
2, Rév— Biharkalota és a vidavölgyi telep (Királyerdő) 
geológiai viszonyai.

(Jelentés az 1903-ik é v i részletes geológia i fö lvételekről.)

D r. SzONTAGH TAMÁS-tÓl.

M. kir. földmivelésügyi miniszter úr Ő Excellentiájának rendeletére, 
a folyó 1903-ik évben az országos részletes geológiai fölvételt és térképe
zést Biharvármegyében, a Királyerdő északi részében folytattam.

A bejárt terület Rév, Birtyin, Dubricson, Krajnikfalva, Gálosháza, 
Kalota község; továbbá Otfalu, Tizfalu határába és a tulajdonképeni 
Királyerdő területébe esik. A területet keletre Dámos és Vársonkolyos köz
ség határa rekeszti be. Eszakfelé a térképlap széle: Bév, Krajnikfalva, 
Kalota és Fancsika község északi része; nyugotnak szintén a térképlap 
széle, Fancsika község keleti része, az Arzena (A  651 m/ mag.) csúcsá
nak nyugati ereszkedője és a Bimpu hodisamuluj (A  534) magaslat a. 
határ. A déli határvonal a Dimpu hodisamulujt egyenesen keletfelé haladva, 
a 841 magas D. ruzsetuval (Sonkolyos község határa) köti össze.

Az összesen felvett 140-42 km.3 terület, az 1 : 25,000 méretű 18 zóna, 
XXVII. rovat jelű térképlap ÉNyi részének, nyugati félére esik.

A terület rövid orografiai jellemzése a következő:
A térképlap e részén egy régi nagy f. júra mészkő fensik ledolgozott 

területét látjuk, a melynek mostani térszíni képét, a viz munkája képezte 
ki. Kisebb-nagyobb dolinák tömkelegé borítja a megmaradt fensikot, mig 
a kimagasló gerinczek ritka hálózatát, a kvarczitos homokkőkonglomerát 
alkotja. A hegység legmagasabb pontja 740 m]  at. sz. felett. A gerinczek és 
csúcsok magassága 500— 700 mj  a t. sz. felett.

A mélyedések legérdekesebbikje a kalotai zártvölgy vagy Vale mieri. 
A zártvölgy D-ről É-ra halad és körülbelül 15 7%, hosszú. Kiindulása 
körülbelül 554 mj  magas a t. sz. f. és a kalotai északnyugati malomnál, 
a hol egy nagy barlang nyilasában vész el, 354 a t. sz. f. A mieri völgy 
egyetlen hosszabb nyitott völgye, a Gyalumáre tetejéről egyenest észak
nak tartó névtelen völgy, a mely körülbelül 630 mj  t. sz. f. magasságból 
fakad s nyílásánál 522 mj  t. sz. f. magas.
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A területen ezenkívül még 5 nyitott völgy van, melyek mind meg
lehetősen párhuzamosan keletről nyugatfelé haladnak és pedig a követ
kezőképen:

1. a fanesikai völgy kezdetének rövid szakasza.
2. a Cioilor völgy kezdete. Kiindulása körülbelül 413 mj  magas a 

t. sz. f. a térképet rövid út után elhagyja 386 mj  t. sz. f. magasságban.
3. a Yale pojeni és Kemecilor. Kezdete körülbelül 514 ™/, a térkép 

szélén 416 ™j t. sz. f. magas. Hosszabb utat tesz meg a térképen.
4. a Vale plietrisiuluj az Arzéna déli aljában. Kiindulása körülbelül 

529 ‘mj  magas a t. sz. f.
5. a Yida-patak völgye. Meredek magas-partú hegyi víz. Yalamikor 

szintén zártvölgy volt. Kiindulása a Gyalu fundaturánál 649 mJ, a térkép 
szélén mintegy 263 magas. Érdekes zárt és nyitott mellékvölgyekkel.

A területen több kisebb-nagyobb barlang, víznyelő és vizet-öntő bar
lang van. A zártvölgyeknek a dolina sorozatokból való származását tisz
tán látni. A források rendesen mészkőből fakadnak.

A bejárt és geologiailag fölvett területen, a következő képződéseket 
állapíthattam meg.

A triászból:

1. Felső-triász dolomit.
2. Felső-triász mészkő (Esino mészkő tipus).

A liaszból:

1. Alsó-liasz, kvarczitos homokkő konglomerát.
2. Középső-liasz alsó része (gresteni kiképződés) és az A. amal- 

tbeus réteg.
3. Középső-liasz felső része, Amaltbeus spinatus réteg.
4. Felső-liasz középső része, Harpoceras bifrons réteg.
5. Felső-liasz felső része, Harpoceras radians réteg.

A doggérből:

1. Alsó-dogger, Harpoceras Murcbisonse réteg.
2. Felső-dogger, Macrocepbalites macrocephalus réteg; (bulla

tus réteg).

A  maim. Világos mészkő és szürke csillámos márga.
Ortoklasz-kvarczriolit.
Biotit-kvarcztrahit tufája.
Kavics. (?)
Diluvium. Homok. Agyag. Kavics. Forrásmészkő.
Alluvium. Vízjárás. Barlang guanó.
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1. Felső-triász dolomit. Az 1903. évben fölvett területen, 
csak nehány egészen kis folton és pedig, a Gyalu Carmozanu (837 ml  
magas) déli oldalának magasabb részében találtam. Ezek a mélyből ki
búvó pontok, a Eontana talhariloru dűlő dolomitjának legvégső nyu
gati részét képezik.

2. Felső-triász mészkő. A Gyalu carmozani déli lejtőjén mély 
árokban, a kibúvó dolomit felett, néhány méternyi hosszban, fehéres, 
igen világos szürke tömött mészkő van feltárva, a mely szintén a Fon
tana talhariloru dűlő esinómészkövének legnyugatibb részéhez tartozik. 
Benne kövületeket gyroporella nyomokon kívül nem találtam ugyan, de 
petrografiailag a szomszédos, dr. H ofmann KÁROLY-tól felső-triász korú
nak meghatározott mészkővel egészen megegyezik. Szögletes darabját 
mint zárványt a padure Rosoruluj-Teplicza völgy maim mészkövében 
találtam.

Liasz. 1. Alsó-liasz. Kvarczitos homokkő konglomerát. Rende
sen területünk legmagasabban fekvő részeit képezi. Ritkábban a hegyol
dal mélyebb részén is megvan. Erős, szívós kőzet. Külömböző színű ho
mokkő,' kisebb-nagyobb kvarczkavicscsal. Muszkovit csillám igen kevés 
van benne. Kvarcznál egyéb kőzetalkotórészt nem találtam e kőzetben.

Elterjedése Otfalu, Tizfalu határában elég nagy.
2. Középső-liasz alsó része. Gresteni képződésü réteg. Sötét, 

majdnem fekete pikkelyes (crinoideás) csillogó mészkő. Igen szívós. Belőle 
belemniteseken kívül Terebratula (Waldheimia) nummismcilis, L mk. és 
Rhynchonella tetraédra, Sow. kerültek ki. Tizfalu határában a Gyalu 
Bogdánytól K-re, a Huncsilor völgy legfelső szakaszában baloldalon 
DDK-re, a Hulpe-völgyben DNy-ra dűlnek e rétegek.

A kalotai Dumbrava (516 A  mj  magas) kiemelkedéstől Ny-ra, köz
vetlen a Lederer-féle agyagbánya telep alatt, a zártvölgyben jobb olda
lon, glaukonitos homokos-márgás padokban Amaltheus margaritatus, 
Brug. is fordul elő.

3. Középső-liasz felső része. Szürke és vörösbarna márga és 
meszesmárga.

Rév községben a Sebes-kőrös baloldali meredek partján a gr. Zichy- 
féle mészégető és a vasúti hid között. Továbbá a kalotai Dumbrava ma
gaslat alatt nyugatra vonuló zártvölgy jobb oldalán és a sonkolyosi Run- 
culuj völgy felső részében, az Amaltheus spinatus-réteg fel van tárva és 
elég sok kövületet is tartalmaz.

Egyelőre a következő kövületeket sorolhatom fe l:
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Amaltheus spinatus, Bkug.
Rhacophyllites (Zeilleria) Lariensis, Mngh.
Terebratula cornuta, Sow.
Gryphaea cymbium, L mic.
Pecten aequivalvis, Sow.
Jf. F e ls ő -V ia s z  k özép ső  része . Harpoceras (Hildoeeras) bifrons- 

réteg. Sötétszürke meszes márga. Bév DNy. a Sebeskőrös meredek bal
partján. Belőle Harpoceras serpentinus, Schloth. és Coeloceras (Am mo
nites, communis, Sow. Rliynchonella loxia, Kisch.

5. Felső-liasz felső része, a) Harpoceras radians-réteg.
Bév DNy a Sebeskőrös meredek balpartján. Tizfalu határa, Huncsi- 

loru völgy legfelső szakaszában a baloldalon. Kalota és Gálosháza között 
az út jobb oldalán.

Lágy, ritkábban kissé keményebb szürke, néha egészen sárga márga. 
Sok kövülettel. Nevezetesen:

Harpoceras radians, Bein .
Posidonomya Bronni, Goldf.
Pecten textorius, Goldf.
Myacűes sp.
b)  Kovás márga, sok belemnitessel és pectennel.

D o g g e r .  1 . M s ó -d o g g e r .  Harpoceras Murchisonae-réteg.
Bév DNy a Sebeskőrös meredek partjában feltárva, vastag meszes 

márgapadok kövületekkel.
Tizfalu határában Kalotától DDK-re a mieri völgy jobb oldalának 

aljában L up Simon tanyája alatt e meszes szürke kövületes márga szintén 
fel van tárva.

Kövületei között megvan a Harpoceras Murchisonae, Sow. az Astarte 
elegáns, Sow. Pecten 9

2. F e ls ő -d o g g e r . Macrocephalites macrocephalus réteg.
Vidékünkön a jura egyik legjobban és legvastagabban feltárt rétegei 

közé sorolható. Meg van Bévtől DNyra a Sebeskőrös baloldalán, mint már- 
gás sötétszürke mészkő. Kalotától DKre mint vörösbarna márgás mészkő. 
Kalotától DK-re, Tizfalu határában, a mieri völgy jobb oldalán L up Simon 
tanyája alatt, mint sötétszürke glaukonitos és vörös vasikrás mészkő.

Szerves maradványaiból felemlítem a következőket:
Macrocephalites macrocephalus, Schloth.
Ammonites (Sphaeroceras) bullatus, d’ORB.
Ammonites Backeriae, Sow.
Nautilus sp.
Phylloceras sp.
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Belemnites canalicatus gracilis, Schloth.
Ostrea cristagalli, L in . ( Ostrea crenata, Goldf.J ?
Pecten (Entolium ) clemissus, Goldf.

M c tlm .  A bejárt terület térszínén a maimhoz tartozó mészkő van 
főképen elterjedve.

A Birtyin és Kalota községet összekötő vonaltól le a térképlap déli 
széléig számtalan dolinával áttörve a maim mészkő erősen megrongált 
fensikja terül el. A malm-mészkő igen egyforma és egyenlő világos sötét 
szürke színű, a melyben csak kevés helyen látni vörös-márványszerű 
kisebb kiválásokat. Legalsó része, nevezetesen a Yida-patak völgyében a 
czukros szemű sárga mészkő és helyenként dolomitos mészkő. Felső 
részében, nevezetesen Bóv község mellett, egymás alatti szintes vonalak
ban ismétlődő szarukő lencsék, rétegek és egyes gumók vannak a mészkő
ben kiválva.

Igen ritkán van a mészkőben egy márgásféleség is, a mely igen 
finom mészkőlisztté mállik. Tizfaln határában a pojeni völgy baloldalán 
a Rack Manó tanya mellett a szürke tömött mészkő levegőn levő része 
finom fehér lisztté omlik szét és ebből lehetett nehány igen kis termetű 
brachiopodát és csigát gyűjteni. E helyen a málló mészkő egy része, ille
tőleg a mészkőliszt sötétvörös agyaggá lesz, a melyből egykor a malm- 
mészkőben előforduló nagyobb-kisebb barna vasércz-lencsék és fészkek 
keletkezhettek.

Alsó részében sötétszürke meszes márga-padok vannak, a melyek, 
különösen a mélyebbre bevágódó patakmedrekben vannak feltárva és igen 
gyakran majdnem élőkön állanak. E meszes márga egyes helyeken jófor
mán az őtet bezáró mészkőbe megy át. Helyenként egészen palás. Igen 
kevés szerves maradványt tartalmaz.

A legfelső világos szürke mészkő kimállott felületén diceras nyomo
kat (?) látni. A diceras-féle rudisták annyira összefüggnek, beleolvadnak 
a mészkő tömegébe, hogy csak igen ritkán vállnak ki belőle és ilyenkor 
is igen rósz megtartásúak. Ezenkívül korallok és kisebb-nagyobb gastero- 
podák is látszanak nagy ritkán, a mállott felületeken.

A mészkő települése a számtalan dolina folytán beállott horpadás 
és sülyedés következtében különösen meg van zavarva.

Ortoklász-kvarczriolit. Kalota mellett a községtől ÉNyra 
épen a térképlap szélén, a pesterei út mellett, egyes nagy tuskókban 
fordul elő. Szállban sehol sem találtam. A kőzet színe szennyes fehér és 
üveges alapanyagában víztiszta kvarczszemek és víztiszta üveges földpá- 
tok porfirosan vannak kiválva.
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Biotit-kvarcztrahit tufája. A vidaréti tanyától Ny— DNy-ra 
az iparvasút mentén, mintegy 10— 12 méter hosszaságban, amalm-mészkő 
felett egy fehér tufa van feltárva, a melyben víztiszta kvarczszemek és 
biotit csillámpikkelyek látszanak.

A tufa fedője diluviális kavicsos agyag.
A júra mészkő területen a mészkövet egy-két helyen kavics borítja, 

a mely főként kvarcz-görélyekből áll. Ritkán még egy porfir legömbölyö
dött darabjait is találni benne. E kavics valószínűleg a diluviumnál régibb. 
A másik szintén régibbnek látszó kavicsféleség tisztán kvarczitos homokkő 
törmeléke. Sok helyen e kavics borítja a terület legmagasabb részét.

Diluvium. A Sebeskőrös völgyre néző hegyoldalban nevezetesen 
Birtyin község déli részében a templom mellett mélyen bevágódó mezei 
út, homokot, kavicsos homokot és kavicsot is tár fel. A kavics főként 
kvarczit törmelékéből áll.

A Vida-völgy legfelső szakaszában a Sólyomkő (Piatra soimuluj) 
déli oldalában a patak felett csöves forrásmészkő-lerakódást találtam.

A sötétveres terra rossa agyag, limonitos képződésekkel szintén még 
ide sorolható; valamint a magasabban fekvő sárgás agyag is.

Alluviuin. Ide a törmelékes vízjárások, a termőréteg, valamint 
1— 2 barlangban a denevórguanó tartoznak. Az egyik révi barlangban 
hasogatott csontokat találtam.

H A S Z N O S ÍT H A T Ó  K Ő Z E T E K .

A malm-mészkő mészégetésre igen alkalmas és az egész területen 
erre fel is használják.

A maim-mészkőben elég sok helyen, kisebb-nagyobb agyagvasércz 
lencsék fordúlnak elő.

A Kalotától északra fekvő Dumbrava nyugati részében, az alsó 
liaszkorú kvarczitos homokkőben kitűnő minőségű tűzálló anyag van, a 
melyet L ederbr Márton nagyváradi lakos már régebben bányász és ol
vasztó tégelyek, samott-árúk, tetőcserép készítésére használ. Az agyag 
bővebb ismertetését és elemzését már az 1899-ik évi jelentésem 11-ik 
oldalán közöltem.
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Megemlítem még azt is, hogy R ozlozsnik Pál m. kir. geológus, a 
m. kir. földtani intézet igazgatóságának megtisztelő rendeletére augusztus 
hó 10-től 16-ig, a fölvételi munkák begyakorlása miatt nálam foglal
kozott.

Yégül ifj. gróf Z ichy Ödön révi és Juricskay Z oltán rikosdi föld- 
birtokosnak, Biozi János főerdésznek, K aszó Gyula erdésznek Révben, 
valamint a dobresti faiparvállalat érdemes igazgatójának Darvas iMRÉ-nek 
és az ottani tisztviselőknek, továbbá Rack Manó pesterei körjegyzőnek, 
igen szives, hathatós támogatásukért mondok legjobb köszönetét.


