
13. Jelentés az 1909. év nyarán !Nagybárod körűyékén 
eszközölt geológiai munkálatokról.

L ázár Vazul,

kir. bányasegédmérnük felvételi jelentése.

Az 1909. év nyarán a felvételi időszak második felében Nagy* 
báród (Bihar m.) környékének reambulálásával kapcsolatosan a vidék 
bányageologiai viszonyait tanulmányoztam.

A bejárt terület határai nyugatról Bucsa, keletről Tötös és Son- 
kolyos, északról a Bézhegység vízválasztója, délről pedig a Sebes-Körös.

E vidék felépítésében a következő képződmények vesznek részt:

1. Kristályos palák.
9. Permi homokkő és konglomerátum.
3. Triász mészkő és dolomit.
4. Liász márga és homokkő.
5. Felsőkréta homokkő, mészkő és márga.
6. Neogenképződmények.
7. Negyedkori képződmények.
8. Bhyolit.

Kristályos palák. Ezek alkotják a Bézhegység főtömegét. Az átla
gos ENyi irányú vonulatuk megegyezik a Bézhegység vonulatával és 
csak Bucsánál változtatják meg délnek kanyarodva átlagos irányukat. 
Északról szegélyezik azt a nagy kiterjedésű medencét, amely NyÉNy 
irányban vonulva Mező-Telegd és Élesd között összeköttetésbe lép a 
Nagy Magyar-Alfölddel.

A kristályos palák normális összetételükben vékony leveles fehér 
csillámból és kvarcból állanak, amelyek egymással vékony rétegekben 
váltakoznak. Helyenként a kvarc nagyobb vastagságban telérszerűen 
lép fel.

Perm. Ezekben a rétegekben sötétvörös durva kvarchomokkő és 
konglomerátum uralkodik s ezek helyenként világos rózsaszínűek, majd 
egészen fehér színűbe mennek át. Alárendelten sötétvörös, majd zöldes
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vöröses finomszemű csillámos, jól rétegzett homokköveket is tartalmaz 
ez a rétegcsoport.

Előfordulásukat illetőleg főként a medence nyugati szélén lépnek 
fel uralkodóan. Itt a kristályos palákra konkordánsan települtek és 
a vidék legmagasabb csúcsait alkotják. A medence déli szélén a Sebes- 
Körös jobbpartján csak a brátkai temető alján lépnek fel kis foltban.

Triász. A triász szisztémát a guttensteini rétegek képviselik. 
Sötétszürke calcit-erekből átszőtt mészkövekből és likacsos dolomitból 
áll a képződmény.

Főelterjedése a medence déli oldalán van. Belőle épült fel a 
Sebes-Körös jobb partja Bucsától Konkolyosig. Bucsától északra a Ki
rályhágóig, — ahonnan följebb részben a pleisztocénkavicsok alá bújnak, 
részben pedig a permi rétegek vágják el útjukat — követhetők. Rövid 
megszakítás után a V. Franturában újra felszínre kerülnek és keskeny 
sávalakban átvonulnak a Y. rosiuig, ahol ezen völgy irányában újra 
kiszélesednek.

Licisz. Feketepatakon a Vrfu Cornulujtól nyugatra fekvő völgy
ben, a völgy hirtelen kanyarulatától a vízmosásban felfelé mintegy 
250—300 m hosszúságban csillámos sötétszürke márga követhető, mely
ben helyenként vékony szénsávoktól átszőtt szénpalapadok vannak 
közbetelepülve. A völgykanyarulathoz közel a gresteni-rétegekre emlé
keztető, gyengébb karban levő kövületek gyűjthetők. A márga följebb 
főleg kvarcból álló vasrozsdás, majd rózsaszínű árnyalattal biró homok
kövek alá búvik. Ugyanezek a homokkövek fellépnek még Bánlakan és 
Réven is.

Kréta. A krétarétegek főleg a medence északi és nyugati szelén 
vannak szépen és nagyobb terjedelemben kifejlődve. A medence déli 
oldalán a bejártam területen sehol sem találtam meg őket.

Ezeknek a rétegeknek úgy petrografiai kifejlődése, mint a bennök 
igen nagy számban előforduló kövületek a felső krétába, az ú. n. 
Gosau rétegekhez való tartozandóságukat bizonyítják. H antken két cso
portra osztotta őket. A felső csoportba kizárólag csak a homokkövek
ből és konglomerátumokból álló rétegeket sorolta, míg az alsó cso
portba az egymással váltakozó homokkő és márga-rétegeket. Az alsó 
csoportot újra két alcsoportra; sósvízi- és édesvízire osztotta fel, mely 
utóbbihoz szénből, szénpalából és bitumenes márgából álló rétegek tar
toznak. Az alsó csoportbeli rétegek majdnem kivétel nélkül tartalmaz
nak kövületeket és pedig igen szép számban, míg a felső réteg* csoport- 
úgyszólván kövületmentes. A kövületelőfordulási helyekkel, valamint 
az azokat tartalmazó rétegek sztratigrafiai helyzetével e helyen nem 
akarok bővebben foglalkozni, erről részletesen majd később, más helyen
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fogok beszámolni. Most csak a kövületek lelőhelyeinek megjelölésére 
szorítkozom, amelyek a következők : Feketepatakon a Dealu Craj déli 
lejtőjén; Kornicelen a Y. rosiu völgynek közel a V. Chiecivel való 
egyesülésénél; a V. Chiceri és a Purkarec és Chicera közötti hegygerin
cen ; Nagybárodon a V. Muskában a szénbánya környékén : Cséklyén a 
V. Cailor középső szakaszában levő magas falon; Lokkon a D. Yinca 
alatti vízmosásokban.

Neogénképződmények. A medence közepét kitöltő neogenképződ- 
ményeket H antken a mediterránba és a pannóniai (pontnsi) emeletbe 
sorozta, míg Matyasovszky a részletes felvételek alkalmával valameny- 
nyit a szarmatába sorolja, megkülönböztetvén ennek egy felső és alsó 
tagját.

Szénre való kutatás alkalmával most a télen D ömötör János bánya
mérnök úrtól egy kutató táróból kikerült igen szép kövületeket kaptam, 
melyek közül a Cerithium margciritaceum és Melanopsis Hantkeni a 
felső oligocénre, a Cerithium lignitarum pedig a mediterránra vall. 
Ezen rétegek Kornicel és Nagybáród között fordulnak elő és csillámos, 
agyagos, igen finom szemű homokkövekből állanak.

A szarmatarétegek durva szemű komokkő, homok és márga alak
jában fordulnak elő. Ide tartoznak Lokkon a D. Vinca alatti vízmosá
sokban igen szépen feltárt Macira podolica, Cardium obsoletum, C. 
plicaturn, Modiola marginata stb. fajokat tartalmazó rétegek és Nagy
báródon a V. Bricában a Cerithium pictum  és C. mbiginosum-ot tar
talmazó homokkövek.

A nagyterjedelmű cement- és agyagmárgákat, melyek között egyes 
helyeken finom szemű homok van közbetelepülve, egyelőre fenntartással 
a pannóniai (pontusi) emeletbe sorozom.

Negyedkor. A pleisztocénképződmények, melyek kavicshordalékból 
és agyagból állanak, nagyobb területen a D. Craj tetején lépnek fel, 
kisebb terjedelemben pedig a medence szélén közel a völgyek torkola
tához. A jelenkori képződményeket a Sebes-Körös és a patakok hor
daléka képviseli.
fi' p Rhyolit. A rhyolitoknak, melyeket dr. Szádeczky G yula írt le 
részletesen az «Orvos- és természettudományi értesítő)) XXV. kötete 
1903. III. füzetében, főelterjedése Nagybárodtól északra esik. Rhyolitból 
áll a D. Sztrune nyugati része, valamint a D. Mohola és D. Costoric 
s az ezektől nyugatra eső magaslatok tömege is és lehuzódik ez a 
V. muskáig és innen felfelé a D. Lepose csúcsáig. Kelet felé a V. Va- 
raticuluj-on áthúzódik s a Dossu Cozin is ebből épült fel. Előfordul 
még kisebb tömegekben a V. rosiuban, a Coastu Crajon és a Magurától 
ÉÉNy-ra húzódó hegyháton. A V. rosiu középső szakaszában, úgyszin
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tén a N. Frantura és N. Ploisor felső szakaszaiban az erózió folytán 
kerültek a felszínre kisebb foltokban a vízmosások mentén. Nagyon 
gyakran találhatunk, különösen a kristályos palák tömegében 1—8 m 
vastag rhyolitteléreket.

Bányászati viszonyok. E vidéken három formáció tartalmaz szén* 
rétegeket, ú. m. a kréta, a mediterrán és a pannoniai (pontusi) rétegek,

A N. muskában, ahol jelenleg is folyik kisebbszerű bányászkodás, 
a mostan is üzemben levő Bernáttáró északi részén két padot fejtenek, 
melyeknek összes vastagsága 3'5—4 m. A két szénpad között 15 m 
vastag igen szívós, rhyolitdarabokat is tartalmazó brecciaréteg van közbe
települve. Szénkibúvásokra akadtam még a D. Cserter alatt, amelynek 
a vastagsága 80 cm ; Lokkon a D. Vinca alatt 25 cm ; és a purkareci 
638 "0"-tói ÉNy-ra a V. Rosiu középső szakaszába torkolló mellékvölgy
ben 45 cm.

A bányászatot a V. Muskában már a múlt század 70-es éveiben 
kezdték meg s itt több rövidebb-hosszabb megszakítás után jelenleg is 
folytatnak kisebbszerű üzemet. Hogy a bányászat sorsa itt még nem 
dőlt el teljesen, részben annak tulajdonítható, hogy az aránylag igen 
jó minőségű és kellő vastagsággal bíró szénréteg az alig egy km2 terü
leten, ahol a munkálatok eddig folytak, települési viszonyaiban nagyon 
zavart, részben pedig a munkálatok szakszerű vezetésének hiányában 
keresendő. Egész vagyont fektettek be ezen a kis területen anélkül, 
hogy a medence más pontjain, ahol a települési viszonyok nyugodtak, 
legalább egy fúrólyukat is mélyítettek volna.

A mediterránrétegekben Nagybáródon a D. Sztrune alatt láttam 
egy bedőlt kutatótárót, amely előtt több métermázsa jóminőségű barna
szén fekszik. Az annak idején, ezelőtt négy évvel ott dolgozott munká
sok állítása szerint a telep vastagsága 2 m. E telepre eddigelé más
nemű kutatások még nem eszközöltettek.

A pannoniai (pontusi) rétegekben fekvő lignitre Feketepatakon 
történtek kutatások. Több fúrólyukat mélyítettek, amelyek mindegyiké
ben megtalálták a 2*1 m vastag lignittelepet. Kiaknázására alakult is 
már egy konzorcium, amely a munkálatokat meg is kezdette.

Hogy érc után is már régebben kutattak a vidéken, arra szintén 
vannak nyomok. A Magurahegy déli lejtőjén egy régi hányó van, 
amelyen sok ezüstös ólomércdarab gyűjthető. Ugyancsak a Magura- 
hegyben, de annak északi lejtőjén egy kutatótáróban egy 18 cm vastag 
tiszta galenitteler látható.


