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3. A MECSEKI TERÜLET TÁVLATI FÚRÁSAI
Irta : S c h w a b  M á r ia

A Mecsekben három fúrás mélyült. Az Északi-Mecsekben kettő és 
Hosszúheténynél egy. Céljuk egyrészt a Szászvár—D-i terület perspektivi- 
tásának tisztázása, másrészt Hosszúheténynél a kőszéntelepes összlet 
íeküjének megkutatása volt.

3. ábra. Jelmagyarázat: 1 pleisztocén lösz, 2. pannonjai rétegek, 3. dacittufa, 4. 
helvéti szárazföldi és édesvízi rétegek, 5. kréta  trachidolerit, 6. alsó-liász kőszéntele

pes csoport, 7. középső-triász mészkő. — © =  Távlati kutatófúrás
Fig. 3. Legende: 1. loess pléistocéne, 2. couches pannoniennes, 3. tu f dacitique, 4. 
couches terrestres et d ’eau douce, helvétiennes, ő. trachydolérite crétacée, 6. groupe 
á laie de houille, liasique inférieur, 7. calcaire traisique moyen. —- ® =  Forage de rech

erche
Рис. 3. Легенда: 1. плейстоценовый лесс, 2, паннонские слои, 3. дацитовый туф,
4. гельветские континентальные и пресноводные слои, 5. меловой трахидолерит,
6. нижне-лейасовая угленосная толща, 7. средне-триасовый известняк. — © =  пер

спективное разведочное бурение

Mindhárom fúrás Rotary-rendszerű, teljes szelvényű fúrással történt, 
50 m-enkénti szakaszos magvétellel. Ez a fúrási mód és az ezzel kapcsolatos 
hosszú béleletlen szakaszok következtében keveredett mintaanyaga pontos 
anyagfeldolgozást nem tette lehetővé, csak a ritkán vett magminták 
helyzete és anyaga biztos. Em iatt a fúrások megbízhatóan nem értékel
hetők ki.
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4Iáza 9. sz. fúrás

A m ázai területen a K urucvölgytől D-re, a tetőn  329,7 m tszf. magasságban
m élyült, talpmélysége 1006,50 m.
Holocén-pleisztocén

0 ,0— 14,0 m Lejtőtörm elék, összemosott anyag.
Középső-miocén (helvéti emelet)

14,0 — 100,0 m Homokos kavics, közbetelepült agyagos finomhomokkal. Alig 
karbonátos rétegek, a DTA szerint kevés illites agyagásvány
tartalom m al.

100,0—500,0 m Helvéti konglomerátum. A konglom erátum  a kristályos alap, 
gránit, trachidolerit és az egész liász összlet átdolgozott törmelék- 
anyagából áll, kötőanyaga lisztfinom kőzettörmelék, agyagásvány 
nem m utatható  ki belőle. Gyengén karbonátos (2—9% ), mesze
sebb padokkal (14 — 18%) és többször megismétlődő dacittufa- 
betelepülésekkel. 229,0 — 239,0 m között 10 m vastag homokos 
vörösagyag szakíto tta  meg a konglomerátumösszletet. Erősen 
osztályozatlan, nem karbonátos, több agyagásványtartalom m al.
407,0 m-nél vékony agyagos miocén széntelep. Rétegdőlések: 
364 m-nél 38 V  406 m-nél 31°, 462 m-nél 32°. A középső-miocén 
rétegek diszkordánsan települnek az alsó-liászra.

Alsó-liász (lotharingi emelet)
Fedőhomokkő csoport
500,0 — 593,0 m Gryphaeás homokkő és agyagmárga váltakozó rétegei. A homokkő 

apró és középszemű, gyengén karbonátos, az agyagm árga erősen 
finomhomokos, kalciteres, töm ött, kissé pirites. 555 — 557 m között 
erősen zavart, tektonikailag igénybe v e tt szakasz. Rétegdőlések: 
506 m-nél 30°, 555 m-nél 16°.
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Tolna váralj a 6. sz. fúrás
A községtől DNy-ra a Farkasárokban, a váraljai erdészház m ellett 235,3 m 

tszf. magasságban kezdték el. A fúrás talpmélysége 991,3 m.
H  о locén-p le isztocén

0,0 — 11,0 m Ártéri üledék és lejtőtörmelék.
Középső-miocén (helvéti emelet)

11,0— 57,0 m Homokos agyag és kavics, erősen osztályozatlan, gyengén kar
bonátos, kövületm entes rétegek.

57,0 — 244,0 m H elvét alapkonglom erátum , mely ebben a fúrásban kb. 150 m 
vastagságban fejlődött ki. A Máza 9. fúrásban 100 m-nél jö tt 
be, és 400 m vastag volt. Anyaga m indkét fúrásnál azonos. I tt 
is átdolgozott kristályos alap, gránit, trachidolerit és liász törm e
lékes anyag, helyenként vörösagyag és vékony agyagmárga- 
betelepülésekkel. 198,0 — 228,0 m között bentonitosodott dacit- 
tu fa, illites agyagásványtartalom m al. A miocén összlet vízszintes, 
nyugodt településű.

Alsó-liász (lotharingi emelet)
F'edőhomokkő csoport
244.0 — 298,0 m Több m int 50 m vastag sötétzöld, töm ött trachidolerittel kez

dődik. 250 — 252 m között töredezett, tektonikailag erősen igénybe 
ve tt, dőlése 42°.

298.0 — 431,0 m Agyagmárgarétegek, sötétszürke, finomhomokos, kalciteres, erő
sen pirites, szferosziderites. 314 m-től sűrűn járják  á t vékonyabb- 
vastagabb (néhány cm-es és több m vastag) trachidoleriterek, 
és négy nagyobb trachidolerit-behatolás szakítja meg: 314 — 322 
m között 8 m, 371—382 m-ben 11 m, 366 — 397 m közt 31 m és 
415—431 m között 16 m vastagságban. Az agyagm árgán helyen
ként kon tak t hatás észlelhető. Rétegdőlések: 356 m-nél 26°, 
397 m-nél 2 5 -3 0 ° .

Alsó-liász (hettangi-szinemuri emelet)
Kőszéntelepes csoport
431.0 — 485,0 m Palás agyag, homokkősávos palás agyag, sok szenesedett növényi

m aradvánnyal és homokkő-betelepülésekkel és egy vékony kőszén
teleppel.

485.0 — 503,0 m Trachidolerit, szürkésfehér, erősen bontott.
503.0 — 949,0 m Palás agyag és homokkősávos palás agyaggal váltakozó rétegek.

A palás agyag finomhomokos, erősen kőszénszemcsés és kőszén
eres, szénpala-betelepülésekkel, sok szenesedett növényi m arad
vány, erősen pirites, sziderites, kevés agyagásványtartalom m al. 
Erősen kőszenes rétegek, helyenként kőszénnel mikrorétegzettek,. 
de az egész összletet sűrűn átjáró  trachidolerit a kőszéntelepeket 
elroncsolta, csak nyomaik észlelhetők. A trachidolerit a kon tak t
hatás következtében szürkésfehér, erősen bon to tt, kalciteres, 
helyenként pirites. 848 — 860 m között finomszemű, agyagsávos 
homokkőréteg, sok szenesedett növényi m aradvánnyal. 891,0“ 
m-nél durva, arkózás jellegű homokkő-betelepülés. Rétegdőlések: 
456 m-nél 15°, 511 m-nél 23°, 562 m-nél 20°, 603 m-nél 19°, 642 
m-nél 30°, 705 m-nél 20°, 750 m-nél 19°, 849 m-nél 17°, 891 m~ 
nél 23°, 947 m-nél 17°.

Felső-triász (raeti emelet)
949.0 — 989,0 in Agyagpala, szürke, zöldes, vöröses tarka , vékonypalás, kemény..
989.0 — 991,3 m Homokkő, aprószemű, szürke, szenesedett növényi m aradványok

kal. Dőlés 990 m-nél 33°.

Mind a Máza 9. sz., mind a Tolnaváralja 6. sz. fúrás környékén nagy 
vastagságú trachidolerittömegek hatoltak a kőszéntelepes összletbe, és
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vagy teljesen elroncsolták, vagy nagymértékben elkokszosították a kő
széntelepeket. A további kutatásnak tehát ezen a területen a kőszéntelepek 
nagymértékű pusztulásával kell számolnia.

H osszűhvtény 16. sz. fúrás
Hosszúhetény község K-i oldalán 272,7 m tszf. m agasságban kezdődött. T alp

mélysége 1200 m.
Holocén-pleisztocén

0 ,0— 7,0 m  Homokos agyagos lösz, kavics és lejtőtörmelék.
Alsó-liász (lotharingi emelet)
Fedőm árga csoport

7,0 — 369,0 m Agyagmárgarétegek, helyenként mészmárgapadokkal. Sötét
szürke, finomhomokos. Rétegdőlések: 150 m-nél 26°, 200 m-nél 
50% 250 és 300 m-nél 40°, 350 m-nél 43°.

4. ábra. Jelmagyarázat: 1. holocén, 2. pleisztocén lösz, 3. pannóniai emelet," 4. szarm ata 
emelet, 5. helvéti-tortónai tengeri rétegek, 6. alsó-helvéti szárazföldi és édesvízi 
rétegek, 7. fonolit, 8. trachidolerit, 9. középső-liász, 10. alsó-liász tengeri összlet, 11.

alsó-liász kőszénösszlet. — ® — Távlati kutatófúrás 
Fig. 4. Légende: 1. Holocéne, 2. loess pléistocene, 3. Pannonien, 4. Sarm atien , о. 
couches marines helvetiennes-tortoniennes, 6. couches terrestreset d ’eau douce, 
helvétiennes inférieures, 7. phonolite, 8. trachydolérite, 9. Liasique moyen, 10. comp- 
lexe m arin liasique inférieur, 11. complexe ä houille liasique inférieur. — ф =  Forage

de recherche
Рас. 4. Легенда: 7. голоцен, 2. плейстоценовый лесс, 3. паннонский ярус, 4. сарматский 
ярус, 5. гельветские и тортонские морские слои, 6. нижне-гельветские террестрические 
и пресноводные слои, 7. фонолит, 8. трахидолерит, 9. средний лейас, 10. нижне-лейа- 
совая морская толща, 77 нижне-лейасовая угленосная толща. — © =  перспективное

разведочное бурение
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Fedőhomokkő csoport
369,0 — 680,0 m Homokkő és agyagmárga váltakozó rétegek. A homokkövek 

aprószeműek, csillámosak, gyengén karbonátosak, az agyagmárgák 
kissé finomhomokosak, kalciteresek. 550 m körül préselt, tektoni- 
kailag igénybe v e tt szakasz. Rétegdőlések: 401 m-nél 26°, 451 
m-nél 30 — 35% 500 m-nél 26°, 550 m-nél 55°, 610 m-nél 42°.

Alsó-liász (hettangi-szinemuri emelet)
Kőszéntelepes csoport
680,O'—1200,0 m Rétegei sávos palás agyag, palás agyag, szénpala, homokkő, 

trachidolerit beágyazásokkal, egy kőszéntelep, több kőszénzsinór 
és csík. Rétegdőlések: 703 m-nél 15°, 760 m-nél 18°, 844 m-nél 
20% 893 és 948 m-nél 21% 996 m-nél 24% 1035 m-nél 22% 1116 
m-nél 23% 1200 m-nél 21°.

A 843 m-ben harán to lt szferoszideritréteg vegyelemzése: FeO 43,71%, Fe20 3 
3,48%, CaO 1,59%, MgO 4,40% , izzítási veszteség 30,51% (elemezte S oha I.-i éj. 
A hivatkozott DTA-vizsgálatokat K oblencz Y. végezte.

A fúrás technikai okokból a kőszéntelepes csoportban állt le, így kitű
zött célját, a fekü megkutatását nem érte el.


