
A MÉLYFÚRÁSI LABORATÓRIUM 1949. ÉVI 
VIZSGÁLATAI

Irta : Majzon  L ászló és H eg ed ű s  Gyula

Ez évben 58 mélyfúrás 1708 rétegmintáját, valamint 026 db. 
felszíni kőzetmintát vizsgáltunk meg. Az utóbbiak, továbbá a Komló 
XXI. és Pécsbudafa V. fúrások mintavizsgálatának eredményei 
egyebütt kerülnek közlésre. Az alábbiakban a kincstári fúrások 
rétegsorát ismertetjük.

Bükkszék 52. sz. fúrás

A fúrást 408.90 m-től továbbmélyítették, mely munka 1949.
III. 1-től V. 27-ig folyt.

Lattorfi-emelet :
6. szint: 408.90—409.00 m Sárgásbarna agyagmárga.

409.00—432.00 m Lithothamniumos mészkő, barnás
szürke agyagmárga közbetelepü
lésekkel, amelyekben a Nummu- 
lina incrassata D e L a H a r p e  for
dul elő.

Perm-triász :
432.00 — (447.50)m Szürke kvarcit, pala és homokkő.

Bükkszék Sj sz. fúrás

A falutól ÉNy-i irányban mélyítették, tengerszintfeletti magas
sága 183.70 m.

Holocén : 

Pleisztocén :
0.00-1.20 m

1.20-5.10 m 
5.10-7.90 m

Feketésbarna, humuszos agyag.

Sárga és szürke meszes agyag. 
Barna, összeálló, meszes homok.
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Rupéli-emelet :
7.90-203.00 m

3. szint : 203.00-332.00 m 

1. szint : 332.00—462.00 m

Lattorfi-emelet :
5. szint: 462.20—510.30 ni

6. szint: 510.30—522.40 in

522.40-563.70 m

Perm-triász :
563.70-(609.20) m

Felső részlete 68.90 m-ig szürke 
tufa, tufás homokkő, zöldesszürke 
lufás homok és szürke agyagmárga 
rétegek váltakozásából áll. Ez alatt 
összefüggő szürke agyagmárga kö
vetkezik. A rupéli emelet fora- 
minifera-szintjei e szakaszon nem 
különíthetők el.

Szürke, kissé homokos agyagmár 
ga, 265 —275 m körül tufarétegecs 
kékkel. Faunájukra jellemző az 
agglutinált formák gyakoribb elő
fordulása. (Pl. a Rhabdammina 
abyssorum M. Sars igen gyakori.)

Szürke, helyenként kalciteres, pu
hább és keményebb agyagmárga. 
Sok Globigerinával, alsó szakaszán 
423.10 m-től megjelenik a szintre 
annyira jellemző Cassidnlina vitá
list Ma jzon  faj az ezt kísérő, s 
csupán e szintben előforduló Pla- 
nularia nummulitica (G üm b .) és 
Rotalia umbilicata (H a n tk .) for
mák társaságában.

Sötétszürke és szürkésbarna agyag 
és meszes agyag. Foraminifera- 
meddő.

Sötétszürke agyagmárga és kal
citeres homokkő. Gyakori a Glo- 
bigerina bnlloides d ’Or b . előfordu
lása.

Lithothanmiumos mészkő néhány 
vékony sötészürke agyagmárga be
településsel.

Szürke kovapala, barna és vörös 
radiolarit váltakozása, 608.80 in
tól a talpig szürke mészkő dara
bokkal.
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Л falutól ÉÉK-i irányban, az 50. számú fúrástól ÉK-re volt, 
t. sz. 1. magassága 214.78 m.

Bükkszék S2 sz. fúrás

Holocén :
0.00-3.00 m

Pleisztocén :
3.00-6.90 m 
6.90-11.50 m

Rupéli-emelel
felső része: 11.50—80.20 m

1. szint : 80.20--191.40 m
2. szint : 191.40--236.55 m

3. szint : 236.55--350.10 m

1. szint: 350.10—442.60 m

Lattorfi-emelet :
5. szint : 442.60—580.90 m

6. szint : 580.90—590.00 m

Fúrás ideje 1949. III. 2— IX. 9.

Sötétbarnásszürke, humuszos 
agyag.

Barnássárga, homokos agyag. 
Szürke, homokos agyag.

Kékesszürke agyagmárga, Clavu- 
linoides szabói nélkül.
Kékesszürke agyagmárga.
Szürke agyagmárga és finomszemű 
meszes homokkő.
Szürke agyagmárga, tufás ho
mokkő és homokos dacittufa vál
takozása.
Szürke agyagmárga keményebb 
padokkal, vékony homokkő bete
lepüléssel. A Cassidulina vitálisi 
itt az egész szintben előfordul, 
míg a többi bükkszéki fúrásban 
csupán a 4. horizont alsó szaka
szán volt megfigyelhető. A Pla- 
nularia nummulitica e fúrásban 
csak egy mintából került elő.

Főleg sötétszürke és barnásszürke 
agyag, helyenként szürke, meszes 
agyag-közbetelepülésekkel, s 529 — 
531 m között világosszürke tu- 
íapaddal. Foraminiferameddő.
Sötét- és barnásszürke agyagmár
ga, kemény agyag közbetelepülés
sel. Néhány foraminifera-faj mel
lett tömegesek a Globigerinák.

590.00 —(596.70) m Lithothamniumos mészkő, barnás
szürke agyagmárga váltakozása.
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Bükkszék S3 sz. fúrás

Terepestől D-re, a Szajla I. számú fúrástól ÉNy-ra kb 450 m-re,
172.01 in t. sz. f. magasságban telepítették. A fúrás 1949. IV. 22-től 
1950. I. 18-ig tartott.

Kattiai (?) emelet :
2.60 -  7.30 m 

7.30-12.20 in

Rupéli-emelet :
12.20-641.00 in

Rozsdabarna, finom homok.

Szürke, homokos, meszes agyag. 
Szegényes foraminifera-faunájá- 
ból megemlítendő a Planulina ari- 
minensis-nak a kattienből ismert 
formája.

Szürke homokos agyagmárga, a 
155.80 — 177.30 m közti szakaszon 
szürke tufás homokkő és tufa 
közbetelepüléssel ; 239.00 m-től
138.00 m-ig kékesszürke agyag
márga, majd szürke, kissé homo
kos agyagmárga keményebb réte
gei s homokkő váltakozása követ
kezik. E rétegsor nem hasonlít
ható össze a közelben mélyített 
szajlai fúrás rétegsorával. A kat- 
tiai-emelet alatt a Szajlán észlelt 
tufa hiányzik, s a foraminifera- 
szintek sem oly jellegzetesek, hogy 
éles határuk biztosan megvon
ható lenne.

Luttor/i-emelet :

5. szint: 641.00—728.00 m Sötét- és barnásszürke agyag és
meszes agyag. Foraminiferameddő.

6. szint: 728.00—801.40 m Szürke- és barnásszürke, helyen
ként homokos agyagmárga, két 
vékony tufás betelepüléssel. Igen 
gyakoriak, sőt tömegével előfor
dulók a Globigerinák.

801.40—(854.50) m Lithothamniumos mészkő és
agyagmárga váltakozása.
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Hükkszck S4 sz. fúrás

A Lyukva-tanyától DDNy-ra kh. 200 ni-re telepítették. T. sz. í. 
magassága 225 m. A fúrás ideje 1949. XI. 19— XII. 5.

Holocén-pleisztocén :
0.00-10.00 m

Burdigálai-emelet :
10.00-74.80 in

74.80-78.90 m 
78.90-92.00 m 
92.00-132.00 m

132.00-144.00 m

144.00-150.00 m

150.00-159.00 in

159.00-182.00 ni

Mezozoikum :
182.00 —(257.20) m

Sárgásbarna, homokos, humuszos 
agyag, agyagos homok.

Sárga homokos agyag, szürke 
agyag homokkő közbetelepülések
kel. Igen szegény faunája Rolalia 
beccari (L.), Nonion pundalum  
d ’Or b .), N. commune (d ’Or b .) fa
jokból, spongiatűkből, spatangida- 
tüskékből és ostracodákból áll.
Szürke homokkő.
Szürke agyag.
Szürke homok, homokkő közbe
településekkel.
Világos zöldesszürke, homokos 
riolittufa.
Szürke homok és agyag válta
kozása.
Világos zöldesszürke homokos rio
littufa.
Rozsdabarna,vörös, lilás- és zöl
desszürke, helyenként homokos, 
terresztrikus agyag. Alsó részén 
diabáztörmelékkel.

Zöldesszürke dia ház.
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