
A DEBRECENI KINCSTÁRI I. ÉS II. SZÁMÚ FÚRÁSOK 
FÖLDTANI EREDMÉNYEI
Irta: S c h r é t e r  Z o l t á n .

A  m. kir. Földtani Intézet egykori igazgatója, néhai nagysuri 
B ö c k h  H u g ó  1930-ban azzal bízott meg, hogy a m. kir. Pénzügy
minisztériumtól Debrecenben tervezett I. és II. számú fúrásból kikerült 
fúrási anyagot megvizsgáljam, kövületeit meghatározzam s ezen az ala
pon az átfúrt rétegek földtani korát megállapítsam.

Később az igazgatóság a fúrási anyag kőzettani vizsgálatával F e- 
r e n c z i  I s t v á n  d r . m. kir. osztálygeológust bízta meg. Az üledékes 
kőzetek mészkarbonát- és homoktartalmának meghatározását K u l c s á r  
K á l m á n  d r., a m . kir. Földtani Intézethez beosztott geológus vé
gezte. A pannóniai emelet rétegeiből kikerült ostracodák tanulmányozása 
pedig Z a l a  rny i B é l a  d r. középiskolai tanár feladata volt.

A  saját munkálataim eredményeit az alábbiakban foglalom össze, 
megjegyezve azonban, hogy nem terjeszkedem ki a kőzettani viszonyok 
tüzetesebb ismertetésére, a fúrás közben észlelt földigáz és víz elő
fordulási viszonyokra s a fúrás közben észlelt hőmérsékletekre. Mind
ezeket az illetékes szerzők teszik közzé. A  — sajnos — elég gyér kövület
anyag K u l c s á r  K . dr .  geológus úr fáradságos és gondos iszapolásai 
után jutott kezembe.

A debreceni 1 . számú fúrás a következő földtani eredményt szol
gáltatta:

A  fúrás felső része a 0.00— 9.80 m közt futóhomokon haladt át, 
amelyet a holocénhe helyezhetünk. Felül 1.00 m-ig barnás és barnássár
gás, lejjebb szürkéssárgás futóhomokon hatoltak át. A  9.00—9.80 m 
mélységben lévő, összeálló, sárga, meszes, agyagos, finomszemű homok
ból a Lucena oblonga D r ap.-nak és egy apró helix-nek, valószínűleg a 
Fruticicola hispida L.-nek töredékei kerültek elő.

A  9.80 m-től a 188.10 m mélységig tartó rétegcsoportot a pleiszto
cénbe helyezhetjük. A  rétegcsoport vastagsága tehát 178.30 m. A  9.80 m-
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tői 10.20 m-ig sárga, homokos lösz, ez alatt szürke, meszes, agyagos ho
mok, barnásszürke, meszes, néha homokos agyag, szürke agyag és vékony, 
laza homokkőrétegek váltakozásából álló rétegsor következik. Az agya
gok gyakran mészmárga és limonit konkréciókat tartalmaznak. A  9.80 
m- tői 10.20 m-ig terjedő, kissé csillámos, homokos löszből, apró helix 
Sp. töredékek, a 69.2 3 m-től 71.43 m-ig terjedő szürke agyagból apró, 
meghatározhatatlan csigahéj-töredékek, a 71.45 rn— 77.9o m közt
lévő szürke, összeálló homokból apró, meghatározhatatlan csigahéjtöredé
kek, a 77.90— 87.70 m közt lévő szürke agyagból apró, meghatározhatat
lan kagyló- vagy csigahéjtöredékek, a 82.35— 89.31 m közt szürke, me
szes agyagból apró csigahéjtöredékek, a 89.31— 96.30 m közt lévő zöldes
szürke agyagból apró csigahéjtöredékek, a 97.20—99.43 m közt lévő 
szürke, homokos agyagból kis csigahéjtöredékek, a 127.65 m— 127.95 m 
közt lévő szürke, csillámos agyagból szenesült növénynyomok kerültek 
elő. A 129.27— 131.49  m közt lévő durvaszemű, sárgásszürke homokból 
kevés kagyló (Unió sp.) töredék s a 180.72— 186.20 m közt lévő kvarc
murvából és durvaszemű sárgásszürke homokból a Pupilla cfr. muscorum
L., var. edentula W e s t  (?) csigafaj került elő.

Bár az iszapolási maradékokból nyert fauna rendkívül gyér és rossz 
megtartású, illetve legtöbbször csak meghatározhatatlan töredékekben ta
lálható, mégis pleisztocénnek tekinthetjük. Tehát a pleisztocén réteg- 
csoport legalább a 188.10 m mélységig nyúlik le.

Az ez alatt következő rétegcsoport a 459.30 m mélységig sárga 
agyag, világosszürke és sötétebbszürke agyag, barnásfekete agyag és zöl
desszürke agyagrétegek váltakozásából áll. A  szürke agyagok néha sárgás
foltosak s a sárga agyagok néha szürkefoltosak; egyes rétegek néha apró 
mészkonkréciókat tartalmaznak. Ennek a rétegcsoportnak a vastagsága
271.20 m. Korhatározó kövület ebből a rétegcsoportból nem került elő. 
Tehát fenntartással már a felső pliocénbe (levantei emelet) helyezhetjük 
ezeket a rétegeket.

A  459.30— 598.94 m mélységek között lév^, 139.64 m vastag-ré
tegcsoportot külön kell választanunk. Ez a rétegcsoport is barna, de főleg 
szürke agyagból áll és korhatározó szerves maradványt ez sem tartalmaz. 
Jellemző azonban rá, hogy több rétegében átmosott amfibólos és biotitos 
andezittufa alkatrészeket találunk.

A 459.30—459.70 m és 484.50—496.60 m közt lévő szürke agyag
ból meghatározhatatlan kagyló- és csigahéjtöredékek, majd az 50 1.10— 
502.05 m mélységek közt lévő szürke agyagos homokból gyöngyházfényű 
Unió sp. töredékei kerültek elő. A  459.70 m-ben és 502.00 m-ben kevés 
lignitnyom is mutatkozik. Átmosott amfibólos andezittufát főleg az 558
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m-től lefelé, az 566.90 m-ig s az 580.00— 588.30 m-ig terjedő rétegösszle- 
tekben találunk. Az 598.96 m-ig terjedő rétegcsoportot feltételesen a kö
zépső pliocénbe helyezhetjük.

Az 598.94 m mélységtől lefelé következő rétegcsoportot azonban 
már biztosan az alsó pliocénbe, a pannóniai vagy pontusi emeletbe kell 
helyeznünk, miután a belőle itt-ott gyéren előkerült kövülettöredékek
ből már erre az emeletre következtethetünk.

Az átfúrt pannóniai (pontusi) emeletbeli rétegeken belül megkülön
böztethetjük a Lörenthey értelmében vett felső, illetve a Halaváts értel
mezése szerint vett felső és középső, valamint az ez alatt következő alsó 
pannóniai (pontusi) alemelet rétegcsoportjait. A  két alemelet közt lévő 
határt azonban egész pontosan nem vonhatjuk meg.

A felső pannóniai alemelet rétegcsoportja uralkodólag szürke agyag
ból áll. Alárendelten szerepel ezen kívül zöldesszürke, vagy szürke agyag 
sárgásbarna foltokkal és homokos agyag. Ezen kívül homok, laza, vagy 
keményebb homokkőrétegek is közbetelepülnek. Ezek többnyire csak vé
konyak, pár dm, legfeljebb pár méter vastagságúak; kivételesen 5— 8 m 
vastagságot is elérhetnek. Vastagabb homokkő és homokrétegek előfordul
nak: a 616.60— 622.20 m közt, a 643.20— 644.40 m, 712.40— 721.40 m, 
742.90—748.15 m, 827.65-—831.35 m, 831.60— 839.10 m, 856.10— 867.40 
m, 873.00— 876.70 m és 897.53— 899.65 m között.

Végül vékonyabb lignittelepek is betelepülnek a rétegsorba. Így töb
bek közt a 822.70— 823.90 m és 841.60— 841.90 m mélységek közt.

Kövületei alapján megállapítható, hogy a biztosan a felső pannóniai 
alemeletbe sorolható rétegcsoport az 598.94 m-től a 899.65 m mélységig 
terjed, tehát legalább is 30 1.7 1 m vastag. Hogy a felső pannóniai alemelet 
felső határa magasabbra, az alsó határa pedig esetleg mélyebbre tolható-e, 
megfelelő kövületek híján egyelőre nem dönthető el.

A  rétegcsoport következő rétegeiben fordulnak elő kövületek: a
605.15—605.87 m közt lévő szürke agyagban: Limnocardium sp. héjtöre
dékek, Unió sp. héjtöredékek és csigahéjtöredékek; a 605.87— 606.97 m 
közt lévő szürke agyagban: Limnocardium sp. héjtöredékek, a 606.97— 
608.14 m közt lévő szürke agyagban: Limnocardium sp. héjtöredékek, a
639.40— 641.70 m közt lévő szürke agyagból Limnocardium sp. töredé
kek, a 668.03— 669.50 m közt lévő szürke agyagból sok, de igen kicsi 
kövülettöredék került elő és pedig Congeria sp. kicsi faj búb- és héjtöre
déke, egy kisebb és egy nagyobb Limnocardium sp. töredékei, a 686.40—
689.20 m közt lévő szürke agyagban néhány apró Limnocardium sp. tö
redék, a 699.40— 699.80 m közt lévő lignitnyomos, barna és szürke 
agyagban kagylóhéj, valószínűleg Congeria sp.? töredékek.
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Előkerültek továbbá a 703.50—706.15 m közt lévő szürke, kissé ho
mokos agyagból: Limnocardium sp. és Congeria sp. töredékek, a 706.15— 
708.55 m közt lévő szürke agyagból apró Limnocardium sp. töredékek, a 
7x3.70 m-ből egy Melanopsis sp., amely talán új faj1 és egy nagyobb 
csigafaj töredéke. Utóbbi vagy a Melanopsis caryota B r u s., vagy a M. 
cylidrica S t o 1.-fajtól származhatik. Továbbá a 721.40—721.85 m mély
ségek közt lévő szürke agyagból Limnocardium sp. igen apró töredékei, a
724.40— 725.00- m közt Congeria búb- és héjtöredék, valamint csigahéj- 
töredék, a 746.80— 747.25 m mélységek közt több apró, meghatározha
tatlan kövülettöredék, továbbá a Melanopsis py'gmaea P  a r t s c h ke
rült elő.

A  805 m mélységig több réteg iszapolási maradékában apró, meg
határozhatatlan kagylóhéjtöredékeket találtam. A  805.00—-805.50 m 
mélységek között lévő rétegből pedig elég bőven kerültek elő kagylóhéj- 
töredékek, közöttük egy Limnocardium sp. és egy Congeria sp. töredékei. 
Ezenkívül előkerült a Melanopsis pygmaea P a r t s c h  is. A  815.55 —
815.80 m mélységek között lévő rétegből szintén elég sok kagylóhéjtöre- 
dék került elő, közöttük a Limnocardium sp., Congeria sp., ezenkívül a 
Melanopsis cfr. pygmaea P a r t s c h .

A 821.00— 822.70 m mélységből származó agyagból igen sok kagyló- 
héjtöredék került elő, nevezetesen a Limnocardium cfr. penslii F u c h s  
és cfr. decorum F u c h s ,  valamint Congeria sp. apró töredékei. A 
822.70— 823.90 m mélységek közt lévő réteg iszapolási maradékában 
szintén sok apró kagylóhéjtöredéket találtam, így egy Congeria sp.-nek, 
Limnocardium cfr. decorum F u c h s-nak és egy igen kicsi Planorbis sp.- 
nek a töredékeit.

A  840.30— 841.60 m közt lévő szürke agyagból egy kis Limnocar
dium  sp. töredéke, a 857 m mélységben lévő szürke agyagból Limnocar
dium  cfr. penslii F u c h s  töredékei, a 891.05— 891.90 m közt lévő réteg
ből Limnocardium sp. töredékek, a 897.00— 897.55 m közt lévő szürke 
agyagrétegből Limnocardium cfr. vicinum F u c h s  kőbeie és héj
töredéke, a 897.55— $99-65 m mélységek közt lévő sárga, durvaszemíí 
homokrétegből pedig apró, nagyobbrészt meghatározhatatlan kagylóhéj- 
töredékek kerültek elő, amelyek közt apró Limnocardium héjtöredék is 
akad.

A  899.65 m mélységen alul következő s az 1221.85 m mélységig tartó
322.20 m vastag rétegcsoport, mint említettem, különösen jellemző kövü

1 Az egyetlen példány 9'2 mm magas, utolsó kanyarulata 4.8 mm széles s ezen 
igen gyenge bordák mutatkoznak, amelyek a varrat felőli végükön kissé bütykösen vég- 
ződnek. Kissé hasonlít a M. Nesici B r u s. fajhoz.
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leteket nem tartalmaz; kőzettani kifejlődése azonban — a szürke, sötét
szürke, jól rétegzett, elég kemény agyag és agyagmárga-rétegcsoport — 
a mélyebben következő alsó pannóniai alemelet kőzeteivel rokon. Viszont 
a  gyéren itt-ott előforduló kövületek még inkább a felső pannóniai al- 
emeletre vallanak.

A rétegcsoport uralkodó kőzete a szürke agyag és agyagmárga, de 
a rétegcsoport felső részébe i — 2 dm, sőt néhány méter vastag homokkő 
és homokrétegek ismételten közbetelepülnek. (A vastagabb rétegek 
904.60— 907.10 m közt, 908.35—910.70 m közt, 944.90—946.40 m közt 
s 965.60—967.00 m közt.) Ezenkívül két vékony lignittelepecske is elő
fordul rétegei közt. Az 1006.40 m-től lefelé, az 1221.85 rn-ig terjedő ré
tegcsoport változatlanul egyforma szürke, vagy sötétebb szürke agyag és 
agyagmárgából áll. Az 1006.40 m-ig terjedő felsőbb rétegeket tehát in
kább a felső, az azon alul következő rétegeket pedig inkább az alsó pan
nóniai alemeletbe sorolhatjuk.

A  felsőbb rétegcsoport következő rétegeiből kerültek elő kövületek: a 
908.35—910.70 m mélységek közt lévő sárga, durvaszemű homokrétegből 
kevés, legnagyobbrészt meghatározhatatlan kagylóhéjtörmelék, amelyek 
közt Limnocardium sp. héjtöredék is akadt. Az 1006 m mélységig egy-két 
rétegben apró, meghatározhatatlan kagy 1 óhéjtöredékek fordultak elő. Az
1006.00— 1006.40 m közt átfúrt, vékony kis lignitbetelepülést is tartal
mazó szürke agyagmárgából a Congeria cfr. neumayri A >n d r.-nak egy 
elég tűrhető megtartású példánya került elő.

Az ez alatt, az 1221.85 m mélységig terjedő rétegcsoport úgyszólván 
kövületnélküli. Mindössze az i o n . 15 — 10 11.4 0  m közt s az 1032.20— 
1042.10 m közt átfúrt rétegek iszapolási maradékában találtunk néhány 
apró, meghatározhatatlan kagylótöredéket.

A  fent leírt rétegcsoport alatt, az 1221.85 m-től lefelé, az 1316.80 m 
mélységig már a biztosan az alsó pannóniai alemeletbe sorolható 94.95 m 
vastag, keményebb szürke agyag és agyagmárga-rétegcsoport következik. 
Érdekes körülmény az, hogy az agyag-agyagmárgacsoport legalsó részébe 
vékony dácittufás homokkő, sőt dácittufa is települt be. Nevezetesen: a2 
1221.85 m-től az 1304.50 m mélységig 83.65 m vastag szürke agyag és 
agyagmárga települ a fúrás szerint. Ez alatt, az 1304.50— 1307.00 m közt, 
vagyis 2.50 m .vastagságban, dácittufás homokkő következik, amelybe egy 
75 cm vastag dácittufa-réteg is telepszik. Valószínűnek tartom, hogy 
csak a régi, nagy vastagságú — alább említendő — dácittufatömegből 
való átmosásról van szó, vagyis nem tekinthetjük ezt eredeti, alsó pannó
niai erupciónak.
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A  dácittufás homokkő alatt, az 1316.80 m mélységig, vagyis 9.80 m 
vastagságban újból az alsó pannóniai agyagmárgák következnek.

A rétegcsoport faunája a következő:
Az 12 2 1 .8j — 1242.50 m közt lévő szürke agyagmárgából egy na

gyobb Limnocardium  sp. töredéke és ostracodák kerültek elő. Az
1242.50— 1272.10  m közt ostracodák, az 1272 .10 — 1277.ro m közt lévő 
szürke agyagmárgában Limnocardium cfr. syrmiense R . H o e r n .  és os
tracodák bőven fordulnak elő.

Az 1277.70— 1304.50 m mélységek közt lévő rétegzett, szürke agyag
márgában Limnocardium syrmiense R. H o e r n .  bőven, Congeria bana- 
tica R. H o e r n .  gyéren és ostracodák bőven fordulnak elő.

Az 1306.70— 1307.00 m közt lévő szürke, jól rétegzett, kemény 
agyagból Limnocardium-töredélíLk. és sok ostracoda került elő.

1307.00 m-től 1313.90  m-ig átfúrt biotitos dácittufás agyagban ke
vés ostracodát és 1313.90 m-től 1316.40 m-ig terjedő szürke, kissé már- 
gás agyagban sok ostracodát és ugyanilyen kőzetben 1316.80 m-ig kevés 
ostracodát találtunk.

Az 1316.80 m-től az 1347.10  m mélységig terjedő 30.30 m vastag 
rétegcsoport a szármáciai emeletbe tartozik. A  fúró a következő rétegeket 
harán tolta:

Az 1316 .80— 1318 .35 m közt kemény, szürke, részben homokos mész
követ. Előfordulnak benne: Miliolina sp., a csigakőbél-átmetszet és egy 
másik csigának, valószínűleg Trochus sp.-nek lenyomatrészlete. Vékony 
csiszolata oolitos mészkő képét nyújtja, amelyben számos Miliolina sp. 
átmetszet és egy kérdéses Polystomella sp. átmetszet látható.

Az 1318 ,35 — 1319 .25 m mélységek között szürke, kemény, biotitos- 
agyagos dácittufa következett, amelyben kövület- (molluszkum) nyomok 
és ostracodák fordulnak elő. i

Az 1319 .25 — 1322.60 m mélységek közt barnásszürke, tömött 
mészkő következett, amely kissé oolitos szerkezetű, kis csigaátmetszettel. 
Vékony csiszolatában apró oolitos szerkezetűnek mutatkozik, szerves ma
radvány nélkül.

Az 1322.60— 1322.85 m közt vékony dácittufa-réteget s az 1322.85—
1326.30 m közt barnásszürke mészkövet harántolt a fúró. Utóbbiban elő
fordulnak: Miliolinák átmetszetei, ostracoda- és chgd-átmetszetek. Vé- 
konycsiszolatában kristályos mészkőnek látszik, szerves maradvány nél
kül. A  fúrási anyagban ezenkívül dácittufás homokkődarabok is előfor
dulnak.

Az 1326.30— 1327.60 m mélységek közt, kissé dácittufás, homokos 
mésziszap, majd az 1327.60— 1332.00 m mélységek között zöldesszürke,
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márgás mészkő következett. Utóbbiban előfordulnak: Ábra sp. cfr. ref
lexei E  i c h w. kőbél, Cardium sp. lenyomatrész és Miliolina sp. Vékony- 
csiszolatában kristályos szerkezetű mészkőnek látjuk, egy Miliolina sp. 
átmetszettek Ezenkívül homokszemes tufás mészkő- és barnaszínű ho- 
mökkődarabok is előkerültek ebből a mélységből, vagyis ilyen betelepü
lések is vannak a rétegek között.

Az 1332.00— 1332.75 m mélységek közt vékony, szürke dácittufát 
harántolt a fúró. Az 1332.75— 1334.75 m mélységek közt szürke, márgás 
mészkő következett, amelyben foraminiferáknak, nevezetesen Miliolina 
sp.-nek és Truncatulina ? sp.-nek átmetszetei látszanak szabad szemmel. 
Ezenkívül kagyló és csiga átmetszetei is vannak. Vékony csiszolatában 
oolitos mészkőnek mutatkozik s ebben Miliolina átmetszeteket is látunk.

Az 1334.75— 1335.30 m közt világosszürke, agyagos mésziszap kö
vetkezett; az 1335.30—-1336.85 m métységek közt szürke mészkövet ha
rántolt a fúró, amelyben Ábra sp. kőbéltöredéket találtam. Vékonycsiszo- 
latában oolitos mészkőnek látjuk a kőzetet, amelyben Miliolina sp. és el
vétve Polystomella ? sp. átmetszetet is találunk. Ezenkívül dácittufás 
homokkőnek törmeléke is volt a fúrási anyagban.

Az 1336.85 — 1337 .10  m közt zöldesszürke dácittufa és az 1337 .10 —
1340.20 m mélységek közt barnásszürke mészkő következett. Ennek egy 
része oolitos, egy része pedig zöldes tufarészleteket és homokszemeket tar
talmaz. Előfordulnak benne: Miliolinák átmetszetei és Hydrobia  sp. át- 
metszete. Az egyik fúrási darab vékonycsiszolatában oolitos mészkőnek 
látjuk a mészkövet, de ebben is csak Miliolina sp. és Hydrobia sp. rossz 
átmetszetei mutatkoznak.

1340.20— 134 1.35  m közt fehér mésziszap következett, amely híg só
savban erős pezsgés mellett gyorsan feloldódott s csak kevés kvarchomok
szem maradt vissza. Kövület nincs benne. Ezenkívül zöldesszürke, homo
kos dácittufa-darabok is vannak a fúrási anyagban, vagyis ilyen közbe
településeken is áthaladt a fúró.

Az 1341.35 — 1346.00 m mélységek közt homokos, tufás, szürkés
fehér mészkövet harántolt a fúró. A  mészkő egy része oolitos. Ebben 
Ervilia  sp. (cfr. podolica E i c h  w.) kőbél fordul elő. Ezenkívül meszes 
homokkő és kevés zöld biotitos dácittufa is előfordul a fúrási anyagban.

Az 1346.00— 1347.10 m közt — a fúrási anyag tanúsága szerint — 
fehéres és zöldesszürke mészkövet fúrtak át, amelyek részben dácittufásak 
és homokosak. Ezenkívül zöld dácittufadarabok is vannak a fúrási min
tákban.

Az 1347.10 m-től kezdve az 1465.13 m-ig 118.03 m vastag eruptí- 
vus tufasorozat következik, amelyben szürkésfehércs, főleg azonban zöl
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desszürke és zöldes, többnyire biotitos dácittufának nevezhető kőzet sze
repel. Az 14 11.0 0 — 1442.50 m közt lévő 31.50 m vastagságú zöídesszürke, 
öregebbszemű, biotitos dácittufa, vagy andezittufa színtelen vulkáni üve
get, fehér horzsakő lapillit és sötétszínű lávalapilliket is tartalmaz. Az 
eruptívus tufa, legalján— az 1454.80— 1465.15 m mélységig — részben 
vörhenyesbarnás, részben zöldesszínű, tarkafoltos. Az alsóbb részébe már 
vékony, barnásvörhenyes, homokos agyagrétegek is települnek. Ezt az 
utóbbit abból következtethetjük, hogy a fúrásanyagban az eruptívus tufa
darabokkal együtt homokos agyagdarabokat is találunk.

Az eruptívus tufarétegcsoport valószínűleg szármáciai emeletbeli, 
de az is lehetséges, hogy valamivel régibb, középső vagy alsó miocénkori.

Az eruptívus tufa rétegcsoport alatt, az 1465.13 m és az 1566.75 m 
mélységek közt vörhenyes színű kvarcmurvából, vörhenyesbarna, vagy 
vörös színű homokos agyagból, barnásvörhenyes és szürke, kissé csillá- 
mos (muszkovitos) közép- és durvaszemű homokkőből, valamint apró
szemű, laza konglomerátumból álló, 101.52 m vastag rétegcsoport követ
kezik. A  fúrási anyagban észlelt laza homoknak és murvának eredeti kő
zettani minősége valószínűleg nem ez, hanem nyilván a vésővel feldolgo
zott homokkőből és konglomerátumból származik. A  homokkövek, mur
vák és konglomerátumok szemei általában sötétebb és világosabb színű 
kvarcszemekből állanak; gyéren találunk az utóbbiakban kevés fillit és 
csillámpala darabkákat is.3 A homokkövek egy része arkózás.

A rétegcsoport legfelső részében, az 1470.80— 1472.05 m közt lévő 
rétegbe — a fúrási anyag tanúsága szerint — vékony dácittufa is települ.

A fenti rétegcsoport szárazföldi (kontinentális, terresztrikus) ere
detű; földtani kora a legnagyobb valószínűséggel az alsó miocénre, 
helyezhető.

Az 1606.00 m-től lefelé, a fúrás fenekéig, 1737.66 m mélységig, 
szürke és sötétszürke, finomszemű homokkőből és palás agyagból, agyag- 
márgából álló rétegcsoport következik. Ebbe a rétegcsoportba tehát eddig 
131.66  méternyire hatoltak le. Az átfúrt rétegek a következők: 1606.00— 
1634.40 m közt szürke, csillámos, jól rétegzett, fínomszemű, részben 
márgás homokkő és homokos márga, fehér kalcit erekkel. 1634.40—
1640.00 m közt szürke homokkő és kevés szürke márga. 1640.00— 1645.20 
m közt szürke, kiscelli agyag jellegű agyag, 1645.20— 1651.80 m közt 
szürke homokkő és szürke, csillámos márga kalciterekkel. 1651.80— 
1671.70 m-ig szürke, csillámos homokkő, kalciterekkel, 1671.70— 1673.00 1

1 Köztük szögletes szürke kovapaladarabka is akadt, amely hasonlít a Bükk 
hegység egyes radiolária-tartaímú kovapa!a=féleségeihez.
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m-ig szürke, finomszemu, retegezett homokkő és szürke, finom szericites 
palas agyag (csúszási lapokkal), 1673.70— 1678.40 m közt szürke ho
mokkő, 1678.40— 1689.00 közt szürke, jól rétegzett szericites palás 
agyagmárga és kevés csillámos homokkő, az 1689.00— 1689.90 m közt 
szürkeszínű durvaszemű homokkő és végül az 1689.90— 1737.66 m közt, 
a fúrás fenekéig szürke, kissé szericites agyagmárga következett, kevés 
kalcitérrel. A legutolsó rétegösszlet egyes darabjaiban és iszapolási ma- 
raüvanyaban kövületek is fordulnak elő. Nevezetesen rossz megtartású 
foraminiferák és erinoida karízek (pinnulae, vagy cirrhus ízek). A  kö
vületek vaza atkovasodott. A  fóramini-ferak közül hozzávetőlegesen a 
következő alakokat tudtam meghatározni: Cornuspira cfr. involvens 
R  e u s s., Cyclammina sp., amely emlékeztet a Cyclammina placenta 
R  e u s s sp. == H. cfr. acutidorsatum H  a n t k. fajra és egy Gaud- 
ryina sp.

Ezeknek alapján ezt a rétegösszletct a középső, vagy alsó oligocénbe 
(rupélien— lattorfien) helyezhetnék.

Meg kell még említenem azt, hogy utóbb, a K u l c s á r  dr. által 
kálilúgban főzött anyagban M a j z o n L. dr. egy pontozott nummulinát 
is talált, amelynek faját R o z l o z s n i k  P. a Nummulina perforata 
makroszferikus alakjának állapította meg, amely jellegzetes középeocén 
faj. Ha ezt a példányt nem tekintjük bemosettnak, lehetséges, hogy a 
legalsó átfúrt 48.66 m vastag rétegösszlet már a középső eocénbe tarto
zik. Az említett Cornuspira, Cyclammina, Gaudryina foraminifera fajok 
és a erinoidea karízek már a középső eocénben is szerepelhettek, bár 
hazánkban eddig az alsó és középső oligocénből voltak ismeretesek.

A legalsó rétegcsoportok, a nagy mélység és rájuk nehezedő nagy 
nyomás és magas hőmérséklet következtében az átalakulás (diagenezis) 
bizonyos fokán mentek át. A fúrólyuk aljából kikerült kőzetek meg
lehetősen kemények s többé-kevésbbé palásak.

A debreceni II. számú fúrás földtani eredményét csak egészen rövi
den ismertetem, mivel, közel esvén az I. számú fúráshoz, annak szelvé
nyével meglehetősen megegyezik és ezért sok újat nem mond. 
Egyébként nem is halad oly mélyre, mint az I. sz. fúrás. A  II. sz. fúrás
nál inkább csak az őslénytani adatokat jegyzem fel.

0.00 m-től a 14.00 m-ig terjedő rétegcsoport holocén-nek tekinthető. 
8.65 m-ig sárgás futóhomok szerepel. Az 1.90—6.50 m közt lévő réteg

ben Orcula sp. töredeke fordult elő. 8.6j m-en alul szürke homok követ
kezik, amely kövületeket tartalmaz, es pedig a 8.65 — 10.73 tn közt lévő
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homokban: Lucena oblonga D r a p . ,  Pupilla muscorum L., a 10.70-—
14.00 m közt lévő szürke homokban: Pupilla cfr. muscorum L., Lucena 
sp.. (zömök alak) és Valvatal sp. fordul elő.

A 14.00 m alatt következő rétegcsoport legalább is a 339.50 m 
mélységig pleisztocénnek tekinthető. Kövületek előfordulnak benne: a
61.50—63.60 m közt: Vivipara sp.? héjtöredékek és Bithynia_ sp. (cfr. 
tentaculata L.) szájfedők. Az alább következő rétegek némelyikében 
meghatározhatatlan csigahéjtöredékeket találunk, majd a 118 .05— 123.18  
mi mélységből Bithynia tentaculata L. szájfedő és Valvata sp. s a 334.70— 
339.50 m közt lévő rétegekből Bithynia tentaculata L. szájfedő töredékek 
kerültek elő.

A 339.50—403.00 m mélységek közé eső 64.10 m vastag rétegösszlet 
kora kövületek híján teljes biztonsággal meg nem állapítható. Esetleg 
felső pliocén korinak (levantei emelet) tekinthetjük, de a pleisztocénbe is 
helyezhetjük.

A  403.00 m-től kezdve ostracodák kezdenek fellépni, amelyek már 
inkább az alsó pliocénre, a pannóniai, vagy pontusi emeletre vallanak, 
így  a 403.00—403.70 és 4x2.00'—418.10  m mélységből, az 560.05—
560.80 m közt lévő mélységből s a 600.60— 603.30 m közt lévő rétegből 
kerültek elő ostracodák.

A  610.80—613.70 m mélységből Limnocardium sp. töredékek, (ta
lán az apertum M ü n s t. köréből), továbbá talán Congeria sp. töre
déke. Innét kezdve már bizonyos, hogy H  a I a v  á t s középső pannóniai 
(pontusi) alemeleténék, illetve L ő r e n t h e y  felső pannóniai (pontusi) 
alemeletének alsó részébe tartozó rétegek következnek.

A  637.70—638.00 m mélységből Dreissensia auricularis F u c h s ,  
sok töredéke és Limnocardium cfr. penslii F u c h s  kevés töredéke, a
641.00—643.00 m közt lévő rétegből: Limnocardium sp., a 671.20— 
673.75 m közt lévő rétegből ostracodák, a 695.00— 702.52 m közt lévő 
rétegből Congeria és Limnocardium töredékek, a 712 .75—714.50 m közt 
lévő szürke márgából: Limnocardium sp. és ostracodák kerültek elő.

A  714.50—716.00 m-ből sok kövülettöredék jutott a felszínre és 
pedig Dreissensia auricularis F u eh  s. töredékei, két kisebb és egy nagy 
Limnocardium sp. töredéke, Melanopsis decollata S t o 1. és egy közép- 
nagyságú Melanopsis (Lyrcaea) faj orsótöredéke.

Előkerültek továbbá: a 729.00—734.40 m közt lévő rétegből: kis 
Limnocardium töredékek, a 769.20—773.85 m közt lévő rétegből: Lim
nocardium sp. töredékek és ostracodák, a 781.45—784.90 m közt lévő 
szürke agyagból: Limnocardium sp. (cfr. apertum M ü n s t.) fiatal pél
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dánya, a 788.90— 789.78 m közt Limnocardium cfr. penslli F u c h s  tö
redékek. Továbbá: a 789.78—790.08 m mélységek közt lévő szürke már- 
gából: Limnocardium sp. töredékek, a 798.75 — 800.25 m közt lévő réteg
ből sok kövülettöredék, Limnocardium sp. (cfr. penslii, vagy apertum) 
sok töredéke és ostracodák, a 800.25— 801.15 m mélységek közt lévő ré
tegből: Limnocardium sp. töredék, a 808.20— 812.20 m közt lévő réteg
ből Limnocardium sp. töredék, a 815.50— 824.90 m közt lévő rétegből: 
Limnocardium sp. (cfr. penslii, vagy apertum töredékei), a 824.90—
825.30 m közt lévő rétegből: Limnocardium sp. töredékek, a 825.30—
827.20 m mélységek közt lévő rétegből: Limnocardium sp. töredékek.

A  lejjebb következő rétegekben is egészen hasonló faunát találunk. 
Nevezetesen: a 831.35— 833.60 m mélységek közt Limnocardium sp. 
(valószínűleg L. penslii F u c h s )  és Congeria sp. töredékei, a 833.60—
834.00 m közt lévő rétegből: Limnocardium sp. töredékek, 834.00—
834.80 m mélységek közt lévő rétegből: Limnocardium sp. töredékek, a
839.40— 846.95 m közt lévő rétegből: Limnocardium sp. töredékek, a 
859.05— 861.30 m közt lévő rétegből: Limnocardium sp. töredék, a 
907.00'—-907.40 m közt lévő rétegből: Limnocardium sp. igen apró töre
dékei, a 908.50—908.90 m közt lévő rétegből: Congeria sp. apró héjtöre
dékei, a 9x0.00— 914.70 m közt lévő rétegből: Limnocardium sp. töre
dékek, a 915.45— 9x7.00 m közt lévő rétegből: Limnocardium sp. töre
dékek kerültek elő, majd a 918.50—919.60 m közt kis lignittelepet ha- 
rántolt a fúró.

A következő rétegek közül a 935.00— 935.30 m mélységek közt lévő 
rétegből: Unió sp. töredéke, a 935.30— 938.80 m mélységek közt lévő 
rétegből: Limnocardium sp. töredékek, a 976.20—983.10 m közt lévő 
szürke márgából Limnocardium sp. (cfr. complanatum F a c h  s?), a 
984.65—987.20 m mélységek közt lévő rétegből: Congeria sp. töredékek 
és Limnocardium sp. töredékek, az 1023.60— 1023.80 m közt lévő ke
mény szürke agyagból — agyagmárgából Congeria sp. héjtöredékei, 
lenyomata és gyéren ostracodák, az 1026.50— 1026.65 m mélységek közt 
lévő rétegből egy kisebb Congeria héj lenyomata és egy jobboldali töre
dékes teknője, továbbá ostracodák kerültek elő.

A II. sz. fúrás alsó része, talán már a 900 m-től kezdve, a fúrás 
fenekéig, valószínűleg szintén az alsó pannóniai (pontusi) rétegeket 
harántolta. Figyelemreméltó azonban, hogy az I. sz. fúrás szelvényével 
kőzettanilag nem egyezik meg. A II. sz. fúrásban a jellemző barnásszürke 
agyagmárgák, az ugyancsak jellemző Limnocardium syrmiense kagylófaj
jal, hiányzanak. De mivel a II. sz. fúrás alsóbb részében szintén több
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olyan vulkáni tufás homokkövet és márgaréteget harántoltak, amilyenek 
az I. sz. fúrás alsó pannóniai rétegei közt előfordultak, ezeket is való
színűleg leghelyesebben már az alsó pannóniai alemeletbe helyezhetjük.

ö s s z e f o g !  a l á s .

A debreceni I. számú fúrás a Nagy Magyar Alföldnek földtani 
szempontból ezidőszerint talán a legjelentősebb fúrása, miután ez enged 
legtöbb bepillantást az Alföld belsejének felépítésébe. Nemcsak a pleisz
tocén és pliocén rétegcsoportokon hatolt át, hanem a miocén képződmé
nyeken is, sőt még az eocén rétegekbe is behatolt. Annak ellenére, 
hogy az átfúrt rétegcsoportok kövületekben rendkívül szegények s emel- 

* lett azok, amelyek itt-ott előkerültek, igen rossz megtartásúak, illetve 
csak töredékek, mégis sikerült az átfúrt rétegcsoportok földtani korát 
több-kevesebb biztonsággal megállapítani.

A fent említett fúrási szelvény szerint a o.oo métertől 9.80 méterig 
átfúrt futóhomokot a holocénbe, a 9.80 m-től a 188.10 m-ig terjedő 178.30 
m vastag rétegcsoportot & pleisztocénbe helyezhetjük. A 188.10 m alatt, 
az 598.96 m mélységig következő 410.84 m vastag rétegcsoport jellemző 
kövületet nem tartalmaz. Ez a tapasztalat megegyezik W o l f  H. köz
lésével,1 ki a debreceni fúrt kutak szelvényeit ismertette. Az utóbbi 
rétegcsoportot némi valószínűséggel a felső és középső pliocént képviselő 
levantei emeletbe helyezhetjük.

Eddigi ismereteink szerint a szlavóniai típusú viviparás és uniós levan
tei rétegek csak az Alföld legdélibb részeiből ismeretesek, a külszín alatt. 
Az Alföld középső és északi részeiben végzett fúrások közül eddig csak 
a püspökladányi artézi kútból említ telegdi R o t h  L a j o s  néhány, a 
levantei emeletre utaló molluszkumot. (L. Földt. Közi. X . évf. 12 1 . old. 
1880.) Mivel valószínű, hogy a levantei emelet idejében az Alföld kö
zépső és északi része is süllyedő terület volt, fel kell tételeznünk, hogy 
ekkor itt is volt üledékfelhalmozódás. Úgylátszik azonban, hogy a szla
vóniai jellegű fauna megtelepülésére nem voltak alkalmasak az élettéri 
viszonyok s ezért nem találtunk — legalább is eddig — az említett ré
tegcsoportban faunát.

Viszont éppen a faunahiányt szem előtt tartva, ezeket a rétegeket 
éppen ilyen joggal a pleisztocénbe is helyezhetjük. Ebben az esetben a ' 
levantei rétegcsoport teljesen hiányzanék s az 589.16 m vastagnak tekin-

1 Wo l f  H. : Geologisch-geographische Skizze der niederungarischen Ebene. Jahr- 
buch der K. K. geol. Reichsanst, Wien. Bd. XVII. pag. 517. 1867.
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tett pleisztocén üledékcsoport közvetlenül a felső pannóniai rétegcso
portra települne. Az Alföld északi részén lévő többi fúrás tanulmányo
zása adhatja majd meg idővel a kulcsot ahhoz, hogy a levantei rétegek 
jelenlétét az Alföld északi részén tény gyanánt elfogadjuk-e, vagy sem.

Az 598.94 m mélységtől lefelé következő nagy vastagságú réteg
csoport az alsó pliocénbe, a pannóniai, vagy pontusi emeletbe tartozik.

A  felsőbb, főleg agyagból, alárendelten közbetelepült homok és 
homokkő rétegekből álló rétegcsoport, a 899.65 m mélységig, a felső, 
H a l a v á t s  szerint felső és középső pannóniai alemeletbe sorolható. 
Ezekben a rétegekben a balatonvidéki triangularis és balatonica szin- 
tájában gyakori limnocardiumokhoz hasonló limnocardium töredékek és 
ugyanebben a szintájban ismeretes melanopsisok fordulnak elő.

A  899.65 m mélységen alul következő s az 1221.85 m mélységig 
tartó 322.20 m vastag rétegcsoport egyforma sötétszürke, elég kemény 
agyagból és agyagmárgából áll, amelybe csak alárendelten települnek 
homokkő rétegek az 1006.40 m-ig. Ebben a mélységben egy Congeria 
rossz megtartású példánya fordul elő, amely alakjára és nagyságára a 
Congeria neumayri A  n d  r. fajhoz hasonlít leginkább. Megjegyzem, hogy 
a C. banatica R. H  o e r n.-val az alak eltérő volta és az él hiánya miatt 
nem azonosítható.

Az 1006.40 m-től az 1221.85 m-ig terjedő rétegcsoportban — néhány 
jelentéktelen töredéket kivéve — kövületet úgyszólván nem találunk. 
Azonban az alatta következő jellegzetes alsó pannóniai rétegekkel való 
teljes kőzettani megegyezése miatt az alsó pannóniai alemeletbe sorolható.

Az 1221.85 m-től az 1242.50 m mélységig tartó 20.65 m vastag 
rétegösszlet biztos alsó pannóniai alemeletbeli. Ezt igazolja a Limnocar
dium syrmiense R . H  o e r n. előfordulása. Ezenkívül Z a l á n y i  B é l a  
d r. szíves közlése szerint a Cytheridea pannonica, C. punctillata és 
Cythereis cfr. tenuistrata ostracoda fajok ismerhetők fel benne, amelyek 
jellegzetes alsó pannóniai alemeletbeli alakok.

Az ez alatt, az 1242.50 m-től az 1316.80 m-ig terjedő, mintegy 74 
m vastag üledékcsoportban, a fekvő felé egyre több, a szármáciai emelet 
ostracodafaunájával rokon alak jelenik meg. Előfordulnak: a Cyprideis 
sulcata, Cytheridea punctillata, C. perforata, C. torosa, Cythereis sarma- 
tica és több új Cythereis, Loxoconcha és Pontocypris sp. Az 1277 .10 —  
1277.65, 1304.50— 1306.50 m között lévő rétegektől eltekintve,
Z a l á n y i  szerint a többiek mindegyikében előfordul a Macrocypris 
nem egyik-másik faja, amelyeknek — úgylátszik — főelterjedése az 
13 13 .9 0 — 1322.75 m között lévő üledéktípusban van. Z a l á n y i  sze
rint ezeknek a rétegeknek ostracoda faunája lényegesen eltér a jellegze-
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tes alsó pannóniai alemeletre jellemző ostracoda faunától és már inkább 
szármáciai jellegű. Mivel azonban a makrofaunában csak az alsó pannó
niai alemeletre valló alakokat találtam, mint a Congeria banatica és a 
Limnocardium syrmiense kagylófajokat, ellenben szármáciai alakot egyet 
sem, ezenkívül pedig foraminifera sem került elő egyetlen egy sem, ezt 
a rétegcsoportot máshová, mint az alsó pannóniai alemeletbe nem oszt
hatom, mivel a korbeosztásnál mégis csak a makrofaunát kell elsősorban 
figyelembe vennünk. Ezt a rétegcsoportot nem oszthatjuk máshová már 
azért sem, mert az egyforma kifejlődésű szürke agyag és agyagmárga 
rétegcsoportot az előbbi rétegcsoporttól el nem különíthetjük.

Az ostracodák vizsgálatából az mindenesetre kitűnik, hogy a makró- 
fauna alapján az alsó pannóniai alemeletbe sorolt rétegcsoport alsó része 
még sósabb elegyes vízből rakódhatott le, amelyben még megélhetett a 
szármáciai emelet elegyesvizéből visszamaradt reliktum-ostracodafauna, 
míg a magasabb része már igen híg sótartalmú víz lerakódása 
lehet. Figyelemreméltó körülmény még az, hogy az alsó pannóniai réteg- 
csoportban itt nincsenek homokbetelepülések, amelyek a jellemző lyrcaeás 
faunát tartalmazhatnák.

Az alsó pannóniai alemeletbe sorolt agyagmárgák alatt az 1316.80 
m-től az 1347.10 m-ig terjedő 30.30 m vastagságban főleg szürke, rész
ben homokos mészkőből álló rétegösszlet következett, amely a benne elő
forduló foraminifera és molluszkumfauna (Miliolina, Polystomella, Ábra 
cfr. reflexa, Ervilia cfr. podolica E i c h w., Cardium, Trochus) alapján 
az alsó szármáciai alemeletbe tartozik. Az 13x6.40— 1341.35 m közt 
talált ostracodák Z a l á n y i  B. közlése szerint szintén az alsó szármá
ciai alemeletre mutatnak. Tehát, mint egyébütt a magyar medence terü
letén, itt sem mutatható ki jellemző kövületekkel a középső és felső 
szármáciai alemelet. Tekintve azt, hogy mindössze 30 m réteg vastagság
ró l van szó, ez nem is várható.

Tehát itt is, az Alföld ÉK-i részében, az alsó szármáciai üledékek 
fölött közvetlenül az alsó pannóniai rétegek következnek. Feltételezhető, 
hogy a nagy magyar medence más részeiben ismert, a miocén végére eső 
denudációs periódus, az úgynevezett prepontusi erózió itt is működött, 
amely a lerakodott szármáciai üledékek egy részét újból eltávolíthatta. 
Az alsó szármáciai alemelet megmaradt csekélyvastagságú rétegeire az 
alsó pannóniai alemelet rétegcsoportja valószínűleg diszkordánsan és 
transzgressziósan települ.

Az 1347.10— 1465.13 m mélységek közt, tehát 118 .03 m vastag 
eruptívus tufarétegsorozat következik, amely nagyobbrészt dácittufának
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minősíthető. A vulkáni tufák korát a legnagyobb valószínűség szerint a 
felső miocénre tehetjük.

Az eruptívus tufasorozat alatt a középső és alsó miocén tengeri üle
dékeknek semmi nyoma sincsen. A  tufák alatt közvetlenül az 1465.13 
és 1566.75 m között vörhenyes homokkőből, konglomerátumból és ho
mokos agyagból álló rétegcsoport következik. Ez a rétegcsoport száraz
földi (kontinentális, vagy terresztrikus) eredetű és úgy fáciesbeli kifejlő
dés, mint földtani kor tekintetében megfelelhet a salgótarjáni és a sajó- 
völgyi medencékben a széntelepes rétegcsoport fekvőjében észlelt alsó 
miocén (burdigáli emeletbeli) tarka agyag és kavics rétegösszletnek. 
A salgótarjáni és sajóvölgyi medencékben a szárazföldi eredetű rétegek 
közt partközeli és sekélytengeri eredetű közbetelepüléseket is találunk, 
mint pl. ostreapadókat; itt ezeknek nyoma sincs. Az alsó miocén idejé
ben tehát úgy látszik, a mai nagy magyar medence helyét elfoglaló köz
benső hegytömeg, amelyet a Kárpátok íve körülölelt, legalább részben 
kiemelkedő szárazulat volt, amelynek lehordásából képződtek a száraz, 
meleg éghajlatra valló vörösszínű rétegek.

Az I. számú fúrás behatolt végül egy finomabb és durvábbszemű 
-homokkőből és szürke, kemény agyagból és agyagmárgából álló réteg- 
csoportba. Mivel a legalsó átfúrt rétegből a Nummulina perforata is elő
került, valószínű, hogy ezek a rétegek a középső eocénbe tartoznak. 
Ezek az adatok ősföldrajzi (paleogeográfiai) nézőpontból jelentősek. 
Ezek bizonyítékot szolgáltatnak arra vonatkozólag, hogy az Alföldnek 
legalább egy része már az eocén folyamán süllyedési és felhalmozódási 
'terület volt s legalább is a mai Debrecen táján a kristályos palákból, 
gránitból, paleózói és mezozói képződményekből álló középponti tömeg 
nem volt a külszínen. Feltűnő, hogy az eocén rétegcsoport jórésze homok
kőből áll. Ebből arra következtethetünk, hogy ezek a rétegek sekély 
tengerben rakódhattak le s a kiemelkedő alaphegység sem lehetett messze.

A Magyar Középhegység mentén kialakult eocén tengerágnak az 
Erdélyi Medence beltengerével tehát a mai Debrecen vidékén, illetve az 
Alföld északkeleti részén át volt az összeköttetése.

Figyelemreméltó továbbá, hogy a lattorfi és rupéli képződmények (kis- 
celli agyag) s a felső oligocénbe sorolható üledékek itt teljesen hiányza
nak. Lehetséges, hogy ezek itt ki sem fejlődtek, de azt is jogosan felté
telezhetjük, hogy ezek utóbb, a nagy, alsó miocén előtt bekövetkezett 
denudációs időszaknak estek áldozatul.

Mint érdekes adatot említem fel továbbá azt, hogy a legközelebb 
eső hajduszoboszlói fúrásban a pannóniai (pontusi) emelet rétegcsoportja
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alatt csak a 2 3 . 3 8  m vastag alsó szármáciai üledékeket harántolták. Ez 
alatt közvetlenül triász- ? kori mészkövek következtek, amelyekben 585 
métert haladt a fúró. 1

GEOLOGISCHE ERGEBNISSE DER ÄRARISCHEN BOHRUNGEN 
Nr. I. UND II. VON DEBRECEN.

Von D r. Z. S c h r é t e r .

(Auszug des ungarischen Textes).

Das k. ung. Finanzministerium liess in den Jahren 1930— 1 9 3 3  bei 
Debrecen zwei Tiefbohrungen abteufen, von welchen die Bohrung Nr. 
I bis 1737.66 m, Bohrung Nr. II. aber bis 1026.90 m reichte. Von diesen 
zwei Bohrungen verdient besonders die erste die grösste Aufmerksamkeit, 
nachdem dieselbe unter allen bisherigen Bohrungen des Nagyalföld den 
besten Einblick in den geologischen Aufbau des Alföld gewährt.

Kurz zusammengefasst sind die Ergebnisse dieser zwei Bohrungen 
die folgenden:

In der Bohrung Nr. I. wurde zuoberst holocäner Flugsand angetrof
fen, welcher bis 9.80 m reichte. Dieselbe Bildung wurde in der Bohrung 
Nr. II in 14 m Mächtigkeit durchquert.

Der nächste Schichtkomplex, welcher in der Bohrung Nr. I zwischen
9.80 und 188.10 m festgestellt werden konnte, gehört dem Pleistozän 
an. In dieser Schichtgruppe weohsellagern gelbe, sandige Lösse, graue, 
kalkhältige tonige Sande, bräunlichgraue, kalkige, sandige Tone und 
graue Tone, stellenweise mit dünnen lockeren Sandstein-Zwischenlage
rungen. Fossilien enthält das Bohrmaterial nicht, es kamen nur verein
zelte, unwesentliche Schneckengehäuse-Splitter zum Vorschein.

Die nächstfolgende, mächtige Schichtgruppe, zwischen 188.10 und
459.30 m (271.20 m), welche abwechselnd aus gelben, lichtgrauen und 
dunkelgrauen Tonen besteht, enthält ebenfalls keine für die Alters
bestimmung dieses Sedimentkomplexes massgebende Fossilien. Der letz
tere könnte mit Vorbehalt schon der levantinischen Stufe zugewiesen 
werden, es kann aber — in Anbetracht des Faunenmangels — ebensogut 
um Pleistozän sich handeln. Die Schichten zwischen 459.30 und 598.94 m

1 L.: Schmidt El i gius R. : Átnézetes földtani szelvények Csonkamagyar» 
ország nevezetesebb mélyfúrásain át. Bányászati és Kohászati Lapok. 1937. nov. 2-t 
21. számában. — Schmidt E. R. A  debreceni I. számú kincstári gázos kút hidro“ 
mechanikai viszonyai, stb. Bányászati és Kohászati Lapok 1934. évi 18. szám.


