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2 , Mikló Lázur, Nyárló, Almamező, Harangmező és Magyar- 
Gyepes biharmegyei községek környékének geológiai viszonyai,

(Jelentés az 1897-ik év i részletes geológia i fölvételekről.)

Dr. SONTAGH TAMÁS-tÓl.

A folyó 1897-ik évben részletesen felvett terület, a 18-ikzóna, XXVI-ik 
rovat jelű és 1 : 75,000 mértékű térképlapnak főként ENy-i és pedig azon 
részére esik, a hol a Nagyvárad-Vaskohi Vasút Kardó állomásától DK-re, 
majd egészen K-re kanyarodik. É-ra a bethfia-rontói kréta-korú, requie- 
niás mészkőből épült 343 mj  magas Somlyó-hegy emelkedik ki, míg a többi 
világtáj felé, a felvett vidéket, halmos és dombos tájék környezi.

Az 1897-ik évi térképezéssel bevégeztem az 1 : 75,000 hsz métékű, 
18-ik zóna XXVI. rovat jelű térképlap geológiai részletes felvételét és a 
még rendelkezésemre álló időt, új területemen, a Sebes-Körös-völgy Nagy- 
Rév-Vár sonkoly os községektől D-re eső vidéken töltöttem.

Erről a munkáról külön számolok be.

*

Mikló Lázur, Nyárló, Almamező, Harangmező és Magyar- Gyepes 
községek környéke halmos és dombos. A térszín legmagasabb pontja a 
magyar-gyepesi vasúti megállótól ÉNy-ra fekvő Gyalu-Kasilor 320 mf 
t. sz. f. magas kiemelkedése. A legalacsonyabb részek egyike a Birli völgy
ben, a Vadász-puszta felett fekvő 176 m]  magas (a t. sz. f.) pont.

A Sebes-Körös és a Fekete-Körös folyó közötti vízválasztó a felvett 
kis területnek mintegy középén a tasádfői vasúti megállótól kezdve, min
denütt a nagy várad-vaskohi vasút mentén ÉNy-ra kanyarog, majdnem a 
Kardó községtől D-re eső Dumbrava dűlőig.

A vízválasztótól D-re és DNy-ra leeső csapadékok és élővizek a Fekete- 
Körös medrébe folynak; ellenben az É-i és ÉK-i oldalak vizei a Sebes- 
Körös folyót táplálják.
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A Sebes-Körös folyóhoz tartozó vízgyűjtő terület ide tartozó részén 
jelentékenyebb forrás nincsen. Kisebb, de állandó vizű források, a harang
mezői Dumbrava dűlő E-i oldalának aljában, a triaszkorú mészkő és do
lomit szintájában fakadnak. Harangmező falu felső K-i részén a pontusi 
homokból és homokkőből fakad még egy-két forráska.

A Fekete-Körös folyó felé a mostan bejárt területen különös felemlí
tést érdemel a nyárlói Pálinkás völgyi forrás, a mely közel a dolomit elő
forduláshoz elég sok és kitűnő minőségű vízzel tör elő és a melyet a község 
ivóvíznek is használ. A többi jelentéktelen forráska a pontusi homokkőből 
és homokból fakad. A Somogij- Uzsopa és Ny árló faluk közé eső Ulmuluj 
völgyben megemlítésre méltó azon körülmény, hogy a források a völgy bal
oldalán bugyognak ki, a hol a pontusi homokok és homokos képződések 
uralkodnak. A jobb oldalon, a hol inkább a pontusi márgák vannak feltárva, 
forrás nincsen. A pontusi üledékek forrásaiból jelentékenyebbek a magyar- 
gyepesi és a Nyárló község határában levő Sípot vagy Sipúluj völgyi.

G eológiai viszonyok.

A bejárt kis terület geológiai érdekessége főként az, hogy Nyárló és 
Harangmező között, tehát már a nagy magyar Alföld halmos peremén, a 
mezozoos kőzetekből, triasz-szisztómájfi pala, mészkő és dolomit van fel
tárva. A vidék legnagyobb része azonban igen egyszerű geológiai alkotású 
és főként pontusi, diluviális és alluviális szisztémájú képletekből van fel
épülve.

A felső-mediterrán és üledékei csak igen alárendelten fordulnak elő. 
A szarmata szekcziónak alig van nyoma.

A felvett területen tehát: triász-szisztémájú konglomerát, pala, 
mészkő és dolomit; felső mediterrán szekcziójú konglomerát, márga és 
mészkő; a szarmata szekcziójú konglomerát nyomai; pontusi homokkő, 
márga, agyag és homok; diluviális agyag és kavics; végül aluviális lera
kodásokat látni.

I. TRIASZ-SZISZTÉMA.

A triász-szisztémához tartozó konglomerát, mészkő és dolomit fel
tárása a Dumbrava dűlőben igen rossz. Annyit azonban négy mélyebb árok
ban ki lehet venni, hogy a dolomit a triász-sorozat legfelső részét képezi. 
A színes, nevezetesen fekete mészkövek É-ra 60°-kal dőlnek.

Kövületeket a mészkövek nem tartalmaznak.
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II. FELSŐ MEDITERRÁN SZEKCZIÓ.

A felső mediterrán szekczió legmélyebb részét területünkön pados, 
összetartó mészkő-konglomerát képezi. A mészkő-konglomerát főképen erő
sen legömbölyödött mezozoos mészkő és dolomit-kavicsból áll, a melyek az 
egészen apró szemektől kezdve a dió nagyságát is elérik. A nagyobb kavics
darabokat gyakran fehér kalcit-burok veszi körül. A kötőszer márgás szén
savas mész. E durva szemű konglomerát több helyen szabálytalan padok
ban, közvetlenül a dolomiton fekszik.

A felvett terület feltárásai után indulva, a mészkő-konglomerát felett 
leveles világos-barna iszapszerű tufás márga van, a melyben apró, meg 
nem határozható, szenesedé növénymaradványok látszanak. E márgapala 
Magyar-Gyepes község K-i részén van feltárva.

A felső mediterrán legfelső részét tömöttebb és homokosabb litho- 
thamniumos mészkövek alkotják.

A tömöttebb pados lithothamniumos mészkő tele van lithothamnium 
gumóval és ezenkívül még heterosteginákat és amphisteginákat is tartal
maz. A homokos, lazább részből ostrea-töredékek és a lithothamnium- 
gumók kerülnek ki. A többi szerves maradványok fogyatékos töredékei meg 
nem határozhatók.

A felső mediterrán-szekczió felsorolt képződményei Nyárló község 
K-re eső völgyének felső részében és Magyar-Gyepes község K-i részén 
vannak feltárva.

III. SZARMATA SZEKCZIÓ.

A szarmata szekeziónak csak nyomait lehet a bejárt területen ki
mutatni. Nyárló község templomától K-re a Pálinkásvölgy középső részé
ben, a hol körülbelül az első baloldali árok szakad a völgybe és az erdő 
kezdődik, csigák és kagylók apró töredékeiből és apró kavicsszemekből álló 
konglomerátos mészkőnyomok láthatók, a melyek alatt az agyagos oldalból 
dolomit darabok néznek ki. Ez a konglomerátos mészkő valószínűleg a 
szarmata szekczióba tartozik.

IV. PONTÜSI SZEKCZIÓ.

A völgyek és árkok mélyebbre mosott részeiben sok helyütt fel van
nak tárva a pontusi képződések, a melyek főként márgából és homokos le
rakodásokból állanak.

Nyárló és Mikló-Lázur között a pontusi márga felett laza homokkő és 
homok van feltárva.

A  m. k. földtani in t. évi je len tése 1897-ről. 4
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Helyenként, nevezetesen az Ulmuluj völgy Sipuluj nevű baloldali 
mellékárkában, a hol a jó  forrás is van, a márga alatt ismét' homokkő és 
laza homok van feltárva. A Pálinkásvölgy felső részében, a hol a felső 
triász dolomit felett a harmadkori lerakódások látszanak, a pontusi rétegek 
legalsó részét mezozoos mészkődarabokból álló igen durva konglomerát 
képezi. E konglomerát a levegőn szétesik, és mint durva kavics tölti ki az 
árok alját.

Almamezőnél a pontusi képződések legfelső része agyag, a mely alatt 
laza homokos rétegek, váltakozva a márgás rétegekkel következnek.

A pontusi képződésekben a felvett területen igen kevés szerves marad
vány mutatkozik.

Harangmezőn a falu Ny-i szélén kiemelkedő Hegyre nevű magaslat 
DDNy-i középső párkányzatának szélén, a laza homokfedőjű sárga homokos 
agyagban nehány Cardium secans, F uchs, teknőjét találtam. Itten még egy 
kis termetű congeria-teknő darabkáit is láttam; de belőle egész példányra 
nem akadtam.

V. DILÜVIUM SZISZTÉMA.

A bejárt terület térszínén főként a diluviális képződések vannak el
terjedve, a melyek a termőréteg nagy részét alkotják. Leginkább az agyagok 
uralkodnak. Homok és kavics csak gyéren és kisebb területeken fordul elő.

A Hosszúliget és Mikló Lázur községeket összekötő erdei út mellett 
durva diluviális kavics alatt, intenziv téglaveres színű, csillámos, agyagos 
homok van. Ez az előfordulás csak egy nagyobb lencsét alkot.

VI. ALLUVIUM SZISZTÉMA.

A völgyek fenekét mindenütt alluviális képződések borítják, a melyek 
rendesen kötött agyagok s csak gyérebben kavicsosak.

Hasznosítható kőzetek.
Harangmező határában, a Dumbrava dűlőben levő triász szisztémájú; 

fekete mészkövet a Vasárnapi Újság 1859-iki évfolyamának egyik tudósí
tása szerint Makgitay mérnök és társai fejteni is kezdték. Az egyik szem
tanú elragadtatással emlékezik meg a négy fajta márványról és a kifarag
ható méretekről. A fekete márványt tényleg én is megtaláltam, de azt 
tartom, hogy csekély kiterjedése és zavart előfordulása miatt a jövedelmező 
nagyobb ipari értékesítésre nem alkalmas.

A harangmezei pogori kőfejtőben levő triász dolomit és mészkő az 
útkavicsolásra elég alkalmas anyagot szolgáltat.
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Almamező határában több helyen kutatták a pontusi lignitet és barna
szenet, de a mint az előre látható volt, minden számbavehető eredmény 
nélkül. A Miki völgyben bent az erdőben magam is láttam egy összedőlt 
kutató tárnát, a mely mellett a gorczon agyagos, rossz barnaszén darabok 
hevernek.

*

Végül köszönetét mondok dr. Schlauch L őrincz bíboros püspök úr 
O Bminencziája érdemes erdőmesteri hivatalának azon szíves támogatásá
ért, a melyben engemet az uradalom területén mindenütt részesíteni ke
gyeskedett. V eiül B obért prasmontrei uradalmi főerdész tisztelt barátom
nak, Szokolat K ornél lat. szert. katb. püspöki uradalmi erdész úrnak és 
K rnács János, félixfürdői bérlő úrnak is igen köszönöm szíves érdeklődésű
iket, a melylyel felvételi munkálataimat elősegítették.

< 5 )

4 *


