
AZ 1955 ÉVI TÁVLATI KUTATÓFÚRÁSOK

1. A NAGYSÁP KÖRNYÉKI FÚRÁSOK
ír ta :  Schwab Mária

A nagysápi fúrások gyéren felfúrt területen mélyültek. Céljuk a tokod — 
nagysápi kőszénterület Ny felé való továbbkutatása, ill. lehatárolása volt, 
mert az alsó-eocén kőszéntelepes kifejlődésének Ny-i határát nem ismertük. 
Sárisáp—Nagysáp környékén az eddigi gyér fúrások alapján ÉNy—DK-i 
irányú mély árkokra és köztük levő sasbércekre lehetett számítani. A koráb
ban mélyült fúrások mindegyike a kőszénfedő eocénben állott meg (1. 
ábra).

Az öt új távlati fúrás közül a két legkeletibb Ns. 28. és Bajót 14. 
hasonló és teljesebb rétegsort adott, a többi egymástól eltérő, vetőkkel 
megzavart, csonka szelvényű.

Nagysáp 28. sz. fúrás

A községtől D-re a Bekötő ú t m ellett m élyült, 171,4 m tszf. magasságban. 
A fúrás talpmélysége 812,50 m.

Az oligocén összlet finomszemű, jól osztályozott, egyenletes 
szemcseeloszlású, finomhomokos tengeri agyagrétegekkel kezdő
dött. Átlagos szemcseösszetétele: 0,02 mm-ig 67,2%, 0,1 mm-ig 
28,5%, a többi frakció elenyésző. K arbonáttartalm a nagy, de 
egyenletes, uralkodóan 17%. Gazdag és jellemző foraminiféra- 
faunája van, m olluszkum -m aradványai gyérek.
Homokos agyag, agyagos homok. A szemnagyság a mélység 
felé fokozatosan durvul, az üledék erősen homokosodik, szemcse
összetétele osztályozatlanabb (átlagértéke: 0,02 mm-ig 38,6%, 
0,1 mm-ig 44% és m ár szám ottevő a durvább frakció is). K arbonát
tarta lm a erősen változó: 14 — 20%. M ikrofaunája szegényes. 
Erős vízszintingadozásra valló sekélyvizi üledék: kavicsos, agya
gos homok, közbetelepült 1 —2 m-es terresztrikus tarkaagyag
rétegekkel.
Gyenge, agyagos barnakőszéntelep.
Kavicsos agyagos homok, közbetelepült tarkaagyag rétegekkel.
Durva homokkő- és konglomerátumösszlet következett, közbe
települt agvagosabb padokkal. Rétegdőlés: 18°. K arb o n á tta rta 
lom: 1 9 -2 0 % . Csökkentsósvizi m akrofaunája főleg csigákból 
áll:. Neritina picta F é r ., Melanopsis hantkeni H ofm ., Potamides 
plicatus Brug., Tympanotomis margaritaceus Brocchi és Cyrena
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1 . ábra. Jelmagyarázat: Holocén: 1. patak - és folyóhordalék. Pleisztocén: 2. lösz* 
homok, barna agyag, lejtőtörm elék. Felső-oligocén (katti em elet): 3. kavics és homok 
Uniók- kai, 4. cyrenás agyag és pectunculusos homokkő. Eocén: ó.mészkő Nummulites 
millecaput-tsl, 6. m árga és agyag Nummulites striatus-szal, 7 Ostrea pad a „stria- 
tu so s” agyagban, 8. m árga és agyag Nummulites per for atus-szál. — @ =  Távlati

kutatófúrás
Fig. 1. Légende: Holocene: 1. alluvion de ruisseau et de fleuve. Pleistocene: 2. 
loess, sable, argile brune, éboulis. Oligocene supérieur (Chattien): 3. gravier et 
sable ä Unio, 4. argil ä Cyrena et gres a Pectunculus. Éocéne: 5. calcaire ä N um m u
lites millecaput. 6 . m arne et argile ä Nummulites striatus, 7. banc á Ostrea dans 
l ’argile „ä s tr ia tu s”, 8. m arne et argile ä Nummulites perforatus. — ® =  Forage de

recherche
Рис. 1. Легенда: Голоден: 7. аллювий ручьев и рек. Плейстоцен: 2. лесс, песок, бурая 
глина, осыпь. Верхний олигоцен: (хаттский ярус): 3. гравий и песок с Unió, 4. глина,, 
с Cyrena и песчаник с pectunculus. Эоцен: 5. известняк с Nummulites millecaput, 
О. мергель и глина с Num m ulites striatus, 7. банка устриц в глине с striatus, 8. мергель 

и глина с Nummulites perforatus. — §  =  перспективное разведочное бурение



447

semistriata Desh . Foram iniferák nem kerültek ki, csak néhány 
Os/racoda-töredék.

341,0 — 402,0 m Terresztrikum ot fúrtunk  á t a felső-oligocén alján, tarkaagyagot,, 
erősen osztályozatlan agyagos, homokos rétegeket.

Felső-eocén (bartoni emelet)
402,0—503,4 m Nummuliteszes mészkő, homokos mészkő. 473 m-től nummuliteszes 

homokkő következett. Kőzetalkotó mennyiségű Nummulites 
striatus Brug . m ellett más kövületeket alig ta lá ltunk , a kis 
foraminiferák hiányoznak. A bartoni képződm ényeket üledék
folytonosság köti össze a középső-eocénnel.

Alsó-eocén (yprési emelet)
685.0 — 690,0 m Operculinás márga. Egyenletesebb, finomabb szemcsenagyság

(0,02 mm-ig 73%, 0,1 mm-ig 26%, a többi frakció elenyésző) 
és kiugró karbonátértékek (20 — 27%) is m uta tják  a rétegváltozást. 
Foram iniferákban igen gazdag, de m olluszkum faunája gyér, és 
rossz m egtartású.

690.0 — 772,0 m Kőszéntelepes csoport. Barnakőszénzsinórokkal m ikrorétegzett
agyaggal kezdődött. 749 — 752 m közt vékony agyagos telepet 
fúrtunk  át, melyet 755 m-nél vető vágott el. Dőlése 15°. 763 — 772 
m között ismét kőszenes-agyagos, csökevényes kifejlődésű vékony 
barnakőszéntelepeket harántoltunk, de 772—778 m között a 
fúrás vetőbe ért, amely végleg elvitte a kőszéntelepes összletet. 
Dőlése 45 — 50°.

778.0 — 801,6 m Terresztrikus tarka agyag az eocén bázisán.
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Bajót l i .  sz. fú rás
A Ns. 28. sz. fúrástól É -ra 183,5 m tszf magasságban indult. Talpmélysége 

766,30 m. A Ns. 28. fúráshoz hasonló, de jóval homokosabb kifejlődésű rétegösszle- 
te t harántolt.

Felső-eocén (bartoni emelet)
499.0 — 562,0 m  Nummuliteszes-ortofragminás mészmárga, mészkő és márgás

mészkő, kőzetalkotó mennyiségű Nummulites striatus BRUG.-gal 
és gazdag foraminifera-faunával.

Középső-eocén (lutéciai emelet)
562.0 — 562,1 m Vékony kőszénzsinór.
562,1—663,0 m Molluszkumos szint közel 100 m vastagságban, a Ns. 28. sz.

fúrásnál tap asz ta lt kifejlődésben, ugyanazzal a gazdag makró- 
faunával. Üledékfolytonosság köti össze a perforatuszos rétegek
kel.

663.0 — 699,0 m Perforatuszos szint. Sötétszürke homokos agyag molluszkuin
m aradványokkal, korallal és sok biogén pirittel. A kifejlődés 
ugyanaz, m int a Ns. 28. sz. fúrásban, de míg ott közel 60 m a 
vastagsága, i t t  csupán 30 m.

Nagysáp 27. sz. fúrás
A Ns. 28. sz. fúrástól DNy-ra a Kecskehegyen 230 m tszf. m agasságban mélyült.

Talpmélysége 678,50 m.
Felső-oligocén

0 ,0— 56,0 m Finomszemű agyagos üledék, osztályozatlanabb szemcseeloszlás
sal: 0,02 mm-ig 57,5%, 0,1 mm-ig 37%  és a durvább frakciók 
is jelentősek. K arbonáttartalm a 19 — 20%. •Foraminifera-faunája 
igen gazdag, molluszkum -faunája szegényes.

56,0 — 134,0 m Agyagos-kavicsos homok. Erősen osztályozatlan, átlagos szemcse
eloszlása 0,02 mm-ig 40% , 0,1 mm-ig 27% , um va 2 %. K ar
bonáttarta lm a 15 — 22%.
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134 .0— 197,0 m Pectunculusos homokkő, sűrű agyagközbetelepülésekkel. Sok
a növényi m aradvány, de m olluszkum-faunája nagyon gyér, 
m ikrofauna alig található. K arbonáttartalm a 10 — 14%. A mely
ség felé a szemnagyság fokozatosan durvul.

197.0 — 279,0 m Konglomerátumos durva homokkőösszlet vékony agyagrétegek
kel. 250 m mélységben az agyag és a homokkő éles határral érin t
kezik, dőlésszög 12°.

279.0 — 361,0 m Felső-oligocén terresztrikum : erősen homokos agyag, agyagos
osztályozatlan homok és ta rk a  agyag váltakozó rétegei. A nagy 
vastagságú (360 m) felső-oligocén összlet kifejlődése közel azonos 
a B. 14. és Ns. 28. sz. fúrás oligocén rétegeiével.

Felső-eocén (bartoni emelet)
361.0— 436,0 m Nummuliteszes-ortofragminás márgás mészkő, kőzetalkotó meny-

nyiségben kis Nummuliteszekkel. Nummulites striatus B r u g .. 
Nummulites tschihatscheffii d ’A r c h . és sok Discocyclina papyracea 
( B o u b .),  Discocyclina sella ( d ’A r c h .). 436 m körül a fúrás vetőbe 
ju to tt, ami a középső- és alsó-eocén nagy részét elvetette (a kettő 
együttes vastagsága 100 m -t sem tesz ki). De a kevert, meg
bízhatatlan  furadékm inták alapján m egnyugtató kiértékelés 
nem lehetséges.

Alsó-eocén (yprési emelet)
445.0 — 502,0 m Operculinás agyagmárga, sok Operculina ammonea Leym . és

Nummulites subplanulatus HANTK.-el.
502.0 — 530,0 m Kőszénfedő molluszkumos agyag felső szintje. Sötétszürke, kőszén

szemcsés, bitum enes agyag, sok apró, rossz m egtartású kövület
töredékkel és sok biogén pirittel. 506 m-nél a rétegdőlés 26°.

530.0 — 581,0 m Erősen zavart képződmények, valószínűleg vetőzóna van itt,
amely elvitte a kőszéntelepes összletet. De lehetséges a rossz 
m intavételből eredő keveredés is. Agyagmárga, márgás mészkő, 
terresztrikus ta rk a  agyag, vörösagyag, triász mészkő keverednek 
és váltakoznak a m intákban.

Felső-triász
581.0 — 678,5 m Erősen karsztosodott dachsteini mészkő, üregeiben vörösagyag

gal.

Nagysáp 25. sz. fúrás
N agysáptól ÉN y-ra az Öreghegyen m élyült 256,5 m tszf. magasságban. A hiá

nyosan beküldött, hézagos és m egbízhatatlan m inták  alapján a fúrás alig értékel
hető ki. A fúrás talpmélysége 380,0 m.
Felső-oligocén

0 ,0 — 94,0 m Homokkő, középszemű, alig karbonátos.
94,0 — 216,0 m Erősen homokos agyag, agyagos homok vékony agyagrétegekkel 

(felső-oligocén terresztrikum ).

Felső-eocén (bartoni emelet)
216.0 — 271,2 m O rtofragm inás-lithotham nium os márgás mészkő.

Középső-eocén (lutéciai emelet)
271,2 — 302,0 m Zöldesszürke, foraminiferás tengeri agyagmárga, de a rossz véső

m inták alapján a képződmények nem ismerhetők fel pontosan.
302.0 — 332,0 m Perforatuszos szint. A fedő sötétszürke, homokos, erősen pirites

agyagrétegeit üledékfolytonosság köti össze az operculinás márgá- 
val. Foraminifera- és m olluszkum -faunája gazdag. (Operculina 
granulata Leym ., Turritella tokodensis H antk., Turrítella dorogensis 
R o z l ., Turritella sp., Cadulus sp., Brachyodontes corrugatus B r o n g ., 
Nemocardium  nov. sp.) (Szőts E. meghatározása).
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332,0—355,0 m Típusos operculinás agyagm árga, rendkívül gazdag foraminifera- 
faunával és sok apró molluszkum héjtöredékkel. Az operculinás 
m árgával az eocén megszakad.

Felső-triász
355,0 — 380,0 m Dachsteini mészkő, erősen karsztosodott.
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Nagysáp 26. sz. fúrás
A községtől N y-ra Domonkos-pusztán m élyült 210,1 m tszf. m agasságban. 

Talpmélysége: 435,5 m.
Felső-eocén (bartoni emelet)

0 ,0— 36,0 m Homokkő.
36,0— 94,0 m Foraminiferás agyag- és agyag'márga-rétegek.

Középső-eocén (lutéciai emelet)
94,0 — 126,0 m Nummuliteszes-ortofragminás agyag, finomhomokos, gyengén 

bitumenes, közbetelepült mészkő- és homokkő-padokkal. Foramini- 
ferákban igen gazdag, m olluszkum -faunája szegényes.

126.0 — 168,0 m Molluszkumos márga. Finomszemű, egyenletes szemcseeloszlású
üledék, átlagos értékek: 0,02 mm-ig 65%, 0,1 mm-ig 34 %, a többi 
frakció elenyésző. K arbonáttartaím a: 27 — 35%. Foram inifera- 
és m akrofaunája igen gazdag. M olluszkum-faunája megegyezik 
a Ns. 28. sz. fúráséval. Üledékfolytonossággal települt az a la tta  
levő perforatuszos rétegekre.

168.0 — 201,0 m Perforatuszos szint. Agyag- és agyagos homokrétegei osztályozat-
lanabbak, átlagértékük: 0,02 mm-ig 26%, 0,1 mm-ig 39%, 0,2 
mm-ig 16,8%. K arbonáttartalm uk alacsonyabb: 13 — 15%. A rend
kívül gazdag foraminifera- és nummulitesz-fauna m ellett mol
luszkumos réteget a fúrás nem harántolt.

A Nagysáp környéki távlati fúrások eredményei azt mutatják, hogy a 
vastag agyagos üledékkel kitöltött medencében az alsó-eocén barnakőszén- 
telepek nem vagy csak csökevényesen és nagy mélységben vannak jelen.


