
A MËLYFÜRASOK RËTEGMIXTÂINAK MIKROFAUNISZTIKAï
VIZSGÁLATA

í r ta  : Majzon  L ászló

Az Intézet mélyfúrási laboratóriuma 1944-ben is feldolgozta a külön
böző helyeken lemélyesztett fúrások rétegmintáit. Több erdélyi fúrás 
mikropaleontológiai vizsgálatát R eich  L. adjunktus végezte. K ulcsár  K. 
geológus a beérkező kőzetminták makroszkópos meghatározását s a mély
fúrások szelvényrajzait készítette el, faunisztikai és egyéb megfigyeléseink 
alapján. A mélyfúrási laboratórium felszerelésének egy része K ulc sá r  K.- 
nal az év áprilisában Balatonarácsra költözött, ami bizonyos fokig meg
nehezítette a munka folyamatosságát.

Az ország különböző helyeiről, a felvételező kartársak által gyűjtött 
kőzetek anyagát Ma jzo n  L. vizsgálta s a belőlük előkerülő mikrofauna 
segítségével igyekezett az egyes kőzetek rétegtani helyzetét megállapítani.

Az 1944. évben az alábbi mélyfúrások és felszínről származó kőzet
minták vizsgálata készült el :

So
rs

zá
m

Fúrás vagy lelőhely Mélység
m

M
in

tá
k

sz
ám

a

Fúrás ideje

A) Mélyfúrások :

1. Nvárádszereda IX............... (603,90) 279 1943. VIII. 9,—1944. I. 8.
(Mercurea Nirai) ................

2. .< X .* ............ 493.10 251 1944. I. 26.—IX. 3.
3. « XI.* .......... 384.60 192 1944. V. 11.—VII. 3.
4. Vasasszentgotthárd I.* . . . . 648,60 66 1944. V. 25,—VIII. 19.**

( Sucuíard)
5. Erdőszentgyörgy X.............. (558,90) 376 1943. VII. 16,—1944. III. 13.

(Sängeorgiul-de Padure)
ti. « X I .* ........ 39,90 10 1944. VIII. 31.—IX. 8.
7. « X II.* ___ 200,00 107 1943. XI. 29.—1944. VII. 30.
8. Marostelek I.* ................... 785,70 414 1943. IX. 19,—1944. IX. 7.

(Teleacul)
9. « I I .* .................... 148,10 18 1944. III. 26.— IV. 26.

10. Vasasszentegved I.* .......... 716,00 339 1943. XI. 9.—1944. IX. 9.
( Sántejude)

11. Szentistván I.* .................... 1454,00 558 1944. III. 31.—IX. 3.
12. Komló 18.............................. (882,35) 387 1942. XII.  16,—1944. IV. 13.
13. « 19.* ......................... 646.15 83 1944. VIII.  35,—1944. XI.24.
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14. Felsőderna 337..................... (215,50) 60 1943. XII.  6,—1944. III. 14.
(Derna)

15. « 338..................... (92,15) 50 1944. II. 28,—III. 8.
16. « 339..................... (87,90) 38 1944. III. 13.—III. 25.
17. « 340..................... (86,30) 51 1944. IV. 5.—IV. 15.
18. « 341..................... (92.10) 47 1944. IV. 20,—IV. 29.
19. « 342..................... (70,40) 37 1944. V. 4.—V. 11.
20. « 343..................... (52,75) 31 1944. V. 16.—V. 20.

B) Felvételi anyag :
21. Erdély (Szilágyság) F erenczi I. . . . 21
22. « (Beszterce) B alogh К........ 85
23. « (Cibles) B artkó L. . 54
24. « (Cibles) J askó S....... 9
25. « (Mezőség) Méhes  K. 27
26. « (Kommandó, Sósmező)

P ávai-Va jna  F. . . 34
27. « (Zilah, Szilágysomlyó)

« R eic h  1..................... 26
28. « (Székelyföld) Bányai J. . . . 9
29. Hója, Hidalmás (Hida), Nagyilonda

(Ileanda) stb., Majzon  L. 102
30. Kárpátalja, Szalai T............. 100
31. Bakony, Sümeg, i f j . N oszky J . . . . 58

* A háború miatt be nem fejezett fúrások. 
** Utánfúrás.

Az Intézet mélyfúrási laboratóriuma 1944-ben tehát 3919 rétegminta 
anyagát dolgozta fel. Ebben benfoglaltatik a kartársak felvételi anyagá
nak foraminiferákra áttanulmányozott kőzetmintáinak száma is, melyek
nek eredményeiről az illetők más helyeken számoltak be.

Az 1944. évben befejezett vagy abbamaradt fúrások rétegsora a követ
kező :

Nyárádszereda (Mercurea Niraj) IX.
Holocén-pleisztocén:

0,00—16,00 m-ig barna, humuszos agyag, andezitkavicsos homok.
Pannon:

16,00—127,20 m -ig kékesszürke agyagm árga, vékony  m eszes hom ok,
meszes hom okkő betelepülésekkel. Ostracodák, 
egy-két otolithus.

Szarmata:
127,20—(603,90) m -ig kékesszürke agyagm árga ; hom okos agyagm árga

palás hom okkő és hom okrétegek sűrű  vá ltakozása , 
Globigerina sp. (töredék), Dentalina sp. (töredék) 
otolithus, halfog.

Globotruncana stuarti (D e L a p p .) n éhány  bem osott pé ld án y a  k erü lt elő 36,10, 
59,60, 208,60 és 234,70 m  m élységből.
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Erdőszentgyörgy (Säugeorgiul-dc-I'ädurc) X.
Holocén:

0,00—0,40 in—ig barnás, humuszos, homokos agyag.
Pleisztocén:

0,40—1,50 m-ig sárga, homokos, aprókavicsos agyag.
Pannon:

1,50—164,60 m-ig kékesszürke agyagmárga (helyenként homokos), 
vékony, meszes homokbetelepülésekkel. Ostracoddk, 
néhol ololithus és halfogak fordulnak elő.

Szarmata:
164,60—(558,90) m-ig kékesszürke agyagmárga, helyenként igen vékony 

homokkővel ; márgás homok. Ötolithus, halúszótüske, 
ostracoda s egy bemosott Globotruncana stuarti 
(D e  L a p p .) példánya a 152,40 m mélységből.

Marostelek (Teleaeul) I.

A fúrást Nyárádszeredától É-ra fekvő község területén 1943 szeptem
ber 19-én kezdték el, de nem fejezhették be. Csupán azért érdemel említést, 
mivel 1,25 m vastagságú holocén után már szarmata rétegeket harántolt. 
Ezt a gyakori otolithusok előfordulása, valamint egyes foraminiferák (pl. 
Miliolina (Quinqueloculina) sp.-ek, Nonionina granosa d’ Or b ., igazolnak. 
A fúrás egyébként 785.70 m mélységben abbamaradt.

E fúrást 1943. november 9-én kezdték el, s 1944. szeptember 9-én 
abbahagyták. A fúrásban 0.00—0.40 m-ig holocén és 0.40—5.30 m-ig tartó  
pleisztocén rétegek harántolása után a Mezőségen Majzon  L. munkáiból 
a felszínről kim utatott s a vasasszentgothárdi fúrásokból is ismert, u. n. 
anomalinás középsőmiocén lerakódásokba ju to tt a fúró. Az Anomalina 
simólex, d ’Or b . faj majdnem minden rétegminta iszapolási maradékában 
megtalálható, s rajta kívül Haplophragmium cf. crassum K a r r ., Globigerina 
bulloides d ’Or b . Globigerina triloba Rss., Bulimina elongata d ’Or b ., 
Polystomella sp. és Rotalia soldanii d ’Or b . példányai kerültek elő. 534,45 m 
mélységtől 554,45 m-ig — eddig vizsgáltuk meg a rétegmintákat mikro
szkóppal — a Globigerinák gyakori előfordulásúak.

Ez a fúrás 1944 március 31-én indult meg s szeptember 3-án 145,00 m 
mélységig hatolt, de nem fejezték be. K ulcsár  K . Balatonarácson végzett 
vizsgálatai alapján (1290,00 m mélységig) rétegtanilag a következőképpen 
tagolta : 0,00—0,50 m-ig holocén, 0,50—4,90 m-ig pleisztocén, 4,90—203,00 
m-ig pannóniai emelet, 203,00—1060,00 m-ig szarmata emelet, 1060,00— 
1290,00 m-ig középső-miocén,

Yasasszentegved (Säntejude) I.

Szentistván I.

5* —  8/05



68

Felsödernai fúrások
A felsődernai aszfalt! erületen végzett s 1944-ben befejezett fúrások 

rétegsora :

Fúrás száma Holocén Pannon Csillámpala

Felsôderna 337. . . 0,00— 2,80 m 2,80—210,00 m 210,00—(215,50) m
(Derna)

« 338. . . 0,00— 0,50 « 0,50— 89,50 « 89,50— (92,15) «
« 339. . . 0,00— 0,50 « 0,50— 85,00 « 85,00— 187,90) «
« 440. . . 0,00— 0,50 « 0,50— 84,40 « 84,40— (86,30) «
« 341. . . 0,00— 0,50 « 0,50— 90,00 « 90,00— (92,10) «
« 342. . . 0,00— 0,50 « 0,50— 62,50 « 62,50— (70,40) «
« 343. . . 0,00—10,50 « 10,50— 51,20 « 51,20— (52,75) «

A fúrásokban a holocént barna húmuszos, homokos agyagrétegek, a 
pannóniai emeletet barnás, szürkés agyag, agyagos homok vagy homok, s 
a közöttük települő földes-fás barnakőszénrétegek képviselik. A homokos 
rétegek tartalmazzák a bitúment. A fúrások pannóniai rétegeiben igen ritkán 
molluszkum-héitöredékek (Limnocardium sp., Congeriasp.) és ostracodák for
dulnak elő.

L’EXAMEN MICROFAUNISTIQUE DES ÉCHANTILLONS DES
FORAGES PROFONDS

Par L. M ajz o n

En 1944, le laboratoire des forages profonds de l’Institut Géologique 
a élaboré les échantillons des forages de recherches de gaz naturel du Bassin 
de Transylvanie (Nyárádszereda, Vasasszentgotthárd, Erdőszentgyörgy, 
Marostelek, Vasasszentegyed et Szentistván). Les forages, selon les coupes 
précisées dans le texte hongrois, ont traversé des couches holocènes, pleisto- 
cènes, pannoniennes, sarmatiennes et miocènes moyennes. Par le lavage 
des échantillons, on a trouvé les fossiles énumerées dans le texte hongrois.

Le laboratoire a également élaboré les matériaux des forages de 
recherche de Felsôderna, qui ont traversé des couches pannoniennes argi- 
leuses-sableuses et ligniteuses. Dans les échantillons on a trouvé des fragments 
de coquilles de mollusques et des ostracodes.

МИКРОФАУНИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПЛАСТОВЫХ ОБРАЗЦОВ ГЛУБОКИХ БУРЕНИЙ

Ласло  Май зон
Лаборатория Глубоких Бурений Геологического Института в 1944 

году в первую очередь проработала бурения, проведенные в Трансильван
ском бассейне для разведки земельного газа (Ньарадсереда, Вашашсент- 
готхард, Эрдёсентдьёрдь, Мароштелек, Вашашсентдьёрдь и Сентиштван). 
Согласно разрезам, детализированным в венгерском тексте, бурения пере


