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(Jelentés az 1919. évi földtani felvételről.)

Dr. Pálfy Móric-íóI.

Már 1915-ik évi jelentésemben érintettem volt., hogy bár a Bihar- 
begység felépítésében még mindig vannak homályos és meg nem oldott 
részletkérdések, amiknek egy részét a jelenlegi feltárások mellett vagy egy
általán nem lehet tisztába hozni, vagy csakis igen aprólékos vizsgálatok 
árán, mégis a Biharhegység tanulmányozását —  legalább egyelőre —  
lezártam. íg y  1916 nyarán új területen kezdettem felvételi munkámat, 
t. i. a Persányi hegységben, minek folytatását azonban az augusztus végén 
elkövetkezett román betörés megakadályozta.

Számolva azokkal a nehéz, megélhetési viszonyokkal, miket a román 
betörés Erdély keleti kőtárán okozott, a m. kir. Földtani Intézet igaz
gatósága hozzájárult ahhoz az előterjesztésemhez, hogy a. Persányi hegy
ség további felvételét 1917. év nyaráról is elhalásszam s helyette a Bihar 
és Béli hegységeknek még kellőleg fel nem derített területein dolgozzam.

Ennek megfeleleőn a lefolyt év nyarán a Bihar és Béli hegységek
nek három területét kerestem fel újólag. Az ez alkalommal tett észlelé
seimről azonban jelenleg csak nagyon röviden akarok megemlékezni, 
minthogy az egész Bihanhegységet összefoglaló leíráson máris dolgozom, 
sőt ezen területek leírásának egyrésze már kéziratban készen is van.

Az első terület a Bihar hegység nyugati lejtőjén levő béli takaró 
területe volt a bulczi törés és Mézged között, a- második terület a bihari 
mészkőplatónak az Aranyos völgye felé eső pikkelyes része, míg a harma
dik a tá.rkánykai mezozoós pikkelyre terjedt ki.

A  b é l i  t a k a r ó  t e r ü l e t é n  egyrészről az egymásra tolt két 
redőből felépített fericsei Magúra, részletesebb tektonikai és sztratigrafiai 
tanulmányozását végeztem, másrészről pedig a. kontaktos vonulat sztrati- 
grafiáját igykeztem megvilágítani. Ezen a területen ugyanis igen nagy 
szerep jut a különböző korú kontaktos palás képződményeknek, melyeket 
a kontakthatás egymáshoz annyira hasonlóvá, tett. hogy petrografiai ala
pon őket egymástól alig lehet elkülöníteni, szerves zárványaikat pedig a 
kontakhatás teljesen megsemmisítette. Ezeket a palás képződményeket
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kezdetben a középső és felső liaszhoz számítottam és a batrinai plató bi
hari faciesű liász rétegei északi folytatásának tekintettem, minthogy közöt
tük csak a Bulcz völgye alkotta a határt.Ivésőbb azután a fericsei Magúra 
kevésbbé kontaktom részein talált kösseni kövületek bebizonyították, hogy 
e kontaktos képződményben benne foglaltatnak a kösseni rétegek is, ame
lyek a bihari faciesben teljesen hiányoznak és jelenlétük a Béli hegy
séggel hozza közelebbi rokonságba e kontaktos palákat és márgákat.

1915. évi felvételemnek vége felé Kereszély környékén a kösseni 
rétegek felett egész normális megtartásban ugyanolyan pala- és márga- 
rétegeket^találtam 100 m-nél is nagyobb vastagságban, mint aminőket a 
Béli hegységben a kösseni rétegekre települt középső liáisz krinoidás és 
breccsás vörös meszei felett találtunk, s amiket az ott gyéren talált ammo- 
nitok alapján a liásztól a maimig terjedő rétegsorozatba osztottuk be.

Kereszély környékén azonban semmiféle kövület nem fordult benne 
elő s a középső liász jelenlétére is csak egy vékony vörhenyesszürke márga 
utalt, amelynek eredeti breccsás szerkezetét csak homályosan lehetett 
felismerni. Ebből arra következtettem, hogy ennek a márga- és pala- 
összletnek a béli takaró területén nagyobb szerepe lehet a kontaktos kép
ződmények között, iA lefolyt év nyarán sikerült is ezt a kérdést több he
lyen tisztáznom, amennyiben a fericsei Magurán, a bondoraszói Vale ma
réban és a Bordái patak völgyében e márgákból néhány belemnitest 
gyűjtöttem. A  Bordái patak (Y. Barzi) és az V. Hizeuluj völgyében meg
találtam a kövületes kösseni rétegeket is, amelyek fölött szürke krinoidás 
márgás mészkövek következnek.. Ezekre a mészkövekre települ azután a 
belemniteses márga, A  márgarétegeknek a Béli hegységbeliekkel való 
nagy hasonlósága mellett a belemnitesek is teljesen arra vallanak, hogy itt 
is azzal a rétegcsoporttal van dolgunk, amelyet a Béli hegységben a liasz- 
malmba. soroztunk, míg az alattuk levő krinoidás meszeket a Béli hegy
ség krinoidás középliaszkori mészköveivel hasonlíthatjuk össze, bár ama
zoktól úgy faciesben, mint csekély méreteikben is különböznek.

A  kösseni és liasz-malm márgákon kívül sikerült még egy másik, 
palás kőzetekből álló szintájat is felismernem, még pedig a kösseni réte
geknél mélyebben. Ezt a szintájat azzal a mézged- és biharrósakörnyéki 
márgás, palás szintájjal azonosítom, amelyet kövületei alapján a karni 
emeletbe kell soroznunk. Itt azonban olyan sötétszürke mészkőrétegek, 
mint Mézged környékén, nincsenek közbetelepülve. Ennek a szintájnak 
márgapalás rétegei, különösen ha kontaktosak, sokszor semmiben sem 
különböznek a kontaktos liasz-malm márgáktól. Ezeket a karni emeletbe 
sorozandó márgákat a fericsei Magurán, valamint a Bihar hegység lejtőin 
sikerült több helyen kiválasztanom.
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Az a r a n y o s i ő i  p i k k e l y e s  t e r ü l e t e n  végzett megfigye
léseim főleg csak apróbb részletkérdésekre szorítkoztak.

Fontosabb uj adatokat szolgáltatott azonban a t á r k á n y k a i  
m e z o z o ó s  p i k k e l y  tanulmányozása. Egy régebbi (1912. évi) jelen
tésemben utaltam arra, hogy a Béli hegységben három közel É— D-i 
irányú permvonulatot kell megkülönböztetni. A z  I. vonulat a Béli hegy
ség főgerincét alkotja s erre van rátelepülve a mezozoikum főtömege. A
II. permvonulat a Béli hegység keleti részén normális helyzetben hosszú 
vonalon keleti irányban reá van tolódva az I. vonulat mezozoikumára. A
III. permvonulat a Yaratyek patak völgyéből a tárkánykai völgybe át
nyúló mezozoikumtól keletre van és átfordított redő alakjában a*tárkány- 
kai mezozoikumra K-felől pikkelyesen reá Van tolva. A  II. és III. perm
vonulat közé ékelődő mezozoikumot a II. vonulathoz tartozónak kell fel
fogni. amennyiben legmélyebb rétegei a Yaratyek patak völgyében két
ségtelenül rajita feküsznek a II. vonulathoz számítandó kvarcithomok- 
kövön. A  tárkánykai völgyben azonban a mezozoikum fekvőjében is na
gyobb zavart látunk, amennyiben az is pikkelyesen reá tolódott a II. 
permvonulat kvarcithomokkövére.

Pikkelyes feltolódások magában a mezozoikumban is előfordulnak; 
ezek között a legnagyobb a Laptyest csúcsán halad keresztül nagyjában 
É— D-i irányban, ahol a wengeni típusú mészkő a kösseni rétegekre és a 
liasz-malm márgára reá van tolódva úgy, hogy az általában K-felé dűlő 
kösseni rétegek a feltolódás mentén vissza vannak hajlítva s az így kép
ződött szdnklinálisban a liasz maim márgának egy kis részlete megmaradt. 
Hasonlóan vissza vannak hajlítva a rétegek a III. permvonulat feltolódási 
síkja alatt is,

A  táükánykai mezozoikum kifejlődése nem egyezik meg pontosan 
sem a Béli hegység fővonulatával, sem a Bihar hegység béli takarójával, 
hanem közöttük középhelyen áll és —  legalább a triász felsőbb rétegeit 
illetőleg —  nagy rokonságot mutat a vaskohi plató képződményeivel is.

A  Béli hegység fővonulatával és a béli takaróval közös a wengeni 
tipusú mészkő kifejlődése, amely fölött a Béli hegység fővonulatában a 
stratigrafiai helyzete következtében karainak vett cukros dolomit követ
kezik. A  tárkánykai pikkelyben a wengeni tipusú mészkő felett cukros 
dolomitokkal váltakozó fehér és 'vöröstarka mészkövek következnek, me
lyekben helyenként olyan gyroporellák, brachiopodák és gastropodák 
fordulnak elő, amelyeknek alapján e rétegeket legjobban még a cassiani 
rétegekkel hozhatjuk párhuzamba, E rétegcsoport fölött sötétszürke jól 
rétegzett és lycodusszerű vastaghéjú kagylókat magába záró rétegcsoport 
következik. A  dolomitos és meszes rétegek helyzetüket és részben fauná
jukat tekintve is megegyeznek azzal a mészkőből és dolomitos mészkőből
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álló rétegcsoporttal, melyet a vaskohi platón a lvcodusos meszeli aljában 
találunk s amelyből ott (Kolafalván) R o z l o z s n ik  kollégám ritkaszép 
megtartású cassiani csiga- és kagylófaunát gyűjtött.

A  tárkánykai pikkelyben a lycodusos sötétszürke, egyes padjaiban 
sok ostreát és korállt tartalmazó meszeket a norikumba helyezem. A  
mészkő legfelső padjai azonban átmennek a kösseni rétegekbe, amelyek
ben igen szép számmal sikerült a többek között Terebratula pyriformis, 
Sss., T. gregaria, Sss., Waldheimia norica, Sss., Rhynchonella subrimosa, 
Schafh., Uh. fissicostala, Sss. Uh. coenigera Schafh, Spirigera oxicol- 
pus E mm. sp., Dymioden intusstriatum E mm. sp. stb. tipusos kösseni ala
kokat gyűjteni. Feltűnő azonban, hogy ezekkel a fajokkal együtt előfor
dulnak a cassiani rétegekre emlékeztető kagylóik is, amelyek közül 
néhány annyira hasonlít a cassiani fajhoz, hogy azzal azonosítani, isi lehet. 
Különösen gyakoriak a mysidiopterák, amelyeket tudomásom szerint, ez- 
ideig a kösseni rétegekben seholsem találtak. E kövületek közül a cas
siani fajokhoz rendkívül közel áll, sőt —  ha a faji bélyegeket nem ve&z- 
szük túlságosan szigorúan —  azokkal egyeznek is a Mysidioptera ornata, 
Salom., var. lombardivá, Butit., My. cf. vixcostata, Stopp, sp., My. cf. 
costata, B ittít., Gervilleia angusta, Gf ., var (?) major, B ittjt., Nucula 
expansa, W ism . stb.

Koriikumra utaló kövületeket a tárkánykai ,pikkely területén a 
köszvényesi völgyben találtam a fehér és vöröstarka meszeli fedőjében, 
ahonnan Halobia norica, M ojs., Spirigera Hofmamii, B ittn., Rhyncho
nella Arpadica, B ittn., var. nova stb. fajok kerültek elő.

A  kösseni rétegeknek ilyen tipusú kifejlődése is a Bihar hegység 
béli takarójával mutat nagyobb rokonságot, semmint a béli fővonulat 
kárpáti faoiesü kösseni rétegeivel. Ugyancsak a béli takaróhoz közeledik 
inkább a kösseni rétegek felett következő márgapala rétegcsoportja is, 
melyet a liasz-malm márgaesoportba kell sorozni. Míg ugyanis a Béli 
hegység fővonulatában a kösseni rétegek felett mindenütt megtaláljuk a 
középső liasz brachiopadás vörös mészkövét, addig a tárkánykai pikkely
ben éppen úgy, mint a Bihar hegység béli takarójában, e meszeli hiá
nyoznak. Az a szürke krinoldás mészkő, melyet a Bordás patakból mint 
a középsőliasz képviselőjét említettem, faciesben nagyon is különbözik a 
Béli hegység fővonulatának középső liaszától.


