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beziehen sich auf die Mittelwindungen (6—8) nicht auf die letzte Wind-
ung, um. die Grössenunterschiede dér Exemplare auszuschalten. Alsó die

Formen mit 2 und 2^Knotenreihen (auf den Mittelwindungen) sind im
Mediterrán, die Typen VII und VIII im Sarmat háufiger. Die Z3hl dér
Knoten dér oberen Knotenreihe des letzten Umganges schwankt im Medi-
terrán von 9 bis 15, im Sarmat 7—14 (Abb. 9). Die Umstellung dér Ver-
zierung (Abb. 8) erscheint im Mediterrán meistens auf den 4., 5., im
Sarmat auf den 6., 7. Windungen. Mán sieht alsó eine Veránderung von
drei Merkmalen, aber nur in den Háufigkeitsmittelwerten; eine Jcontinui-

erliche Entwicklung bezw. Umgestaltung einer Art ist vorhanden, eben
deshalb können. sichere Unterschiede dér Mediterrán- und Sarmatformen
(gute ,,Artcharaktere“) nicht gegeben werden. Cerithium mitrale Eichw.,

C. melanopsiforme H. et Au.,C. bicostatum Eichw., C. unicostatum Friedb.,

C. nympha Eichw., C. florianum Hilb. zeigen nur die oben beschriebenen
Schwankungen dér Charaktere, sollen aber vöm C. pictum Defr. nicht

áls selbstándige Arten getrennt werden. Wenn mán diese als Varietáten
auffassen will (z. B. 12) (was ich für überflüssig halté), bedeuten’ auch
dann die vollkommenen Übergánge Schwierigkeiten und die „Varietáten"

würden keinen stratigraphischen Wert besitzen.

Mann könnte sich wohl jene Veránderungen, die sich zwischen dem
Mediterrán- und dem Sarmatmaterial zeigen, als „Reaktionsfor-
men" (infoige dér Temperatur- und Salzgehaltunterschiede vorstellen,

jene aber, die in beiden Materialien vorkommen (Schwankungen dér
Schlankheit und Stárke dér Knoten) als ,,wesenseigene“ Veránderlichkeit
betrachten; dies wáre aber auch mit Hilfe dér variationstatischen Be-
handlung des Materials unsicher — ohne derselben aber (12, p. 546) ge-
wiss unmöglich.

(Taf. I: Cerithium pictum Defr. Fig. 1—10: Mediterrán; Fig. 11—20:

Sarmat).

A RÉZHEGYSÉG FIATALHARMADKORI FED-
KÉPZDMÉNYEI.

írták: Ifj. Noszky Jen és Telegdi Róth Károly.

1—2. térképpél.

A bihar-szilágymegyei Rézhegység földtani felvételét elször Matyasovszky
Jakab végezte el 1883—84 években (6.) és e régi felvételeket Telegdi Róth
Károly reambulálta 1911—14. években (14.). Telegdi Róth K. gyjtésébl szár-

mazó slénytani anyag egy részét Rotarides Mihály (8.), más részét Bethlen
Gábor (1.) dolgozta föl, ennek a fiatalharmadkori fedképzdmény érdekes ki-

fejldésével jellemzett hegységnek földtani térképe azonban a mai napig sem
jelent meg. Az els világháború után a még szükséges kiegészítések helyszíni

elvégzésére nem volt mód. Erdély egy részének 1940-ben történt átmeneti
visszacsatoltatása idején a Rézhegység északnyugati szélén fekv derna—tata-

rosi ásványolajhomok-telepek mvelését a magyar kincstár vette kezébe és
ezzel kapcsolatban ifj. Noszky Jen e területrl igen részletes bánya-földtani
térképet készített. Bár Teiegdi Róth évtizedekkel elbb készült külszíni mun-
kájának bizonyosfokú szükséges revíziójára most sem kerülhetett sor, a Réz-
hegység már így is teljes földtani térképének vázlatos formában való közlése
esetleges késbbi részletmunkák megkönnyítése miatt is indokolt.

A középs Duna fiatalharmadkori medencéiben újabban fleg az ásvány-
olajkutatással kapcsolatban lemélyített mélyfúrások eredményei, valamint a
régi ismeretanyag kritikai átdolgozása az e medencékben foglalt fiatalharmad-
kori képzdmények rétegtanára, elterjedésére és sföldrajzi viszonyaira vonat-
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kozó ismereteinket nagymértékben kibvítették és régebbi szemléletünket sok
tekintetben gyökeresen megváltoztatták. így egyebek között a szarmáciai kép-
zdmény és a pannóniai emeletbe foglalt ú. n. „congériás rétegek* 1 (Jekelius)
elterjedésére és egymáshozi viszonyára vonatkozó ismeretanyag nagyfokú b-
vülésérl és az általános áttekintés tisztázódásáról tanúskodnak Sümeóhx (12.),
Schréter (9.), Szádeczky-Kardoss E. (13.), Strausz (ia.), valamint fleg Jekelius
(4.) újabban megjelent, nagyóbb terjedelm idevonatkozó, összefoglaló munkái.

Ezeknek a munkáknak alapján megállapíthatjuk, hogy az az irodalomban
begyökerezett kép, mely szerint a középs Duna medencéjében és a hozzá csat-
lakozó többi keleteurópai tengermedencében, a fiatalharmadkor folyamán a
Földközi-tengerrel való összeköttetések korlátozódása, majd teljes megszaka-
dása következtében, a sósvíz fokozatos felhigítódása, majd teljes kiédesedése és

a faunának ebbl következ átalakulása ment volna végbe, a rendkívül b és

változatos vizsgálati anyag alapján részleteiben a valóságban sokkal bonyolul-
tabb és az egyes összefüggésekrl ma még csak hézagos tájékoztatást ad.

'

így az említett munkák szerint a középs Duna medencéiben eddig sehol
sem akadt olyan összefügg szelvény, amelyben a tengeri tortonai faunának az
elegyesvízi szarmáciai faunába (Schréter) i. h. 253. 1.), vagy utóbbinak a pan-
non congériás-rétegek édesvízi faunájába (Sümeghy és Jekelius i. munkái) való
fokozatos átmenete megállapítható volna. A rétegtani határok legtöbbnyire
diszkordanciák, vagy ha ilyen nem mutatható ki, akkor is a fauna hirtelen

megváltozásával jellemezettek. A faunák fokozatos átalakulási helyeinek isme-
rete nélkül lépten-nyomon ismeretlen átalakulási körzetekbl történt inváziókat
kell föltételezni.

A középs Duna-medence peremének több pontjáról írtak le különböz
szerzk olyan szelvényeket, melyekben az alsó szarmáciai rétegsornak és fau-
nának az alsó-congériás rétegekbe való ülepedési és faunisztikai, megszakítás
nélkül való átmenete lett volna megállapítható. Ezekbl a megfigyelésekbl
eredt az a föltevés, hogy medencéinkben a pannon congériás-rétegek alsó része
idben a nálunk faunisztikai alapon ki nem mutatható fels és részben esetleg

középs-szarmáciai rétegeknek felelhet meg. Az irodalmi adatoknak szigorú

elbírálása és újabb megismerések alapján az említett szerzk arra a megálla-
pításra jutnak, hogy ezek az „átmeneti** szelvények általában nem állják meg
a helyüket. Az alsó-szarmáciai képzdmény leülepedése után a középs-Duna
medencéiben a tengerrel való elboríttatás nagyfokú csökkenése és az alsó-con-
gériás rétegek lerakódásának kezdetével megelz denudációra, általános

transzgresszió mutatható ki, éppen azokon a peremi részeken, ahol a szarmáciai
képzdmény jól tanulmányozható és ahonnan az említett „átmeneti" szelvénye-

ket leírták. Ahol az alsó-szarmáciai és a pannóniai alsó-congériás rétegek kö-

zött szembetn diszkordancia nem mutatható ki, ott is éles a faunisztikai

határ, az „átmeneti" faunák az alsó-congériás rétegek faunái, melyekben az

idsebb (szarmáciai és néhol részben tortonai) faunaelemek bemosottak. Csak
igen kevés olyan faj akad az alsó-congériás rétegek faunájában, melynek szár-

mazása. közvetve, barakkvízi alsó-szarmata típusokból valószínsíthet. A pan-
nóniai congériás rétegek édesvízi faunájának eredetét abban az édesvízi con-

gériás fanuában kell keresnünk, amely a középs-Duna medecéinek peremein
kiédesedett folyótorkolatokban, lápokban már a középs-miocénben jelentke-

zett (Hidas, Várpalota, Környe. Diósgyr stb.) és egyes helyeken valószínleg a

szarmáciai idszakon keresztül is kitartott.

A középs-Duna medencéjének DK-en történ elzáródása, a beléöml
folyóvizek hirtelen felduzzasztása vezethette be az alsó-pannóniai congériás-

rétegek nagyarányú transzgresszióját és a peremi rezervációkban tanyázó con-
gériás faunák megfelel életkörülmények beálltával lehetséges általános invá-
zióját (Jekelius 1943, 349 .1.). Feltehet, hogy egyes helyeken a szarmáciai
üledékképzdés még a középs-szarmáciai emeletbe is átnyúlik. Ilyen lehet

Bethlen gyümölcsénesi faunája (1. 13. 1.), továbbá egyes medencerészletek
belsejében lehetett a fels-szarmatára, st talán a meociai emeletre is átterjed,

megszakadás nélküli üledékképzdés. Ilyen helyet azonban eddig seholsem
sikerült sem rétegtaniag, sem faunisztikaiag kimutatni.

Az ásványolajkutatás szolgálatában lemélyített mélyfúrások azonban azt

az egészen meglep tényt mutatták ki, hogy a szarmáciai emelet képzdményei
a középs-Duna medencéinek középs részeiben nagyon mérsékelt elterjedé-



sek és inkább csak a peremekre szorítkoznak. A medencék belsejében le-

mélyített fúrások 1000—2000 m pannóniai congeriás rétegsor alatt többnyire

közvetlenül a mezozoós, vagy paleozcós alaphegységet mutatták ki. Szemlél-

tet módon tárja elénk ezeket a viszonyokat Schréter, a szarmáciai tenger el-

terjedését feltüntet sföldrajzi térképe. Az Alföld keleti szegélyén (Nagy-
várad környékén) újabb mélyfúrások Schréter eltt akkor még ismeretlen és

a továbbiakban említend eredményei szerint a szarmáciai üledékek a való-

ságban még a térképen ábrázoltnál is kisebb elterjedések.
A Nagyalföld peremi részei a legtöbb helyen a szarmáciai tenger nagy-

arányú visszahúzódása és a pannon congériás rétegek általános transzgressziója

mellett tanúskodnak ugyanakkor, amikor a középs részek a szarmatakorszak-
ban még jórészt- szárazulatok voltak és így valóban nehéz azokat a helyeket ki-

keresni, ahol állandó medencerészleteket képzelhetnénk el.

Ennek az újabb tapasztalatok folytán kialakult szemléletnek tekintetbe-
vételével kell elbírálni azokat a megfigyeléseket, melyeket Telegdi Róth K.
mintegy 35 évvel ezeltt felvételi jelentéseiben közölt és amelyek irányadóul
szolgáltak Bethlen G. részére is, aki az slénytani feldolgozásra átvett anyag
földtani adottságait, helyszíni ellenrzés nélkül, kizárólag a Telegdi RóTH-tól
kapott formában használhatta föl.

Vonatkozik ez különösen a Bethlen dolgozatában közölt túszai és gyü-
mölcsénesi „átmeneti 1

* szelvényekre (2. 1—3. ábra), amelyek felvétele és ré-

tegrl-rétegre való faunisztikai begyjtése annakidején mindenesetre a leg-

nagyobb gonddal történt. Ha a gyümölcsénesi szelvényekben a szarmáciai képzd-
mény és az alsó-congériás rétegek között diszkordancia, illetleg ülepedési hézag
van és a Bethlen által kimutatott faunakeveredés átmosás folytán állott el,
ez a körülmény semmiesetre sem szembetn és csak az egész környezetre
kiterjed nagyon részletes vizsgálattal volna megállapítható, amire annakidején,
az idhöz kötött földtani felvétel folyamán nem kerülhetett sor annál kevésbbé,
mert akkor az egész probléma sem vetdött még ebben a formában föl.

Szadec.zky-Kardoss E. — nyilván a Bécsi-medence környezetében tapasztalt
viszonyok ismerete alapján — valószínnek tartja, hogy összemosott „átmeneti**
faunákon kívül vannak olyan igazi átmeneti faunák is, melyek diszkordancia
fölött jelennek ugyan meg, de valóban együttélt, keveredett szarmáciai és

pannóniai faunaelemeket tartalmaznak (23. 44. 1.).

Mindenképen kívánatos tehát hogy a szarmáciai és alsó-pannóniai con-
gériás képzdmények „átmenetiének kérdése, a Rézhegység északi óldalának
Túszától Halmosdig terjed, aránylag nem nagy kiterjedés és kitnen föltárt

szakaszán alapos revízió alá vétessék. Az újabb megismerések birtokában
ugyanis, a Rézhegység északi és déli peremén települ fiatalharmadkori üledé-
kek sföldrajzi kapcsolatai most már határozottabb formában fejezhetk ki,

mintahogy azok Telegdi Róth K. 1911—14. évi jelentéseiben történtek.

Nagyváradtól nyugatra, az ú. n. körösszegapátii és kismarjai geofizikai

maximumokon lemélyített, 1000 m-nél mélyebb ásványolajkutató mély-
fúrások (2. ábra) a pannon congériás rétegek alatt paleozoos alaphegy-
ségbe jutottak a nélkül, hogy a fiatalharmadkori sorozatnak pannonnál
idsebb tagjait biztosan, illetleg számbavehet vastagságban kimutat-
ták volna. Nagy valószínséggel állíthatjuk tehát még bizonyosfokú
pannon-eltti denudáció dsetén is, hogy ezen a tájon a tortonai és szarmá-
ciai idszakok idején, lényegében még kiemelked szárazulat volt. Hogy
e ^árazulat és a mai Bihar- és Rézhegységek között fekv geofizikai

„depressziókéban milyen mértékben tanúskodnak esetleg meglév tor-

tonai és szarmáciai üledékek a tenger egykori itteni elterjedésérl, arra

vonatkozó mélyfúrási eredményünk egyelre még nincs. A mellékelt 2.

sz. ábra térképvázlatából világosan kitnik azonban, hogy az a régebben
magától értetdnek látszott föltevés, hogy a Körösök és a Berettyó völ-

gyében található tortonai és szarmáciai képzdmények az Alföld helyén
fönnállóit centrális tengermedence öbleiben üllepedtek le, ebben a for-

mában a helyét nem állhatja meg. A Bihar- és Rézhegység nyugati
pereme és a körösszegapátii és kismarjai fúrási területek vonala között
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csak egészen keskeny torton-szarmatakorú tengercsatorna számára volna
hely. Ez a csatorna lényegében csak a hegységek arra a területére szorít-
kozhatott, ahol ma az üledékek maradványai még megtalálhatók. A Réz-
hegység északi és déli oldalán fekv tortonai és szarmáciai üledékek el-
terjedése és kifejldési módja ugyanis arra utal, hogy itt egységes és a
keletkezés idején összefüggött képzdménnyel van dolgunk, amelyet csak
a szarmáciai képzdmény lerakódása után szakított két részre a Réz-alap-
hegységtömegének a kiemelkedése.

A Réz északi peremén (Túsza környékén) tanulmányozható tipikus
parti tortonai-képzdmény elterjedésének egyes széls pontjain, féligsós-
vízi képzdmény is mutatkozik széntelep nyomaival és a Rézhegység déli
oldalán (Nagybáród körzetében) egvetlen nem nagy kiterjedés- és az
alaphegységgel feltn diszlokáció mentén érintkez sávban, csak ez a
féligsós- és édesvízi tartonai képzdmény volt kimutatható, egy a Szilágy-
ság fell délnek és nyugatnak benyúló tengeröböl végzdése kyanánt.

Még feltnbb az ilyen elosztás a szarmáciai képzdmény elterjedésé-
sében. A szarmáciai üledéksor legjelentsebb része egy a Biharhegység
fell lezúdult törmelékkúp, melyet a Vlegyásza riolit-dacit kavicsai jelle-

meznek. Ez a törmelékkúp frészével a Sebes-Körös völgyében a Réz
alaphegységével diszlokáció mentén érintkezik és több helyen tartalmaz
szárazföldi csigafaunát (8.). A Rézhegység D-i oldalán ez a kontinentális
képzdmény, fölfelé medenceüledékekbe megy át és a nagybáródi „öfyöl“
déli részében, mintegy -a törmelékkúp déli határán túl, csak ezek a me-
denceüledékek találhatók. A szarmáciai tenger brakkvízi faunát tartal-

.mazó üledékei azonban a Rézhegységnek e déli oldalán csak alárendelt

közbeiktatódások, mert az itteni medenceüledékek legnagyobb részükben
édesvízi hydrobiás és széntelepeket is tartalmazó képzdménybl állnak.

Ezzel szemben a Rézhegység északi, szilágysági oldalán a szarmáciai soro-

zatban gazdag félsósvízi faunával jellemzett parti üledékek uralkodnak,
egymás mellett jól megkülönböztethet meszes-zátony és agyagos-iszapos
fáciesek képében és csak alárendeltebb mértékben vesznek itt részt durva
homok és kavics közbeiktatódások. Édesvízi képzdmény teljesen

hiányzik.

Ez a Szilágyság fell benyomultnak látszó tortonai-szarmáciai ten-
geröböl nem végzdött azonban a Sebes-Körös völgyében, tovább D-re, a
a belényesi medence (Fekete-Körös völgye) Pauca tanulmánya szerint

(7.) aránylag nagy elterjedésben tartalmaz tortonai és szarmáciai üledé-
keket. Az itteni tortonai és szarmáciai idszakbeli tengeri összeköttetésre

vonatkozólag talán a Sebes-Körös völgy 'déli oldalának részletes vizsgálata

ad még bizonyosfokú felvilágosítást, hol az átnézetes földtani térképek
szarmáciai képzdményt jeleznek.

A Sebes-Körös völgyének alsó-pannoni márgája teljesen eltér* a

szilágysági alsó-pannoniai képzdménytl, a Sebes-Körös völgyének ural-

kodó módon kontinentális képzdménybl álló szarmáciai üledéksorával
szemben általában elkülönült elterjedés (diszkordancia) és nyilván-
valóan nyugatról, a Nagyalföld fell benyomult öbölben keletkezett.

A báródi-öböl déli részében viszont nehéz elkülöníteni a pannont a

szarmáciai hydrobiás márgától.

A Rézhegység északi oldalán a tortonai és szarmáciai emeletek arány-
lag kis vastagságú parti képzdményeit a mélyen bevágódó völgyek
többnyire teljes vastagságukban feltárják. A szarmáciai üledékek transz-

gredálnak a törtön fölött a kristályospala alaphegységre éspedig Füzes
mellett a hegység mai lejtése irányában is (1. ábra). Az alsó-congériás

rétegek durva homokos és sr kavicsbetelepüléseket tartalmazó parti

fáciesükben transzgresszív módon települnek a szarmáciai képzdmény
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fölött és nemcsak a BethleníóI leírt gyümölcsénesi szelvényekben, hanem
a szarmatának egész mai denudációs kibúvási vonalán végigkövethetek,

Elgüs és Márkaszék között pedig a szarmáciai képzdmény már nem is

jut feszinre, az alsó-congériás képzdmény közvetlenül az alaphegységre
települ. Az alsó-congériás rétegek parti övében a Vlegyásza riolit-dacit

kavicsai általában elmaradnak, ez a kavics tehát már csak helyi (réz-

hegységi) eredet. A hegység szélétl kifelé az alsó-pannoniai congériás
rétegek parti kifejldése fölött a finom porondból, illetleg agyagból álló

alsó pannon medenceüledékek következnek. Az alsó-pannoniai képzd-

1. Paleozoos és mezozoos alaphegység.

2. Az északnyugati erdélyi határhegység danien-óharmadkori képzdményei.
3. El nem választott alsó és középs miocén (..mediterrán

1

*). .

4. Tortoni emelet.

5. Szarmáti emelet.

6. Kitöréses kzetek (Vlegyásza, Nagybánya).

7. Olajhomck- és lignitképzdmény együtt

8. Lignitképzdmény külön (magasabb panhóniai emelet).

9. Mélyfúrási csoportok.

10. A szarmáti képzdmény elterjedése.

11. A tortoni képzdmény elterjedése.
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mény alján a Lrenthey által leírt perecseni faunát tartalmazza (5.) és

a maga egészében teljesen más kifejlödés, mint a Sebes-Körös völgyé-
nek elbb említett alsó-pannon congériás márgája.

Telegdi-Róth K. évi jelentései utalnak arra, hogy a szilágysági alsó-

congóriás rétegek nyugat felé valószínleg nem függnek zavartalan foly-

tonossággal össze az Alföld alsó-pannonia üledéksorával, itt (Ipp—Zovány
vonalán) egy feltételezhet küszöb szabja meg a szilágysági sorozat elter-

jedésének határát. A Rézhegység északi és déli oldalán valószínleg ere-
detileg egységként kifejldött tortonai és szarmáciai képzdmény további
folytatása és még inkább a sebeskörösvölgyi sorozattól elkülönülten ke-
letkezett szilágysági alsó-pannoniai üledéksor kapcsolatai is észak és kelet

felé jelentkeznek (2. ábra). Észak felé, a nagybányai öböl irányában a

tortonai, szarmáciai és alsó-pannoniai képzdmény többé-kevésbbé össze-

függen követhet. Kelet felé a szilágysági fiatalharmadkori üledékeket
a Meszeshegység kristályos palája, illetleg az Északnyugati Erdélyi
Határhegység kiemelt, alul a daniai emeletbeli tarka agyaggal kezdd
sorozata felé, feltn diszlokációs öv vágja el. Azon innen az alsó-pannon,
szarmáciai és tortonai képzdményeken kívül az erdélyi fiatalharmadkori
sorozat ennél idsebb tagjai, így a ,,dési“ dácittufa, alsó-miocén ,,korodi“

rétegek is fennakadtak (2. 9. 1. és 34. 1. jegyzet). Közelfekv az a gondolat,
hogy itt a miocén idszákban még széles sávon tengeri összeköttetés áll-

hatott fenn a Szilágyság és az Erdélyi-Medence között — ilyen összekötte-

tést általában csak a mai folyóvölgyek táján szokás feltételezni (1. 9. s-
földrajzi térképét). Az Északnyugati Erdélyi Határhegység táblájának
aránylag nem nagy mérték egyoldalú megbillen kiemelkedése és denu-
dációja már elég lehetett ahhoz, hogy az Erdélyi-Medence fiatalharmad-

kori képzdményeinek mai elterjedése a Szilágyságtól aránylag messze
eltávolodjék. A denudációnak ezt a mértékét illusztrálja Ciupagea azon

megállapítása, hogy a Mezség északi részében (Sármás stb.) lemélyített

földgázt feltáró fúrások az itt a denudáció által ersen megcsonkított
sorozatban a földgázvezetés szempontjából igen fontos szarmáciai réteg-

sort több száz méterrel kisebb vastagságban tárták fel, mint az Erdélyi-

Medence déli. részében, ahol a fed alsó-pannon rétegsor is még többnyire
megvan (3. 2. tábla 1. szelvény).

A Rézhegység kristályos palájára ' transzgredáló fiatalharmadkori

fedképzdmények változatos sorát a hegység északi peremére települ,

Tataroson és Dernán ásványolajjal impregnált homoktelepeket is tartal-

mazó lignitképzdmény zárja le. Térképünk az ásványolajhomoktelepek-
nek a bányászat és bányászati kutatás által kimutatott elterjedését is fel-

tünteti. Az ásványolajhomok lencséi lignittelepekkel szoros kapcsolatban

állnak, de valószínnek látszik, hogy a lignitképzdmény porózus homok-
rétegeit utólag telítette a mélybl származó ásványolaj.

Az ásványolajhomok-lencsékbl kikerült semls fauna és egyéb

smaradványok (Unió wetzleri, Dunk.) alapján ennek a képzdménynek a

korát a pannóniai-emelet legmagasabb részébe, esetleg a levantei-eme-

Jetbe, a lignitképzdmény fekvjébl származó faunát pedig Strausz fel-

dolgozása alapján aCongeria ungula caprae szintjébe, tehát a pannóniai-

emelet magasabb részébe kell helyezni (1. 11. és a hozzászólásokat). Maga
a lignitképzdmény a C. ungula caprae szint fölött a kristályos palára

transzgredál.

Az ásványolajhomoktelepek kelet felé Bodonosnál végzdnek, tovább

nem ismeretesek, maga a lignitképzdmény azonban az alaphegységre

települve tovább követhet egészen a Rézhegység északi peremének keleti

végzdéséig, st azon túl Porc—Ipp—Zovány—Kerestelek vonalán is je-
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lentkeznek lignittelepek kibúvásai, melyek összeköttetést jeleznek Naqy-
derzsida környékének jól feltárt lignitbányászata felé.

A lignitképzdmény ezek szerint úgyszólván megszakítás nélkül kö-
vethet Tatarostól Derzsidáig, tehát csaknem bizonyos, de még sincsen

elegend bizonyítékunk arra, hogy valóban azonos korú lignitképzd-
ménnyel van dolgunk. Ipp—Zovány—Derzsida vonulatában ugyanis más
smaradványok kísérik a lignittelepeket, mint amilyenek Tataroson és

Dernán elkerültek. Az Ipp—Derzsida-i lignittelepek közvetlen fedjébl
kor szempontjából semleges Melánia sp., Unió sp. került el, a magasabb
fedbl azonban Conqeria subglobosa, Partsch-oí stb., olyan faunát emlí-

tenek, mely Derna—Tataroson a lignitképzdmény fekvjét jellemzi (11.).

Ha föltesszük, ami a legvalószínbb, hogy lignitképzdményünk kor-

ban végig egységes vonulat, akkor kézenfekv az a gondolat, hogy a Réz-
hegység alaphegységét a szilágysomlyói kristályospala-szigettel nem
nagy mélységben egy alaphegység-küszöb köti össze, mely a szilágysági

medencerészletet az alsó-pannóniai korszakban a Nagyalföld medencéjé-
tl elrekesztette és amely felé a fiatalabb pannon lignitképzdmény egy-
ségesen transzgredált. Ha pedig ilyen összeköt alaphegység-hát nincs,

akkor az itteni Dannóniai képzdménynek" a tömegében gondolhatunk
diszkordanciára, arra, hogy a szilágysági alsó-pannon képzdmény lera-

kodása után a pannómai tenger a fokozatosan besüllyed Alföld felé

viszahúzódott, hogy azután a fiatalabb pannon lignitképzdmény egysé-
gesen transzgredáljon egyrészt a Réz alaphegység másrészt az átmeneti-
leg szárazzá vált szilágysági öböl felé. Megdl tehát Telegdi-Roth 1941.

évi jelentésének Ipp—Zovány községek vonalán vetdésre vonatkozó gon-
dolata, mert ifj. Noszky és Strausz említett vizsgálatai szerint, a dernai
lignitképzdmény a szilágysági alsó-pannon rétegsornál határozottan
fiatalabb pannóniai-korú.

A Rézhegység fiatalharmadkori fedképzdményeiben mutatkozó
nagy változatosság bizonyos tekintetben útmutatásul szolgálhat a Nagy-
alföldön folyó ásványolajkutatásoknál is. Föltehet, hogy a Nagyalföld
ú. n. geofizikai maximumaiban foglalt, a fiatalharmadkorban „eltemetett

hegységek 11

részben, amennyiben a miocén tengerekkel való elboríttatás

öveibe estek, a Rézhegységéhez hasonló változatos módon vannak fiatal-

harmadkori fedképzdményekkel födve. A hazai ásványolajkutatásssal
foglalkozó szekembereink egy része a magyar medencékben talált ásvány-
olajtelepeket és -nyomokat az alsó-pannóniai képzdménybl hajlandó
származtatni. Ha ez valóban beigazolódik az egész fiatalharmadkori me-
dencerendszerre, akkor * az „eltemetett hegységek 11 pannonnál idsebb
fiatalharmadkori képzdményei az ásványolaj kutatás szempontjából ál-

talában közömbösek és a jöv kutatások eredménye csupán attól függ,
.hogy milyen mértékben vesznek részt jól vezet 'és raktározó porózus k-
zetek az alsó-pannóniai rétegsor összetételében.

Ha ellenben az bizonyosodnék be, hogy az ásványolaj legalább rész-

ben a pannonnál idsebb képzdménybl származik, akkor a Rézhegység
fiatalharmadkori fedsorozatának nagy változatossága arra int, hogy a

kutatás a Rézhegységhez hasonló „eltemetett hegységek 11 peremén a to-

vábbiakban sem lesz egyszer feladat. Az alsó-pannóniai képzdmények
alatt ahány fúrás, annyiféle idsebb fiatalharmadkori sorozat várható*
föltéve, hogy ilyenek az alsó-pannóniai összlet alatt és a mezozoos-paleo-
zoos alaphegység között, egyáltalában várhatók. Ha az olajvezetés és rak-
tározódás bizonyos rétegtani szinthez kötöttnek bizonyulna, akkor is egy-
egy geofizikai maximum peremeit rendszeresen és igen sok fúrással

kellene megvizsgálni, hogy egy ilyen ‘hegyszerkezeti egység értékérl
gyakorlatilag tiszta képet alkothassunk.
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FÖLDTANI ADATOK SOMOGYBÓL.
* ^

(AZ IGALI MÉLYFÚRÁSOK)

Szalánczi György

1. ábrával.

Szénhidrogén-kutatófúrások telepítése általában geológiai és geo-
fizikai adatok alapján förténik. A dunántúli szénhidrogének legnagyobb-
részt az alsópannóniai rétegek megfelel rétegalakulásaiban, boltozatok-

ban fordulnak el. Ilyen szerkezeti alakulások a budafapusztai boltozaton,

a felspannóniai rétegek dléseibl, a felszínen is kimutathatók. Igái

környékén azonban a felszíni felspannóni-rétegek vízszintesek (9): itt

a fúrások kitzése teljesen a geofizikai mérések alapján történt.

Az igali területen gravitációs (Eötvös inga és graviméteres),- szeiz-

mikus és mágneses mérések maximumot állapítottak meg, melynek ten-

gelye ÉK-DNy irányú. (12). Ez a szerkezet mintegy folytatása az inkei
szerkezetnek, amelyben szénhidrogén-nyomok voltak. Ez. a tény a mellett,

szólt, hogy megokolt a maximum tetején fúrást lemélyíteni. Az els fúrás

helye: az igali templomtoronytól É 30° 5’ 57” K irányban 849 -

7 m-re.
Tengerszint feletti magassága: 164.833 m. Ez a fúrás a felspannóniai-ré-
tegek alatt 644 m-ben elérte az alapkzetet anélkül, hogy alsópannont
talált volna; szénhidrogéneket sem tartalmazott.

A má’sodik fúrás helyének kitzését az a meggondolás irányította,

hogy esetleg a maximum oldalán már ki vannak fejldve a szénhidrogén-
tároló alsópannóniai rétegek is (hasonlóan a hahóti szerkezethez). Á seo-

fizikai mérések észak felé az alapkzet emelked irányát mutatták, úgy-
hogy a második fúrás megtelepítésére ajánlatosabbnak látszott a déli

lejt, annál is inkább, mert ez az irány közelíti meg jobban az eddigi fel-

tárt szénhidrogéntároló területeket. Az Igái 2. sz. fúrás helye: a ráksi

templomtoronytól D 25° 57’ 20” Ny irányban 1295‘8 m-re. Tengerszint


