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vidék geológiai viszonyairól.

(Jelentés az 1896-ik  év i részletes geológiai felvételekről.)
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A sepsi-szent-györgy— csik-gyimesi vasúti vonal 2-ik bejárása után, 
biharmegyei fölvételi területemre utaztam s folytattam a 18-ik zóna XXVI. 
rovat jelű térképlap legnyugatibb szélének részletes geológiai fölvételét. 
A munkával mostan már annyira haladtam, hogy a jövőre csak a Nyárló- 
Almamező és Harangmező községek közé eső kis háromszög alakú terület 
maradt.

A bejárt és térképezett terület a biharmegyei «Király-erdő», nyugot- 
ról keletre emelkedő halmos kezdete, a mely már e környéken lassanként 
átmegy a magyar nagy Alföld síkságába.

A terület térszíni tagozottsága igen egyszerű. Alluviális és ó-alluviális 
korú völgyecskék és árkok hálózzák be a halmos felületet. A Görbéd,-  
Hosszúasszó- Székelytelek és Sályi falukat összekötő vonaltól K-re, a térszín 
egyszerre kiemelkedik, a völgyek mélyebbre vágódnak be, ellenben e vonal
tól Ny-ra a mélyebben fekvő és síkabb területek húzódnak le az Alföld nagy 
rónájába.

A legmagasabb pontokat Somogy Uzsopa község környékén érjük 
el. A község D-i részén a Tomuluj kiemelkedés 230 méter s még lejebb 
a La Corboic dűlőben, az egyik pont 265 méter magas a tengen színe 
felett.

A terület D-i részét széles völgyben a Fekete-Körös folyó szeli át. 
A kevés és egyenlőtlen nagyságú térszíni patakokból, a Fekete-Körös csak 
a hosszuaszói völgyön kap valamelyes vizet. A terület többi vizei Ny-ra 
folynak s nyáron át rendesen kiszáradnak.

A mélyebben bevágódó völgyekben, a vízrekesztő pontusi agyag és 
márga feletti kavicsból és homokból, kicsinyke, de jó  és állandó vizű
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forráskák fakadnak. Tenke mezővároskának a keleti szélén, közvetlen a 
fekete kőrösvölgyi országút mellett, földesvasas savanyúvíz forráska bugyog 
fel, a melyet fürdésre használnak fel.

Sályi község D-i szélén, aPoszakador völgy szélesedő részén, kis mes
terségesen fölfogott tó van.

Geológiai viszonyok.

A bejárt és térképzett vidék geológiai alkotása igen egyszerű és csak 
a következő fiatal képletek szerepelnek.

1. Pontnsi korú anyag és márga.
2. Pontusi korú homokkő és homok. Plioczén.
3. Levantei kavics. (?)
4. Babérczes vörösagyag.
5. Kavics, agyag.
6. Agyag, néha kavicsos. O-alluvium.
7. Agyag, kavics. Ártér és vízmeder. Alluvium. 1

Diluvium.

1. P o n tu s i  em e le t .  A pontusi emelet itteni legmélyebb része a 
szürke és sárgás agyagos márga, vagy homokos agyag, a melyben csak 
szétmállott rósz kövület nyomok találhatók. Somogy Uzsopa környékén, 
nevezetesen D-re, K-re és E-ra, a mélyebben bevágódó mellékvölgyekben, 
nevezetesen azok felső részében, e réteg több helyen fel van tárva. Somogy 
Uzsopával ENy-ra szemben, a fővölgy jobb oldalán, vízmosásszerű árkok
ban szintén fel van tárva a márgásagyag.

Az agyagok és márgák felett rendesen többé kevesebbé kemény 
homokkő-padokat látni. E homokkő-padok között néha homokos agyag 
betelepülések fordulnak elő. Somogy Uzsopától ÉK-re, a Sipuluj völgy D-i 
ágának felső részében, a homokkő-padok meredek falú, valószínűleg csú
szás okozta szakadásban, vannak feltárva. A sárgás homokkőben itten 
20— 25 centiméter átmérőjű, gömbölyödött, sárga, tömött és kemény, den
drites márgadarabok fordulnak elő. Hasonló dendrites, de szürke kemény 
márga a Somogy Uzsopától É-ra eső, É-ről D-re haladó Nagy völgy (Yale 
Maré) legfelső részén, a laza homokos agyag felett 10— 15 centiméter vas
tag szintes padokban van feltárva. A márga padok fedője e helyen sötét 
szürke plasztikus agyag.

A pontusi képletek legfelső része e környéken szürke, gyakrabban 
vörhenyes laza homok, néha vékony agyagos betelepülésekkel.
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A pontusi laza homok Somogy Uzsopától DK-re a völgyek legfelső 
részében van feltárva.

A völgyek oldalában feltárt erősen okkeres durva kvarczkavicsot 
nevezetesen a Hosszúasszótól DK-re eső meredek feltárásban, valamint a 
Tenke és Hosszúasszó közé eső Száraz völgy több kimosásában, feltéte
lesen levantei kavicsnak veszem.

2. D ilu v iu jn .  A mostan bejárt és felvett terület legnagyobb részét 
diluviális képletek borítják. Vörös babórezes agyagot, a Fekete-Körös folyó 
völgye felé, két helyen látni: nevezetesen Görbéd falutól DK-re, az ország
út mentén a Cserfel erdőben és Tenlce városka K-i végén, a savanyúviz for
ráskától ENy-ra eső fensikon. Az utóbbi helyen a vörös anyag alatt kavics 
van a völgyecskében ÉK-re és DK-re is feltárva. A legnagyobb területeket 
diluviális agyag vagy kavicsos agyag borítja s ez képezi főként a mező és 
erdő gazdasági termőréteget is.

Mostani fölvételi területemen kívül, ettől E-ra Nagyvárad felé, a 
Félix-fürdőtől EK-re, a diluviális agyagban, mely a mészégető melletti 
fúrásnál kerül a térszínre, Cyclostoma costulatum, Z i e g l e e , szép példányait 
gyűjtöttem. E cyclostoma a péterváradi (Fruska Gora) hegységben még 
mostan is él.

3. O -a llu v iu m  és A lh iv in n i .  A rózsafalvi és vasandi völ
gyek közé eső fensik Ny-i része, Hosszúasszónál Gyepes patak völgyében 
széles homlokkal végződik. A homlok aljában ó-alluviális terrasz terül el.

A völgyek feneke mindenütt alluviális korú képződésekből áll, a 
melyek elég termékeny termőréteget képeznek.

A legtágasabb ilyen alluviummal, a Fekete-Körös völgyében talál
kozunk.

Szélesebb kavicsos medre a Gyepes pataknak, Görbéd falutól kezdve 
D-felé a lap széléig van.


