal 
zömét képezi.

2. T ria s  (? )  A diaszpalákon és konglomerátokon Bratiesti és Robo- 
gány között a hegyoldalban dolomitok vannak feltárva. A dolomit a hegy
oldalban körülbelül 180 t. sz. feletti magasságban kezdődik s körül
belül 210— 300 méterre a t. sz. felett húzódik fel, de helyenként, p. o. a 
robogányi ENy-i malom tavánál egészen a hegy aljában is fel van tárva. 
A dolomit világosszürke és sötét vadgalamb szinű, üde, czukros szövetű s 
üregeiben parányi felnőtt dolomit romboéderkék láthatók. Az aprószemű 
dolomiton durvább, piros foltos és konglomerátos dolomit nyugszik, a 
melyben sötétszürke, finom szemű márgás dolomitkavicsok is vannak 
beágyazva.

Ilyen sötétszürke aprószemű, majdnem tömött, márgás dolomit a 
robogányi feltárásból EK-re a hollódi völgy jobb oldalán: Hegyes falu 
ENy-i végénél van feltárva, a hol a völgy mind a két oldalán, nevezetesen 
a baloldalon kiálló sziklákat alkot. Ez valószínűleg a tárgyalt dolomitnak 
legalsó, míg a konglomerátos féleség a legfelső részét képviseli. A dolo
mitok települése a diaszpalákkal konkordáns.

E dolomitok korát kövületek teljes hiányában egyelőre megállapítani 
nem lehet s azon eshetőség sincsen kizárva, hogy a felső-diaszhoz tartoznak. 
De miután dr. Pethő G y u l a  a D-re eső Kodru-Hegység dolomitos mész
köveit és dolomitjait feltételesen a felső-triászhoz sorolta,* egyelőre én is 
ide helyezem a bejárt terület dolomitjait.

3. K r é ta , üobresttől É-ra és ÉK-re a Yida-völgy mentén fellépő 
szürke mészkövek egy része; a mennyire azok tanúlmányozását az idő 
rövidsége megengedte; egészen azonosítható a már 1892-ik évben leírt 
királyerdői aptien-mészkövekkel.**

4. N e o g é n .  1. Felső-mediterrán (Lajta-mészkő). Hegyes faluban a 
völgynyilás mind a két oldalán a sötétszürke aprószemű márgás dolomiton, 
világos sárgás lajtamészkövet látunk. A lajtamészkő szilárd padokat alkot, 
a melyeknek felső része márgás lévén, már elmállott. A szilárd, kissé homo
kos mészkő tele van kövületnyomokkal s lithothamnium-gumókkal. A felső 
részben, a mely sárga agyaggá mállott el, nehány meghatározható szerves

* Dr. P ethő G yula : Néhány adat a Kodru-hegység geológiájához. (Magyar kir. 
földtani intézet évi jelentése 1889-ről, 32-ik oldal.)

** Geológiai tanulmányok a biharmegyei Királyerdő-hegység északnyugati részé
ben. (Jelentés az 1892-ik évi részletes földtani fölvételekről, 58. oldal.)
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maradványt találtam. Ezek: Pecten elegáns, Andrz; Ostrea digitalina, 
Dubois ; Lithotliamnium ramosissimum, Beüss.

A felső-mediterrán képződéseknek megvan a folytatása a robogány- 
liollódi hegyoldalban is. Bratiesti viskói felett, Robogány felé a liegyolda, 
alsó részében, lithothamniumos, meszes kötőszerű apró szemű szintes 
homokkőpadok állanak ki, a minek itten is dolomit a feküje. E hegyoldal
ban NyENy-ra tartva, Robogozzal szemközt, ismét rájöttem a f. mediterrán 
nyomára, de itten az tufás márgapadokkal van képviselve.

2. Szarmata-emelet. Robogány és Bratiesti között, a már említett 
f. mediterrán homokkőre közvetlenül a szarmata-emelet szintes padjai tele
pülnek és pedig legalul kavicsos durva mészkő, egyes kőmaggal s Ceri- 
thium pictum, Bast. benyomatokkal. E durva-mészkő felett mintegy 180 mf 
teng. sz. feletti magasságban, vékony, zöldesszürke, csillámos tufás és már- 
gás agyagréteg bújik ki. Az agyagban szerves maradványokat nem talál
tam. Efelett körülbelüli "jZ-nyire vékonyan pados, meszes, konglomerá- 
tok fekszenek. A konglomerát meszes kötőszere, sötétszürke dolomit, kvarc, 
gyérebben porfirszerű eruptív kőzet, legömbölyített, borsó és dió nagy
ságú kavicsát köti össze. A kavicson kívül canlium és cerithium, nyomok 
is vannak e szarmata konglomeratusban, a mely legfelül nagyobb göré- 
lyeket is zár magába. Itten a szarmata emeletet e konglomerát zárja be.

Dobresttől E-ra és EK-re a Yida völgyi iparvasut mentén több helyütt 
fel van tárva, a kékesszürke, ostracodás szarmata-agyag; a melyben car- 
■diumok, erviliák. cerithiumok, rissoák, halpikkelyek és levéllenyomatok 
elég jó  állapotban gyűjthetők,

3. Pontusi emelet. A bejárt és felvett terület halmos-dombos vidékein, 
valamint az előhegység mélyebb völgyei mentén és vízmosásaiban, szürke, 
kékes és sárga agyagok és márgás agyagok vannak feltárva, a melyek a pon
tusi emelethez tartoznak. Az agyagok a Beu-patak jobb oldalán jóformán 
nem tartalmaznak szerves anyagokat s rendesen kavics vagy kavicsos agyag 
fekűjét képezik. A völgy baloldalán, az Ozest-Kapocsén közötti hegy-nyelv 
területén, szintén igen ritkán találni a pontusi képződésekben szerves 
maradványokat. Ellenben Dobresttől É-ra és ÉK-re a pontusi kékesszürke 
agyagban a kövületek sűrűbben lépnek fel. Dobrest legéjszakibb házaitól 
Iv-ről lejövő patakban a kék agyag felett, sárga, laza agyagos homok van, a 
melyben: Melanopsis Martiniana, Fér ; Melanops'is avellana, Fuchs ; Mela- 
nopsis Bouei, Fér; CongeriaPartschi, Czj ; kissé megviselt példányait gyűj
töttem. E helyütt 295 magasan a teng. sz. felett végződik a pontusi 
emelet és kezdődik a diluviális sárga agyag. A pontusi rétegek feltárt vas
tagsága mintegy 20 méter.
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5. D ilu v iu m .  Sárga és barna, ritkábban szürkés diluviális agyagok 
borítják a begy és domboldalakat, valamint a hegytetőket s kisebbszerű 
fensíkokat. A diluviális agyag csak ritkán kavicsos.

Az agyag alatt, a mint már említettem, a Eeu-patak jobb oldalán 
kavicsok fekszenek, a melyeket csak feltételesen sorolok mostan a dilu- 
viumhoz; mert nagy valószínűség szerint, e kavicsok nagy része a legfelső 
pontiisi rétegekben, vagy a plioczén-hez tartozónak fog bebizonyúlni.

Vörös agyag Dobresttől EK-re az iparvasút mentén több helyen van 
feltárva.

6. A llu v iu m .  Az alluvium főképen agyagokból áll.

7. E r u p t ív  k ő z e t .  Dobresttől ÉK-re, az iparvasút feltárta helyen 
btotU-orthoklasz-kvaroporflr-m akadtam. A kőzet hozzá férhető részén 
mállott. Barnás alapanyagban kaolinos földpát egyének, víztiszta ép kvarc
szemek s gyéren tombak-barna, mállott biotit-csillámlemezkék válnak ki. 
A porfir korát még nem határozhattam meg; mert felfedezése után 
azonnal abba kellett hagyni felvételi munkálataimat.


