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(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
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feletti magassága: 178-9 m. A két fúrás távolsága egymástól 4900 m,

az Igái 2. sz. fúrástól számítva É 28" 30’ K irányban.

A két fúrás földtani ellenrzését a MAORT kutatási osztálya részérl
végezve, kezdettl fogva a helyszínen tartózkodtam és a mélyfúrás-föld-

tani munkálatai mellett a környék geológiai felvételét is elvégezted.

A térképezés eredménye.

Az 5360/3 sz. 1 : 25.000 lap Ny-i negyede került felszíni földtani fel-

vételre. A terület téglalap alakú és D-i részén, Igái község állatvásárterén

van az Ig-1 sz. fúrás, tle DDNy-ra, Ráksi község határában pedig az Ig-2

sz. fúrás.

A jelenkori termtalajon és patakhordalékon kívül a felszínen mind-
össze két kor képzdményeit találjuk.

1. Az idsebb képzdmények jelspannóniai üledékek, amelyek
agyag- és homokrétegek szabálytalanul váltakozó összletébl állnak. Az
egész területet borító pleisztocén takaró alól a felspannóniai képzdmé-
nyek völgyekben, patakmedrekben bukkannak ki. Csak egv helyen talál-

hatók magasan: az Igái—-Bonnyapuszta-i országút Ny-i oldalán, mintegy
másfél kilométer hosszúságban.

Bár ezek az üledékek faunát nem szolgáltattak, a felspannónnak,
a Limnocardium Vutskitsi-s szint fölötti szinttájat képviselik. Terüle-
tünkön közelebbi, szintmeghatározásra alkalmas adathoz nem jutot-

tunk. A Dunántúl DNy-i részén aznban emls-maradványok is ennek
a képzdménynek dáciai kora mellett szólnak. Egyesek a dáciai-emeletet
régebben alsó-levantikumnak nevezték, a MAORT kutatások által szol-

gáltatott minden adat azonban azt bizonyítja, hogy ez a dácikum a pan-
nóníkumtól el nem választható.

A terület sík, déli felén ezek az üledékek hiányoznak, csak az északi

dombos rész eróziós völgyeinek oldalán és fenekén találhatók. Fleg
sárga, szürke és helyenként kék agyagrétegek az uralkodóak, a rétegek
között vékony, sárga és szürke, középszem, néhol fínomszem, csillámos

homokpadokkal és csíkokkal. A homok uralkodóan mindössze pár helyen
található. így pl. az Igái—Bonnyapuszta-i országúitól K-re az erdben,
=egy mély, kiszélesed patakmeder alján, az ú. n. Gödörben. A homok
sárgaszín, középszem, felette kb. 6—7 m-es sárga és kékesszürke
homokmentes agyagréteg van. Ezekben gyakran láthatók kisebb suvadá-
sok. Fínomszem, sárga homok van Somogyacsától Ny-ra, az országút
D-i oldalán. Itt a völgyre néz domboldalban a háború során ásott lövész-

árkok tárják fel. Maga Somogyacsa község mély, széles völgyben fekszik

és ersen homokos agyagra épült.

A 277-es magassági ponttól É-ra és Ny-ra, az úttal pái'huzamosan
húzódó felspannóniai korú, kövületmentes, kissé meszes, homokos agyag-
gal borított domb egyetlen rész területünkön, ahol a szóbanforgó üledékek
nem völgyben bukkannak ki. Jó feltárások itt nincsenek, de már a szín

folytán is jól megkülönböztethetk a pleisztocén lösztl, mert pl. a fel-

szántott földek ezen a folton egészen világos színek, majdnem fehérek.

Az üledékek egy kis darabon átterjednek az országút K-i oldalára is.

Az említett dombtól DNy-ra és D-re két mély patakrendszer van,

amelyekben jó feltárásban láthatók a felspannóniai tarka agyagrétegek.
A völgyek fenekén helyenként tömöttebb-lazább nagy homokkdarabok
fekszenek és oldalait hellyel-közzel nagyméret suvadások bontják
meg.

2. A másik képzdmény a pleisztocénkorú lösz és alárendelten ho-
mok. A lösz tulajdonképen az egész területet fedi s alóla bukkannak ki
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a felspannóniai üledékek. A legtöbb helyen tipikus lösz van, sokszor
bséges csigafaunával. (Succinea oblonga, Pupa muscorum. Helix hispida.)

Ahol a lösz homokos, ott általában nincs benne csigafauna. Azokon a
helyeken pedig, ahol agyagos, ott kzettanilag a pannóniai rétegektl
nagyon nehezen választható el. Meszes konkréciók igen gyakran találha-

tók benne. A felszíni feltárásokból azt állapíthatjuk meg, hogy a lösz

vastagsága a 20 m-t is eléri. Legvastagabb feltárásban Ráksitól ÉNy-ra
kb. fél km-re egy téglavet meredek falán látható.

Területünkön a pannóniai rétegek mindenütt vízszintesen fekszenek.
A legjobb vízszintes rétegzdést Igáitól É-ra a Csúcsos dombon figyel-

hetjük meg. (L. 9. is.)

A KÉT FRÁS RÉTEGSORÁNAK ÉS SZERVES MARADVÁNYAINAK
LEÍRÁSA.

0— 10 m ( 10 m)

10— 22 m ( 12 m)

22— 28 m ( 6 m).
28— '36 m ( 8 m)

36— 111 m ( 75 m)

111— 203 m ( 92 m)

203— 325 m (122 m)

325— 460 m (135 m)

460— 468 m ( 8 m)

468— 481 m ( 13 m)
481— 549 m ( 68 m)

549— 579 m ( 30 m)

579— 600 m ( 21 m)

600— 629 m ( 29 m)
629— 634-25 m (5*25

Ig-1. sz. mélyfúrás.

Lösz és szürke homokos agyag.
Pupa múscorum Ltn., Succinea oblonga Drap.
Sárgásbarna homokos agyag, meszes konkréciókkal.
Limnocardium sp.

Szürke, fínomszem, laza, csillámos homok.
Sárga, fínomszem, laza homok, szürke agyagpadokkal
és lignitcsíkokkal.

Limnocardium sp., Prososthenia eburnea Brus.
Szürke és kékesszürke " homokos agyagmárga, szürke
homok- és sárga agyagcsíkokkal. • Helyenként vékony
lignitcsíkok.

Limnocardium Vutskitsi Brus., Limnocardium sp., Dreis-
sensia serbica Brus., Viviparus sp., Micromelania laevis
Füchs., Pyrgula. inciSa Fuchs., Prososthenia eburnea
Brus'., Melanopsis decollata Stol., Melanopsis kurdica
Brus., Lithoglyphus decipiens Brus., Caspia sp., Planor-
bis cfr. tenius Fuchs., Helix sp.

Kék agyag és kékesszürke agyagmárga váltakozik szürke
homokpadokkal és lignitcsíkokkal.

Limnocardium Vutskitsi - Brus., Dreissensia auricularis.
Fuchs., Melanppsis decollata Stol.
Szürke, lágy homokos agyagmárga és szürke homok-
padok. Helyenként vékony, kemény homokk- és lignit- .

csíkok.

Limnocardium sp., Melanopsis decollata Stol.
Szürke, lágy agyagmárga, szürke homokpadokkal.
Limnocardium Vutskitsi Brus., Congeria sp.

Szürke homok és szürke, kemény homokkcsíkok válta-
kozása.
Szürke homok és lágy agyagmárgapadok váltakozása.
Szürke agyagmárga és szürke homokos agyagmárga vál-
takozik szürke homokpadokkal és kemény homokk-
csíkokkal.
Limnocardium desertum Stol.
Szre homokos agyagmárga és szürke homokkpadok
váltakozása.
Szürke, homokos agyagmárga, helyenként kemény ho-
mokkcsíkokkal.
Szürke, lágy, kissé homokos agyagmárga.
m) Szürkésfehér és szürke lithothamniumos, agyagos
mészk, helyenként vékony, kemény márgacsíkokkal.
Foraminiferák, -Amphistegina haueri D’Orb., Bryozoák,
Pecten sp.
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634-25—639-5 m (5*25 m) Lithothamniumos konglomerátum, aprószem kvarc-
kavicsdarabokkal. Piritdarabok és piritkristályok. (Egyes
nagyobb piritdarabokon szép fenntt kristályok.)

Foraminiferák, Amphistegina haueri D’Ohb., Echinoidea
sp., Pecten sp., Ostrea sp.

639‘5—640-5 m (1 m) Szürkésfehér alapkonglomerátum. A mezozoos jelleg
mészködarabokat fehér, törmelékes lithothamniumos
mészk cementálja össze.

640-5—644-0 m (3*5 m) Rendkívül finom,
,
bentonit.szer, lágy, zsíros tapintású,

világosszürke, fehér és zöldfeskék, kissé meszes, kövület-
nélküli tufa. Benne pirít és más színes szemcsék.

644— 651 m ( 7 m) Mezozoos triász mészk.

Iq-2. sz. mélyfúrás.

0— 15 m ( 15 m) Lösz és sárga homokos agyag.
Succinea oblonga Drap., Pupa muscorum Lin.

15— 112 m ( 97 m) Sárga agyag, sárga homokos agyag és szürke homok-
padok. Közben kék agyagcsíkok.

112— 124 m ( 12 m) Tarka agyag, szürke homokpadokkal.
124— 156 m ( 32 m) Kék és kékesszürke agyag váltakozik szürke homok-

padokkal és vékony lignitcsíkokkal.

Limnocardium cfr. vutskitsi Brüs, Limnocardium cfr.

vicinum Fuchs,. Limnocardium sp., Nertina sp., Vivi-
parus sp., Micromelania laevis Fuchs., Melanopsis de-
collata Stol.

156— 192 m ( 36 m) Kék és kékesszürke agyag, szürke homokpadokkal.
Unió sp., Limnocardium vutskitsi Brus.. Limnocardium
cfr. Vicinum Fuchs.,. Dreissensia serbica Brus., Congeria
cfr. balatonica Partsch., Neritina sp., Theodoxus licher-

dopoli Stef., Viviparus cfr. gracilis Lör., Pseudamnicola
sp.?, Micromelania laévis Fuchs., Melanopsis decollata
Stol., Melanopsis sp., Bifhynia sp.

192— 269 m ( 77 m) Kék agyag és kékesszürke agyag váltakozik szürke ho-
mokpadokkal és vékony lignitcsíkokkal.
Unió sp.,Limnocardium vutskitsi Brus., Viviparus gra-
cilis Lör., Viviparus sp., Melanopsis decollata Stol.,
Melanopsis kurdica Brus., Bulimus sp., Otolithus.

269— 331 m ( 62 m) Kék agyag és kékesszürke agyag váltakozik szürke ho- x

mokpadokkal. Helyenként vékony lignitcsíkok.
Anodonta sp., Limnocardium vutskitsi Brus., Limnocar-
dium sp.; Congeria cfr. triangularis Partsch., Viviparus

x / kurdensis Lör., Viviparus sp., Micromelania laevis
Fuchs., Melanopsis decollata Stol., Melanopsis kurdica
Stol., Lithoglyphus sp., Bithynia sp., Helix sp.

331— 452 m (121 m) Kékesszürke agyag és szürke homokos agyag, szürke
homokpadokkal.
Limnocardium vutskitsi Brus., Congeria sp., Valvata sp.,

Viviparus cfr: gracilis Lör., Micromelania laevis Fuchs.,
Lithoglyphus decipiens Brus., Melanopsis decollata Stol.,
Planorbis sp.

452— 472 m ( 20 m) Szürke, helyenként homokos agyagmárga váltakozik
szürke homokpadokkal.
Limnocardiúm vutskitsi Brus.

472— 580 m (1Q8 m) Szürke homokos agyagmárga,- szürke homokpadok és
lignitcsíkck. Helyenként kemény homokkcsíkok.

580—. 616 m ( 36 m) Szürke homokos agyagmárga váltakozik szürke homok-
padokkal. •

Limnocardium sp., Dreissensia auricularis Fuchs., Con-
geria sp., Valvata 'sp., Ostracoda sp.

616— 725 m (109 m) Szürke, változatos homoktartalmú agyagmárga és szürke
homokpadok, helyenként kemény homokkcsíkokkal.

6 *
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725— 741 m (

741— 743 m (

743— 770 m (

770— 833 m (

833— 848 m (

848— 888 m (

888— 902 m (

902— 919 m (

919— 938 m (

938— 943 m (

943— 978 m (

878— 993 m (

993—1015 m (

1015—1023 m (

1023—1036 m (

1036—1043 m (

1043—1054 m (

1054—1075 m (

1075—1104 m (

1104—1130 m (

1130—1189 m (

1189— 1224 m (

1224—1271 m (

1271—1323 m (

1323—1333 rn (

1333—1336 m (

Lírnnooardipm apertum Mü., Limnocardium decorum
Fuchs., Pisidium sp., Micromelania sp., Pyrgula sp., Mela-
nopsis cylindrica Stol., Bithynia sp.

16 m) Szürke, lágy, homokos agyagmárga és szürke homok-
padok. Helyenként piritesedett kemény homokkcsíkok.
Limnocardium sp., Congeria sp.

2 m) Szürke, kemény homokk és piritesedett homokk.
27 m) Szürke homok és szürke homokos agyagmárgapádok.
63 m) Szürke homokos agyagmárga váltakozik szürke homok-

padokkal és kemény homokkcsíkokkal.
15 m) Szürke homokos márga, kemény homokkcsíkokkal.
40' m) Szürke homkos márga, helyenként szürke homokpa-

dckkal- és homokkcsíkokkal.
14 m) Szre homokos márga.
17 m) Szürke homok és szürke homokos márgapadok váltako-

zása.

19 m) Szürke homokos márga, helyenként szürke homokpa-
dokkal

5 m) Szürke homok.
35 m) Szürke homokos márga, szürke homokpadokkal.
15 m) Szürke, kemény márga.'
22 m) Szürke homokos agyagmárga és szürke homokpadok vál_

takozása.

8 m) Szürke homokos agyagmárga, szürke, kemény homok-
kcsíkokkal.

13 m) Szürke, tömöttebb-lazább homok, helyenként szürke
rnárgacsíkokkal.
Ostracodák, Limnocardium abichi Hoernes., Limnocar-
dium sp., szenesedett növényi maradványok.

7 m) Szürke. homokos márga.
llm) Szürke homok.
21 m) Szürke homokos agyagmárga.
29 m) Szürke tömöttebb-lazább homok, helyenként homokos

agyagmárgapadokkal és vékony, kemény homokkcsí-
kokkal. Szenesedett növényi maradványok.

26 m) Szürke homok váltakozik szürke agyagmárgapadokkal
és helyenként kemény homokkcsíkokkal.

59 m) Szürke agyagmárga, helyenként kemény homokkcsi-
kokkal- -

35 m) Szürke, kemény agyagmárga. Piriterek és piritfészkek a
márgában.
Ostracodák, halpikkelyek, halcsontok.

47 m) Sötétszürke kemény márga és barnásszürke, kemény,
szilánkostörés mészmárga. Piriterek.

Ostracodák, Congeria sp., halpikkelyek, szenesedett nö-
vényi maradványok.

52 m) Sötétszürke, kemén3
r
,
helyenként kissé homokos mész-

márga és világos barnásszürke kemény mészmárga.
Piriterek, Ostracodák, Limnocardium cfr. lenzi R. H.,

Congeria sp.

10 m) Barna, kissé homokos, fínomcsillámos. szilánkostörés
mészmárga, srn váltakozik sötétszürke és világosabb
barna vékony rnárgacsíkokkal. A márgák friss törés
felületükön bitumenszagúak. Piritgumók.
Ostracodák, Cardium obsoletum Eichw., Cardium aff.

sublatisulcatum d’Ohb., halcsigolyák.

3 m) Barna, bitumenszagú, szilánkostörés mészmárga vilá-

gosabb szín agyagos mészk és sötétszürke agyagmár-
gacsíkok.
Ostracodák, Cardium obsoletum Eichw., halcsontok, sze-

nesedett növényi maradványok.
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1336—1342 m ( 6 m) Sötét barnésszürke és világosszürke, helyenként kissé

homokos mészmárga, begyrve meszeskötanyagú*' és

márgáskötanyagú homokkcsíkokkal. A márgák bitu-

menszagúak.
Miliola sp., Polystomella sp., Bryozoák, Cardium obsole-
tum Eicmv., Cardium aff. sublatisulcatum d’Orr.

1342—1348 m ( 6 m) Sötét barnáészürke, ersen homokos bitumenes márga,
helyenként srn váltakozva világosbarna mészmárga-
csíkokkal.

Miliola sp., Polystomella sp., Cardium aff. sublatisulca-

tum d’Orb., Ervilia podolica Eichw., Modiola marginita
Eichw., halcsigolyák, szenesedett növényi maradványok.

1348—1359 m ( 11 m) Sötétszürke homokos márga és barna bitumenes mész-
márga. Közben meszeskötanyagü homokkcsíkok. A ré-

tegek fúrása közben az iszapon gyenge gázbuborékolás.
1359—1365 m ( 6 m) Szürke homokos márga váltakozik szürke, durvaszem,

meszeskötanyagú homokk- és konglomerátumcsikck-
kal. A márgák bitumenszagúak.
Miliola sp., Bryozoák, Cardium obsoletum Eichw., Car-
dium aff. sublatisulcatum d’Orb., Macira podoiica Eichw.,

Ervilia podolica Eichw., Modiola marginata Eichw., hal-

csigolyák, halpikkelyek, szénesedett növényi maradvá-
• r-yok.

1365—1384 m ( 19 m) Szürke, kemény mészmárga váltakozik kissé homokos
márgápadokkal, szürke, meszeskötanyagú homokkré-
tegekkel és vékony konglomerátumcsíkokkal. A márgák

• és a homokk bitumenszagúak. Piriterek.

Foraminiferák, halpikkelyek, szenesedett növényi ma-
radványok.

1384—1387 m ( 3 m) Szürke konglomerátum és kemény homokkcsíkok vál-

takozása.
1387—1395 m ( 8 m) Lithoíhammumos mészk barna, bitumenes mészmárga-

csíkokkal.
Foraminiferák, Amphistegina haueri d’Orb.

1395—1397 m ( 2 m) Szürke, kissé homokos, agyagos mészk.
1397—1434 m ( 37 m) Bamásszürke, ersén homokos márga és bitumenes

mészmárga.
Foraminiferák’, Pecten denudatus Reuss., Pecten aff.

denudatus Reuss., Dentalium sp.

1434—1500 m ( 66 m) Sötétszürke homokos agyagmárga.
Foraminiferák, Ostrea cochlear Polt.

1500—1505 m ( 5 m) Világosszürke, meszeskötanyagú kemény homokk.
Foraminiferák, Heterostegina costata d’Orb.

1505—15175 m (12‘5 m) Világosszürke tufáskötanyagú homokk. A homok-
kben mállott plagioklaszok, kvarc- és biotitszemek.

Mélyfúrásainkban van néhány olyan c&maradvány, amelyrl röviden
meg kell emlékeznünk.

Limnocardium vutskitsi Brus.

A felspannónikumnak vidékünkön ez egyik leggyakoribb alakja.
A bordázat a búb közelében mindig ersebb, mint a disztális részeken,
azonban példányonként eléggé változó ersség. Gyakoriak a szinte tel-

jesen sima felület.ek is.

Limnocardium abichi Horn.

Barnabást és Strauszt követve nem különítem el a Limnocardium
abichit és a Limnocardium abichiforme GoRj.-t (2).
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Cardium aff. sublatisulcatum d’Orb.

Többen utaltak már ezen alakkör nomenklatúrái és variációs bizony-
talanságaira, Meznerics (4), Bethlen (1) és Schréter (5) is. Gazdagabb
anyag több lelhelyrl, s fleg héjas példányok vizsgálata lenne azonban
szükséges ahhoz, hogy ezen alakkör kérdéseit és helyes nevét eldöntse.

Pecten aff. denudatus Reuss.

A típusos Pecten denudatus faj több jó példánya mellett elfordul az

anyagban (Ig-2, 1397—1402 m) egy olyan példány is; melynél a küls fe-

lület teljesen sima ugyan, de a bels oldal finom, sr, nem éles bordával
díszített. A Pecten cnstatushoz semmi köze ennek az alaknak, mert bels
bordái nem élesek és nem párosával, egymás mellett helyezkednek el.

Congeria cfr. balatonica Partsch.

Rossz megtartása ellenére biztosra vehet, hogy az Ig-2, 156—192

m-bl származó példány típusos Congeria balatonica. Nemcsak a régi

ismert enyingi lelhelyen, hanem a MAORT által kutatott területeken is

több helyen együtt szerepelt e faj a Limnocardium vutskitsi-vel, így nem
külön szintre jellemz. (7).

Mel'ano-psis decollata Stol.

Leggyakoribb kövületeink közé tartozik ez a Stoliczka által Zaia-
apátiból leírt faj (6). Termete nagyon változatos. Vannak karcsú és egé-
szen zömök példányok is. A ,,decollált“-ság, vagyis a búbnak és a kezd-
kanyarulatoknak aránylag ersebb lekopottsága számos példányon meg-
figyelheta.

A SZINTEK ELVÁLASZTÁSA, KORBEOSZTÁS.

Az elz fejezetben leírt két fúrás rétegsora és szerves maradványai
alapján a szintbeosztás a következképen alakul. •

Ig-1. számú fúrás.

Pleisztocén.

A pleisztocén képzdményeket a lösz képviseli, a Pupa muscorummal
és a Succinea oblongával. A felszíntl 10 m-ig tart.

P li i o c é n.
^

Felspannóniai alemelet.

Közvetlenül a lösz feküj ében 10—22 m között felspannónt bizonyít

egy Limnoeardium sp. héjtöredék. Alatta 460 m-ig típusos Limnocardium
vutskitsis felspannóniai fauna következik. 481—549 m között csak a

Limnocardium desertum fordul el. Ez a faj a fels- és alsópannóniai

határ körül a leggyakoribb, egymagában azonban még nem bizonyítja

sem a fels-, sem pedig az alsópannóniai alemeletet. Kzettani alapon

azonban a lösz és a iajtamészk közötti rétegösszletet feltétlenül fels-

panóniainak kell tekintenünk. Ebben a fúrásban ugyanis a kérdéses kép-

zdmények a délzalai olajmezk területén feltárt felspannóniai üledék-

kekheg teljesen hasonló váltakozó agyag, agyagmárga és homokos fácies-

ben jelennek meg, ellentétben az alsópannóniai uralkodóan márgás réteg-

sorral.
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Miocén
Tortonai alemelet.

A pannonikuni alatt 629 m-tl 639’5 m-ig lithothamniumos mészk
következik, tengeri mediterrán faunával: foraminiferák. Pecten, Ostrea
és tüskebr héjtöredékek. A mészkben ugyan egyetlen alak sem bizo-

nyítja a tortont a helvéttel szemben — még az Amphistegina haueri
sem —

, a kérdéses mészkövet mégis a tortonai alemeletbe soroljuk, mert
a lithothamniumos mészkfácies gyakoribb a tortonikumban.

A lithothamniumos mészk alatt egyméteres triász mészktörmelé-
ket tartalmazó alapkonglomerátum következik.

Helvéciái alemeletf?).

Feltételesen sorolható ide a 640'5—644 rn közötti kövületnélküli, való-
színleg terresztrikus eredet, zsíros tapintású, lágy, fehér és zöldeskék
tufaréteg. Az említett tufának sajnos, nem lehet egészen pontosan sem
helyét, sem pedig tényleges vastagságát megálapítani, mert fúrása alatt

iszapöblítkör nem volt.

Triász.

A mezozoós, valószínleg triászkorú mészk (644 m-tl 651 m-ig, a
lyuk talpáig) világosszül ke, tömött, néhol igen fínomszem, fehér foltok-
kal tarkított. A mészk kristályos, helyenként süvegcukorszer szerke-
zete makroszkóposán is észlelhet. A mikroszkópos vizsgálat szerint a
mészk kalcitszemekbl épül fel. Szemnagysága 0‘04—

0

-

5 mm-ig terjed,

uralkodóan azonban O'l—0’2 mm nagyságú kalcitszemek alkotják.

A mészk szürke színét az ugyancsak mikroszkóposán 'észlelhet igen
alárendelj; agyagszennyezdés okozhatja.

lq-2. számú fúrás.

Pleisztocén.

A pleisztocént 0—15 m-ig a lösz képviseli, a jellemz löszcsigákkal.

(Pupa muscorum és Succinea oblonga.)

P 1 i o c é n.

' Felspannóniai alemelet.

A lösz feküjében 15 m-tl 124 m-ig nincs kövület, de felspannónnak
vehet ez a szakasz azon az alapon, hogy a legközelebbi felszíni feltárá-

sokban kb. hasonló vastag pleisztocén takaró alatt szintén felspannóniai
üledékek fekszenek. 124—725 m között elég gazdag és jellemz Limno-
cardium vutskitsis felspannóniai faunával jellemzett rétegsor követ-
kezik.

Ugyancsak felspannóniai korú a 725—741 m-ig terjed rétegsor. Alá-
támasztják e szakasz kormeghatározását azok a Limnocardium és Con-
geria töredékek, amelyeknek a kétségtelenül felspannóniai egyedekbl
való származását fel lehet ismerni a 'nélkül. hogy a töredékek pontosabb
fajmeghatározásra támpontot nyújtanának. A 741 m alatti hosszú szaka-

szon kövületek nem fordulnak el, az 1023-ban megjelen Limnocardium
pedig már alsópannon jelleg.

A fels és alsópannóniai határt mégis majdnem biztosan 978 m-ben
vehetjük fel. Ezt a határt kzettani alapon és a Schlumberger-féle elek-
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tromos szelvény adatai alapján húztuk meg ilyen bátran. A felspannó-
niai üledékek ugyanis — hasonlóan az Ig-l-hez és a délzalai olajmezk
felsöpannóniai rétegeihez — itt is váltakozó agyag, agyagmárga és homo-
kos kifejldésben vannak meg. Ezen kzettani megfigyeléseket az elek-

tromos szelvény is jelzi és ott, ahol a hézagosság-értékek hirtelen lecsök-

kennek, 978 m-ben, vehetjük fel a fels-, alsópannóniai határt. Az, hogy
a felsöpannon alsó része meglehetsen kövületszegény, a MAORT számos
más fúrásánál is észlelhet,

A felsöpannóniai üledékek, mint fentebb említettük, váltakozó agyag,
agyagmárga és homokos kifejldések. Teljes vastagságuk 963 m. (15 in-

ti 978 m-ig.)

Alsóvannóniai alemelet.

A fels- és alsópannon elválasztását kzettani alapon az 1023—1036

m között talált jellemz alsópannóniai korú Limnocardium abichi is meg-
ersíti. Ez a kagyló ugyanis az alsópannóniai fels szinttájára jellemz,

míg az 1271—1282 m-bl elkerült Limnocardium cfr. lenzi az alsópannon
alsó szinttájára utal.

Az egész rétegösszlet 978 m-tl 1323 m-ig tart és fels része homoko-
sabb, alsó része pedig egyöntet márgás, mészmárgás kifejldés. Vastag-
sága 345 m.

Miocén.
Szármáciai emelet.

Az alsópannóniai üledékek fokozatosan, majdnem minden kzettani
változás nélkül, mennek á.t a szármáciai rétegekbe. A két emelet közti

határt azonban mégis határozottan meg lehet húzni, mind kzettani, mind
slénytani alapon. Ugyanis az 1323—1329 m között fúrt és 4‘35 m hosszú-
ságú mag fels részén megkaptuk azt az ú. n. lemezes, csíkos márgát,
amely a budafapusztai, lovászi olajmezkön az alsópannon — miocén
határon fordul el. (Ebben az átmeneti zónában ugyanis srn váltakozó
sötét, világos és barna márga és mészmárgacsíkok fordulnak el.) Az
említett mag alsó részén pedig már megjelennek a Candium obsoletum
és a Cardium aff. sublatisulcatum tipikus szarmata alakok.

Az 1323—1387 m-ig terjed 64 m vastagságú bitumenes márgás és

mészmárgás kifejldés, helyenként kemény meszeskötanyagú homokk-
csíkokkal megszakított szarmata rétegösszletbl, valamennyi dunántúli
fúrás közül a legszebb szarmata molluszka fauna került el.

Tortónai alemelet.

A szarmatikum feküjében 1387—1397 m között lithothamniumos
mészk van Amphistegina haueri-vel. Ezt a 10 m-es réteget, az els
számú fúrásban elmondottak alapján, tortonainak vesszük.

Helvéciái alemelet.

A lajtamészk feküjében az 1397—1500 m közötti homokos márgában
és agyagmárgában elforduló Pecten denudatus, valamint Ostrea cochlear

a slír fáciest mutatja, de a helvétikumra nézve ezek a kövületek sem
megdönthetetlen bizonyítékok. Ezt a rétegösszletet azért vesszük helvét-

nek, mert a tortonétól eltér, mélyebb vízi fáciest jelent. Természetesen
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azonban ilyen kevés kövület alapján nem foglalható állás abban a vitá-
ban, hogy a slír a fels, vagy alsó mediterránba sorolandó-e, s hogy cél-
szer-e felsmediterránon belül helvétikumot és tortonikumot elválasz-
tani (8).

1500—1505 m közötti meszeskötanyagú homokkréteget a Heteros-
tegina costata alapján tengeri képzdménynek kell tartanunk, s így szin-
tén a helvétikumba sorolhatjuk.

1505 m-tl egészen a lyuk talpáig. (1517-5 m) a tufáskötanyagú
homokk valószínleg azonos a mecseki tufás, terresztrikus sorozattal,
amelyet régen alsó mediterránnak tartottak. (10).

Az elmondottakból kitnik, hogy a helvétikum rétegsora nagyon
hasonlít a mecseki helvétikumra és így Vadász alaDján (10) a tengeri
slir-fáciest a felshelvécienbe, az alsó terresztrikus képzdményeket pedig
az alsóhelvécienbe soroljuk.

SZERKEZETI ÉS SFÖLDRAJZI MEGÁLLAPÍTÁSOK.

A szomszédos területek felszíni geológiai adatai alapján — fleg
Lóczy: Balaton (3) és Vadász: A mecsek hegység (10) —,

szintúgy a sió-

foki, balatonföldvári (3), kaposfi fúrások alapján a Mecsek és Bakony
közötti területen paleozoos kristályos alaphegységet vártunk. Ezzel szem-
ben az Ig-1. sz. fúrásban olyan mészkövet kaptunk, amely a legnagyobb
valószínséggel a triász korba sorolható, bár kissé kristályos jellege el-

képzelhetvé tenné a (polgárdi mészkvel egyez) paleozoos kort is.

Ha elfogadjuk a Dunántúlnak nyugat-keleti, ill. délnyugat-északkeleti
pásztás felépítését, akkor az igali fúrások alapján úgy kell elképzelnünk
a Bakony—Mecsek közti terület sföldrajzi és szerkezeti viszonyait,

hogy a mecseki mezozoikum elterjedési területétl északra paleozoikus
hegységvonulat következett; azután az igali maximumban kulmináló
nyugat-keleti (vagy délnyugat-északkeleti) csapású triász vonulat és

innen északra a Balatonig ismét a paleozoikum. Ezeknek a kb. párhuza-
mos sávoknak a kialakulását csak észak-déli összepréseldés idézhette

el (11)-

Feltehet, hogy a Mecsek és Bakony közötti nagy terület hamarabb
került szárazra, mint a két szomszédos hegység, viszont a harmadkorban
újabb süllyedése késbb kezddhetett. Ez a süllyedés már aligha volt a

paleozoi-mezozoi párhuzamos pásztákkal egyez elrendezés. Valószínleg
kisebb, merevebb tömegek itt-ott magasabban maradtak, köztük pedig
egyes szabálytalan területrészek gyorsabb ütemben süllyedtek le.

Ezt mutatja az a sztratigráfiai kép is, amelyet fleg a fúrásokból
nyertünk. Siófokon az egyik fúrásban 104‘63 m-ben, ugyanitt a másik
fúrásban 703 m-ben a felspannóniai üledékek alatt fillit kövekezett.

Kaposvártól nyugatra,- a kaposfi MAORT fúrásnál 1100 m-ben a fels-
pannón alatt, szintén kristályos alaphegységet ért el a fúró. Az'Ig-1. sz.

fúrásban 619 m vastag felspannón alatt fels mediterrán tengeri kép-
zdmény, ennek feküjében kétes helvéciai tufaréteg és ez alatt 640 m-tl
triász mészk van. A balatonföldvári fúrásban a pannóniai üledékek
alatt 76‘02 m-töl 181T7 m-ig, tehát 105'5 m vastagságban uralkodóan
meszes kifejldésben szármáciai rétegek, 181T7—228'21 m között 47'04 m
vastagságban tengeri fels mediterrán üledékek uralkodóan homokos,
kavicsos fáciesben, ,228—286 m között liparittufás terresztrikus mediter-
rán képzdmények, majd 286 m-tl kristályos palarétegek következnek.

A balatonföldvári fúrás rendkívül hasonlít az Ig-2. sz. fúrás szelvé-

nyéhez, csak utóbbinál az egyes szintek jóval nagyobb rétegvastagságban
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vannak kifejldve és az üledékek inkább mélytengeri fáciesre utalnak,

míg a balatonföldvári üledékeket partközeli fáciesre vehetiük. Az Ig-2. sz.

fúrásban 963 m-es homokos felspannón alatt 345 m vastagságban meg
vannak az alsópannóniai üledékek márgás kifejldésben, alatta 64 m-es
vastagságban — szintén márgás kifejldésben — a szármáciai üledékek.
Ennek feküjében következik egy 10 ,m-es tortóniai mészkrétég, alatta

felshelvéciai slir 108 m vastagságban, majd áz alsóhelvéciai szárazföldi

tufáskötanyagú homokkréteg.
/

Az igali fúrások alapján tehát a Bakony—Mecsek közötti terület s-
fölrajzi képét a következképen lehetne vázolni:

A triász végén kiemelkedett terület, a Mecsek hegység és a Bakony
között egészen a középs miocénig szárazföld volt. A középs miocén-
kori új üledékképzdést azok a szárazföldi tufák vezetik be, amelyek
megtalálhatók az igali és a balatonföldvári fúrásokban, a Mecsek-hegy-
ségben, mint a mediterrán kori nagy vulkánosságok nyomai. A szárazulat

után a középs miocénben nagyfokú transzgresszió következett, amely
elborította a Mecsek kerületét, az Ig-2-t, Balatonföldvár környékét, a

Bakony alacsonyabb részeit, st végül a kiálló Ig-l-et is. A szarmatikum-
ban csekély regressziót állapíthatunk meg, amelynek eredménye az, hogy
az igali geofizikai maximum középs része, az Ig-1. sz. fúrás helye
szárazulattá vált. A szarmatikum után — az alsópannonban — kisfokú
transzgresszióról beszélhetünk. A felspannónban azonban a transz-

gresszió elöntötte az egész Mecsek—Bakony közötti területét. A pannoni-
kum folyamán területünkön a mozgások lényegesen kisebb méreteket

öltöttek, mint pl. a Mecsek-hegységben. A felspannonikum után pedig

másféle mozgásnak, mint regionális emelkedésnek, nyomát sem találjuk.

A felspannóniai rétegek vízszintesek, bennük sem törések, sem gyr-
dések nincsenek. Ezáltal fleg Pávai Vájná ,,belsgeoszinklinálisának“

máig tartó gyrdésével kell szembe helyezkedni. Ezt egyébként Vadász
sem fogadja el- (Vadász: A Mecsek-hegység, p. 111—112.)

A levantikum eltt azután az általános kiemelkedés következtében

területünk ismét szárazulat lett.

HIDROGEOLÓGIAI ÉS KOLAJGEOLÓGIAI EREDMÉNYEK.

Mindkét fúrásban megvizsgáltuk azokat a szakaszokat, amelyekbl
a feltárt rétegek folyadékviszonyainak tisztázását vártuk.

Az Ig-1. sz. fúrásban megvizsgáltuk a fúrt lyuk 593 m-ig csövezett
szakasza alatti rétegsort, elször 593 '0—634-25 m-ig, majd továbbfúrás
után 593—651 m-ig. Az els alkalommal a megvizsgált rétegsor a fels-
pannóniai márgák alatt a lithothamniumos mészkövet tartalmazta, a
második alkalommal már a mezozoikus mészk feltárt szakasza is vizsgá-
lat alá került. •

Hidrogeológiai szempontból a két vizsgálat között lényeges különb-
ség nem mutatkozott. A vízoszlop mindkét alkalommal 138 m-ig emel-
kedett a tenger színe fölé. A víz hfoka elérte a 76 C°-ot és NaCl-ben
kifejezett sótartalma az els vizsgálat alkalmával 5

-

5 g/l, a második vizs-

gálat alkalmával 4‘8 g/l volt; hidrogénion-koncentrációja (pH) az els
vizsgálat alkalmával 8'0, a második vizsgálat alkalmával 7'5 volt, be-
párlása után nyert szárazmaradék 8-5, ill. 10'CP g/l. A vegyi összetételben
mutatkozó jelentéktelen eltérés valószínleg annak a következménye,
hogy a második vizsgálat eltt a fúrólyukban megszakadt öblítkört igen
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nagy mennyiség öblítiszap hozzászivattyúzásával igyekeztek helyre-
állítani.

A fenti adatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a tortnai
mészk vízrendszert: összeköttetésben all az alatta fekv mezozoos mészk-
szirt vízrendszerével.

A megállapított karsztvíztükör magasság (138 m) közbüls helyet
foglal el a Balatontól északra és nyugatra számtalan helyen tapasztal-
ható egységes víztükör (110—120 m) és a Vadász által a Mecsek-hegység-
ben megállapított nem egységes víztükör (200 m felett) leggyakoribb
magassága között (10). Meg kell itt legyeznünk, hogy a víz viszonylagos
magas sótartalmát nyilvánvalóan kevert jellegének köszönheti.

Az Ig-2. sz. fúrásban az öblítkor nem szakadt meg, nem ütött meg
tehát a fúrás olyan nagy elnyelképesség üregrendszert, mint az Ig-1.

repedéses mészkövei esetében. Ebben a fúrásban az alábbi szakaszokat
vizsgáltuk meg.

1. Nyitott lyukszakasz 1375—1393 m-ig. E lyukszakaszból kevés,
1’9 g/l NaCl-ban kifejezett sótartalmú víz áramlott a lyukba, 790 m
tengerszint alatti magasságig.

2. 1375—1517’5 m közötti nyitott lyukszakaszból a tengerszint fölé

81 m-ig emelked 3'6 g 1 NaCl-t tartalmazó víz áramlott be-

3. Az 1332—1336, 1342—1351 m között megnyitott szarmaciai homokos
márga és homokkrétegekbl a lyukba csupán csak jelentéktelen mennyi-
ség kb. 1 g/’li sótartalmú víz került.

'

4. Az elz rétegeket nyitvahagyva,__ azokhoz hozzánvitottuk az
1078—1104 m közötti alsópannóniai homokot. Ezúttal már nagymennyi-
ség vízbeáramlást kaptunk, melynek tükre 121 m-ben állt meg a tenger
színe fölött. A víz sótartalma 0

-

92 g 1 volt. Végül:

5. 1022—1036 és 1044— 1054 m között nyitottunk meg alsópannóniai
homokokat, amelyekbl 0’1 g/l sótartalmú víz emelkedett 96 m-fg a ten-

ger színe fölé.

Szénhidrogén nyomokat az 1. sz. fúrásban egyáltalán nem észleltünk-

A 2. sz. fúrásban a felspannónnál idsebb harmadkori rétegekben több
helyen lehetett szénhidrogénnyomokat találni, sajnos rnirgás, nem héza-
gos és permeábilis képzdményekben. Ez az oka annak, hogy a réteg-
vizsgálatok alkalmával gázbuborékokon kívül semmi szénhidrogént nem
kaptunk. Különben az alsópannon alsó részén lév márgák pora az étert

sárgára festette, a szarmaciai márgák helyenként bitumenszagúak voltak
és ugyancak festették az étert; 1340 - 5—1344‘5 m közötti magon gáz-

buborékolást lehetett észlelni, amely gáz — a rétegvizsgálatok eredmé-
nyei alapján — minden valószínség szerint szénhidrogéngáz volt. A fels
helvéciai agyagmárgák bitumenszagúak voltak. Az Ig-1. sz. fúrás réteg-

vizsgálataiból kapott víz szénhidrogén nyomokat nem tartalmazott, az
Ig-2. sz- fúrás rétegvizsgálataiból kapott vízben azonban minden esetben
éghet gázbuborékok voltak.

A dunántúli szénhidrogénkutatás szempontjából értékes, általános
tapasztalatként feljegyezhetjük:

A felspannonnál idsebb harmadkorú rétegek jelentékeny vastag-
ságban boríthatják el az eltemetett alaphegységrögök lejtit. Ezek a har-
madkorú rétegek a teknhöz képest emelkedett helyzetben lehetnek,

akkor is. ha gyrdés ténye valószíntlen, vagy legalább is nem bizonyít-

ható. Az alsópannon (és miocén) szénhidrogén nyomokat majdnem min-
dig tartalmaz. Az igalihoz hasonló eltemetett rögök, geofizikai mérések
alapján, a Dunántúl több helyén is lehetnek.
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A FÖLD FELSZÍNÉNEK GEOMECHANIKÁJA-
Irta: Dr. Schmidt Eligius Róbert.

1—8. ábrával.

A kontinensek és óceánok eloszlásának kérdései a, földtannak minduntalan
visszatér alápproblémái közé tartoznak, amelyeket ' fontossági sorrendben
mindjárt a kratogének és orogének eloszlásának kérdései követnek.

Alapvet voltuknál fogva e kérdésekkel az elméleti és gyakorlati geo-
lógia, de a rokon tudományok legjobb mveli is sokat foglalkoztak, magyará-
zatot és törvényszerséget keresve e kihatásaiban rendkívül messze nyúló
geológiai jelenségekre.

Mindazonáltal e témakörben eddig csak teóriák születhettek meg. Egy-
részt mivel az óceánok fenekét alig, de a szárazulatok felszínét sem ismerjük

még azok minden pontján kielégíten, másrészt mivel a különböz szempontok
szerinti vizsgálatokból keletkezett elgondolások nem nyújtanak minden igényt

kielégít magyarázatot az összes jelenségekre. Nem kétséges azonban, hogy
a rohamosan szaporodó megfigyelések és földtani leírások, valamint az egyre

fejld és mind többoldalúbb vizsgálati módszerek révén a tudomány ezt a

problémakört is rövidesen közmegnyugvásra meg fogja oldani.

A kontinensek és óceánok eloszlásának kérdésével foglalkozó eddigi

teóriák több csoportba sorolhatók.

Ezek közül legrégibb a szárazulatok és óceánok állandóságát vitató ú. n.

permanens teória, 'amely a kontinensek geológiai történetének megismerése
folytán azonban ma már túlhaladottnak tekinthet.

Az áthidaló kontinensek teóriája, amely a jelenlegi földrészek között köz-

vetlen szárazföldi összeköttetést tételez fel, és amely fkép fauna- és flóra-

elemek elterjedésének megmagyarázása céljából született meg, — nem pedig

geológiai szükségszerségbl —
,
eredeti formájában ugyancsak nem bizonyult

helytállónak s ezért modernebb felfogásoknak volt kénytelen helyet adni.

A kontinensek vándorlásának teória-csoportja a WEGENER-féle elmélet-

ben csúcsosodott ki, de ebben a formájában is az ellenérvek halmaza alatt


