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A. Fenyőfői fúrások

Fenyőfő község közvetlen közelében nagyobb felszíni kibúvásokból 
ismert a középső-eocén nummuliteszes mészkő és mészmárga. Az 1939—43 
és 1950 évi bauxitkutató fúrások kis mélységben a csökevényes kifejlő- 
désű, 3—10 cm vastag alsó-eocén kőszén telepes rétegsort is feltárták. 
A község határában tehát az alsó-eocén kőszéntelepes összlet kivékonyodó

o 500 1000 m.
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<5. ábra. Jelmagyarázat: 1. holocén, 2. pleisztocén, 3. felső-pliocén, 4. szarm ata emelet,
5. lutéciai emelet, 6. feíső-triász. — © =  T ávlati kutatófúrások

Fig. 5. Legende: 1. Holocene, 2. Pléistocene, 3. Pliocene supérieur, 4. Sarm atien,
б. Lutétien , 6. Triasique supérieur. — e  =  forage de recherche

Рас. 5. Легенда: 1. голоцен, 2. плейстоцен, 3. верхний плиоцен, 4. сармат, 5. лютетский 
прус, 6. верхний триас. — © =  перспективное разведочное бурение

peremi kifejlődése ismert. Feltehető volt, hogy a peremtől távolabb, a 
községtől É-ra nagyobb mélységben műre érdemes kőszéntelep fejlődött 
ki. A fúrások célja volt felderíteni, vajon a kőszéntelepes összlet a medence 
belseje felé ki vastagodik-e.

Fenyőfő 1. sz. fúrás
Fenyőfő községtől ÉN y-ra 243 m tszf. m agasságban indult. Talpmélysége 

169,20 m.
Felső-pannóniai

0 ,0— 21,5 m Homok, finomszemű, jól osztályozott, egyenletes szemcseössze
tételű . Átlagos szemcseértékei: 0,02 — 0,1 mm-ig 76,8%, 0,2 mm-ig 
14,5% , a durvább frakció elhanyagolható százalékban. K arbonát
tarta lom  17—21%. A rétegek meddők, kövületm entesek.
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21,5— 38,4 m D urva homok, homokkő, kavics. A meginduló felső-pannóniai 
transzg'resszió törmelékes rétegei. Az erősen ko p ta to tt, főleg 
kvarcból álló, vasas színeződésű törmelék a miocén kavicstakaró 
átdolgozott anyaga.

К  őzé pső-m iocén
38.4— 65,6 m Terresztrikus ta rk a  agyag. Alig karbonátos (0 — 3% ), finom- a

szemű, egynemű üledék. A szemcseösszetételben a 0,00 — 0,1 
mm-es frakció az uralkodó, 0,02 mm-ig 59%, 0,1 mm-ig 41%.
A DTA szerint kevés montm orillonit-csoportba tartozó agyag
ásványt tartalm az, bőséges kvarc mellett.

65,6— 81,4 m Homokos agyagmárga. Csekély vízszintingadozásra m utató  sekély
vízi üledék, szenesedett növényi m aradványokkal, barnakőszén
nyomokkal és sok biogén pirittel. Töm ött, egynemű üledék, 
néhány rossz m egtartású molluszkum héj töredékkel. K arbonát
ta rta lm a 21—36%.

81.4— 95,2 m Fokozatosan és erősen durvul az üledék. A miocén bázisát jelző
kavics, konglomerátum, durva homokkőpadok jelennek meg 
a ta rk a  agyagrétegek között. A szemcseeloszlás osztályozatlan: 
0,02 mm-ig 15%, 0,1 mm-ig 55%, 0,2 mm-ig 24% és 0,2 mm-nél 
nagyobb 6% . A karbonáttartalom  erősen változó: 0 — 22%. 
95,20 m-nél véget ér az osztályozatlan durva üledék, és erősen 
vöröstarka, finomszemű rétegsor kezdődik. Ezért vontuk meg. 
95,2 m-nél a miocén h atárá t.

Felső-kréta (turoni emelet)
95,2 — 120,0 m Zöldeskék-vörös-sárg'ásbarna ta rk a  agyag és vörös agyag v álta

kozó rétegei. Egyenletes eloszlású finomszemű üledék, a 0,02 
mm-ig terjedő szemcsenagyság az uralkodó: 85%, 0,1 mm-ig 
14%, a többi elenyésző. K arbonáttartalm a alacsony: 0 — 7%. 
A DTA szerint a miocén ta rk a  agyagoktól eltérően illitcsoport- 
beli agyagásványt tartalm az, emellett limonit jelentkezett.

120,0 — 122,1 m Lefelé durvuló kavicsos, homokos, vörösagyag mészkőtörmelék
kel; az itteni felső-kréta bázisa.

Felső-triász (raibli szint)
122,1 — 145,0 m Raibli mészkő. Erősen repedezett, a repedéskitöltés vörösagyag.

Finomszemcsés, kalciteres és jelentős százalékban dolomitos. 
Á tlageredm ények: S i02 =  18%, CaO =  32%, MgO =  5% .

145,0 — 169,2 m Raibli márga. Sötétszürke, erősen pirites, igen finomszemű meszes 
dolomitos üledék. S i02 34%, CaO 18,4%, MgO 2%. A DTA 
kevés illitcsoportbeli agyagásványt, sok p irite t és dolomitot 
m u ta to tt ki. K övületekben rendkívül szegény, csak néhány á t- 
kalcitosodott, m eghatározhatatlan héjtöredék került elő.

Pápateszér 1. sz. fúrás
A Fenyőfő- 1. sz. fúrástól ÉN y-ra m élyült 226 m tszf. magasságban. Azonos 

képződm ényeket harán to lt, de lényegesen kivastagodva és a pannóniaiban agyago
sabb kifejlődésben.
Felső-pannóniai

0 ,0 — 62,5 m Agyagmárga. Alig változó, egynemű, csendesebb vizű medence
beli üledék. Erre utal az is, hogy szegényes m akrofaunája főleg 
Limnocardium  sp.-ek töredéke. A pannóniai képződmények 
összvastagsága ebben a fúrásban m ár több m int 60 m.

Középső-miocén
62,5 — 129,0 m Terresztrikus üledék. Mint a fenyőfői fúrásnál, úgy itt  is felső 

szakasza finomszemű üledék, kevés homokos betelepüléssel. 
A DTA it t  is igen kevés m ontmorillonit-csoportbeli agyagásványt 
és főleg kvarcito t m u ta to tt ki. Alig karbonátos, CaC03 0 — 2% .



4 6 7

129,0 — 177,0 m Lefelé durvuló osztályozatlan homok- és kavicsrétegek települ
nek a ta rk a  agyag közé. A miocén bázisát jelentő törmelékes 
üledék 177 m-nél megszűnik.

Felső-kréta (turoni emelet)
177.0 — 225,0 m Tarka agyag. Finomszemű, alig karbonátos üledék, kevés illites

agyagásvánnyal. A terresztrikus összlet hasonló kifejlődésű, 
m int a fenyőfői fúrásban, de lényegesen kivastagodva. A fúrás 
70 m vastagságban harántolta . 198,2 m és 219,5 m körüli zavart 
településű, igénybe v e tt rétegek valószínűleg vető t jeleznek.

225.0 — 241,0 m Homokos agyag, m ár erősen osztályozatlan durvább szemű üle
dék, váltakozva homokkő és kavicsrétegekkel.

241.0 — 242,0 m Vörösagyag a felső-kréta bázisa, amely diszkordánsan települ a
felső-triászra.

Felső-triász (raibli szint)
242.0 — 242,1 m Raibli mészkő. A Fenyőfő 1. sz. fúrásban még közel 23 m vastag

ságban harán to lt mészkőnek itt  m ár csak a roncsai vannak meg, 
alig 10 cm vastag törmelékes jellegű rétegben. Finomszemcséjű, 
alig szennyezett, CaCCL 99,62%, MgO 0%.

242,1—246,0 m Átmeneti rétegek, ta rk a  agyag és a raibli m árga felszíni, eloxi
dált, átdolgozott anyaga.

246.0 — 261,2 m Raibli agyagmárga, fokozatosan tisztább, de erősen m állo tt
vörösbarna-lilásvörös-szürke, márgás mészkőpadokkal, a mállás 
következtében vasas szennyeződéssel és mészpáterekkel. Szemcse
összetétele: 0,02 mm-ig 73,5%, 0,1 nim-ig 19,4%, a durvább 
frakciók elenyészők. K arbonáttartalm a Í5 —22% , Fe20 3 6%. 
A DTA illit- és montmorillonit-csoportbeli agyagásványt és nagy 
kalc itta rta lm at m u ta to tt ki. Rétegek dőlése 18 — 20°. A lepusz
tu lt fedő-mészkőrétegek m iatt kb. 20 m vastagságú erősen oxi
dált rész u tán  261,2 m-től kezdődik az üde raibli m árga.

261,2 — 272,4 m Üde raibli márga. Sötétszürke, finomszemű, egynemű töm ö tt 
üledék, márgás mészkőpadokkal. Erősen karbonátos: CaC03 
30,34%, MgO 5%. Sok finoman h in te tt pirít, a vasas szennye
ződés m ár kisebb: Fe20 3 3,7%. Szemcseeloszlása egyenletes,, 
0,02 mm-ig 85%, 0,1 mm-ig 14%, a durvább frakciók csak nyo
mokban. A DTA nagy kalcittartalom  m ellett kevés illites agyag
ásványt m u ta to tt ki. K övületben rendkívül szegény. A két m árga- 
réteg között az érintkezés tektonikus. A dőlések meredekebbek: 
52 — 54°, több csúszási lap. 264 — 270 m között sok nagy csúszási 
lap, 38—42° dőléssel és erősen breccsás jellegű mészkőpad, való- 
'színűleg vetőzóna.

A két fúrás eredményei egyrészt tisztázták, hogy a medence belseje 
felé haladya a terresztrikus rétegsor nagymértékben kivastagodik, másrészt 
a peremen még csökevényesen kifejlődött alsó-eocén ezen a részen már 
nincs meg. A további kutatás tehát ezen a területen a fentiek alapján nem 
sok reményre jogosít.

A hivatkozott karbonát- és szemcseösszetételi vizsgálatok a MÁFI 
üledékkőzettani laboratóriumában készültek, a DTA vizsgálatokat Kob- 
lencz V. készítette, a vegyelemzéseket Soha I.-né.

B. Bakonycsernyei fúrás
Bakonycsernye és Szápár községek környékén régen ismerték a miocén 

kavics, homok és konglomerátumrétegekben a kőszénnyomokat. Ugyancsak 
ismert volt gyakori felszíni kibúvásokból a középső-eocén nummuliteszes
3 0 *  —  21
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mészkő, agyagos homokkő és foraminiferás agyagmárga. A régebbi kőszén
kutató fúrások 2—300 m-ig kőszénnyomos középső-miocén rétegeket 
harántoltak. Az volt a kérdés, vajon nagyobb mélységben megvan-e az 
alsó-eocén kőszenes összlet is. Ebből a célból mélyült Dolosd pusztán a 
Bakonycsernye 1. sz. fúrás.

6. ábra. Jelmagyarázat: 1. alluvium (holocén), 2. lösz (pleisztocén), 3. pectunculusos 
homok és kavics (k a tti emelet). — ф =  Távlati kutatófúrás

Fig. 6. Légende: 1. alluvion (Holocene), 2. loess (Pléistocene), 3. gravier et sable ä 
Pectimculus (Chattien). — ф =  Forage de recherche

Рас. 6. Легенда: 1. аллювий (голоцен), 2. лесс (плейстоцен), 3. песок с Pectunculus 
и гравий (хаттский ярус), — Ф =  перспективное разведочное бурение

Bakonycsernye 1. sz. fúrás
Az 509,2 m -ге lem élyített fúrás nem érte el az eocén rétegeket. Vékony pleisz

tocén takaró  u tán  2 m-től talpig miocén rétegeket harántolt. 
Agyag és homokos agyag váltakozó rétegek, homokkő- és konglo
merátum -betelepülésekkel és vékony agyagos tufasávokkal, rend
kívül szegényes, rossz m egtartású molluszkum-faunával. Végig 
azonos fáciesű partközeli, szeszélyesen változó üledék, terreszt- 
rikus szakaszokkal.

A Bakonycsernye 1. sz. fúrás eredménye szerint ezen a területen 
vagy már nincs kifejlődve az eocén összlet, vagy rendkívül vastag miocén 
rétegek borítják, amit az esetleges további kutatás alkalmával feltétlenül 
figyelembe kell venni.


