
9. Jelentés az 1912. évben végzett felvételi munkálatokról.

S zontagh T amás dr.
intézeti aligazgatótól.

F. évi július hó végén Mákos I mre geológus úrral Rév községbe 
utaztam, hogy ott felvételi területem egy igen fontos lelőhelyét kiak
názzuk.

Ez alkalommal Dr. L óczy L ajos intézeti igazgató, egyetemi 
tanár úrhoz is volt szerencsénk, aki t. R oth  K ároly  geológus úr kíséreté
ben két napot töltött területünkön. Sajnos, hogy az igazgató úrnak lelő
helyünket a Sebes-Kőrös nagy vízállása miatt nem mutathattuk meg. 
Ehelyett azonban együtt tanulmányoztuk a nagybáródi krétakorú szén 
előfordulását, bejárván a mivelésben levő szénbányát is.

A révi gyűjtés ideje alatt igazgatósági ügyek elintézése miatt Buda
pestre is utaztam.

Felvételi tanulmányaimat tulajdonképen a biharmegyei Király
erdő ÉNy-i részén Bokorvány-Korbesd-Kopacsel község környékén foly
tattam, ahol még a kiegészítő felvételeken kívül egy nagyobb terület ream- 
bulálása is szükséges.

Az 1907. évben hivatalos elfoglaltságom miatt e területet nem jár
hattam be. Ezenkívül legújabban terjedelmes erdőírtások és iparvasútak 
nagy mértékben felderítették az eddig teljesen benőtt vad területet, úgy 
hogy az új részletes bejárás okvetetlenül szükségessé vált.

Sajnos, a másfél hónapi szünet nélküli eső a behatóbb és távo
labbi bejárást lehetetlenné tette, úgy hogy bizony kevés időt fordíthat
tam a külső munkára.

Korbesd, Bokorvány, Tasádfő, Kiskér, Betfía község a Királyerdő 
ÉNy-i részének egyik főtörési irányát jelöli, amelytől DNy-ra csak egy 
helyen Tasádfő és Nyárló között a Dumbrava dűlő mélyedményeiben 
bukkannak még ki a mezozóos kőzetek és pedig mészkő, márga, ho
mokkő, valószinűleg az alsókréta felső részéből, amelyeknek fekvője 
Nyárlótól ÉK-re dolomit. Ez a Királyerdő mezozoos kőzeteinek egy 
fennakadt része, amely Tasádfőnél összefügg a hegység zömével és
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mint igen keskeny félsziget nyúlik ki a nagyalföld pereméig. Ez tehát 
a Királyerdő mezozoos kőzeteinek a legszélsőbb Ny-i fellépése.

A Kardó-Magyarcséke-Tenkei nagy öblöt, melynek É-i szárnya 
a fent jelzett törési vonal mentén, Hájó községig nyúlik ki, míg másik 
déli szárnya Venter, Robogány Sólyom, TJrszád községeket érintő vona
lon Olcsáig húzódik, a kenozói kor fiatalabb képződései töltik ki.

E képződéseknek legalsóbb része a mediterrán. Felette megvannak 
a szarmátiai és a pannóniai rétegek.

A mediterrán rétegek Tasádfő és Sztrákos határában fehér kövü- 
letes márgarétegekkel vannak képviselve.

Bokorványtól Ny-ra azután a szarmátiai rétegek igen érdekes soro
zata következik, amely az eddig ismert kiképződésektől sokban eltér.

A szarmátiai rétegek legfelső része vastag pados mészkő-konglo- 
merát, amely jóformán egészen mezozoos mészkövek majdnem teljesen 
gömbölyűre lekoptatott mogyoró és dió nagyságútól egészen ökölnyi 
nagyságú darabjaiból áll. A gömbölyű mészkődarabokat igen kevés me
szes kötőanyag tartja össze. E konglomerát padok vastagsága eltérő. Ahol 
jól fel vannak tárva, mint a sztrákosi kiemelkedés tetején 370 m magasan, 
valamint Bokorvány községtől K-re a la G-yalor dűlőben mintegy 365 m 
magasan, csúszások és rogyások következtében a padok össze vannak 
törve. E konglomerát a térszinen könnyen szétesik és a kavics anyagát 
szolgáltatja.

Bokorványtól Ny-ra e konglomerát alatt sárga porhanyós meszes 
márga, kövületes homokos mészkő (cerithiumokkal, trochusokkal, mac- 
trákkal és melanopsisokkal), a normális szarmata mészkő s alatta kékes
szürke agyagos márga láthatók. Ez utóbbi vizetrekesztő réteg és a Yale 
Banuluj középső részén 310 m magasan van feltárva. E rétegen csúsz
nak a felső rétegek.

Bokorványtól K-re a konglomerát alatt kékesszürke és sárga agyag 
látszik, amelyen a konglomerát csúszik és törik. Ez alatt szürke agyagos 
homok következik, temérdek kövülettel (Cerithium pictum B ast ., Méla- 
nopsis impressa K r a u ss ., Tapes gregaria P a r tsc h ., Cardiumok, növény- 
maradványok stb.) A homokos agyag alatt igen finom homok van fel
tárva, szabályos szalagos kavicsbetelepülésekkel. A patakban igen kopott 
ostrea teknők is találhatók, amelyeknek termőhelyére azonban nem 
akadtam.

Bokorványtól KDK-re, tehát az Alföld felé nyíló neogén öböl 
peremétől a magasabb hegység felé a kenozoos kor kőzeteiből semmit 
sem láttam.

A szarmata rétegek alatt Bokorvány környékén a kréta szisztéma 
képződéseit látjuk. Legfelső része Kiskérnél (Bokorványtól ÉNy-ra) a
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gosau rétegek által van képviselve, amelyek főképen korállokat tartal
maznak. Egy patellinás márgapad is van bennük.

Bokorvány környékén a hegység főzömét az alsókréta felső és kö
zépső része szolgáltatja. A rétegek fő dőlési iránya 15—18h.

Valószinűleg a cenomanienbe tartoznak a szarmata, illetőleg a 
mediterrán rétegek alatt feltárt flisszerű vöröses és szürkés réteges már- 
gák, kavicsos és tiszta finomszemű homokkövek és talán még az orbitoli- 
nás sötétszürke márgás mészkő is.

A homokkőrétegek között két helyen, nevezetesen a Y. Vasurilorban 
kvarc-porfir dejkot találtam, amely mellett vörösbarna jáspis padok 
vannak.

Ellenben a kaprotinás mészkő a ganlt-aptienbe, az alatta fekvő pa
lás mészkő és márga, amely feljebb Vércsorogról Izsóplálaga felé haladva 
a ,,Sacca“ völgyben feltárva Acanthoceras és Hciploceras töredékeket is 
tartalmaz, a barrémien emelet legfelsőbb szintájába lesz valószinűleg 
sorolható.

kréta márgás homokkő rétegeiben, különösen annak mállott részé
ben több helyen találni kövületek rossz kőbeleit, amelyeket azonban meg
határozni nem lehet. A Reu völgy jobb oldalán az épülőben levő ipar- 
vasut mentén az egészen elmállott meszes homokkő nerineákra emlékeztető 
gastropódákat tartalmaz.

A sötétszürke palás és gyűrött márgában vékonyka feketeszén zsi
nórokat találtam, úgyszintén egy zöldes kvarcbreccsában mogyoró nagy
ságú antracit zárványt is.

ügy látszik, hogy a hegység e részén a felsőperm konglomerát a 
hegység magva és annak málladéka szolgáltatja a fiatalabb kavicsok 
egy részét is.

Felvételi munkámat ásványosvizű gyógyforrások védőterületi tár
gyalása miatt két ízben is meg kellett szakítanom. Szeptember hó végén 
elhagytam felvételi területemet.


