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AZ ELLEM) 1. FÖLDTANI ALAPFŰRÁS 
KŐZETTANI VIZSGÁLATA

( VI I I .  sz. melléklettel) 

í r t a :  R a v a s z n é  B a r a n y a i  L í v i a

A Mecsekhegység D-i előterében lemélyített Eilend 1. földtani 
alapfúrás (1. ábra) felső- és alsó-pannóniai, szarmata, törtön és részben 
felső-helvéti rétegösszletet harántolt. Kőzettani vizsgálata jól szemlélteti 
a D-i medencekifejlődést és adatokat nyújt 
az ősföldrajzi kép megrajzolásához is.

A fúrás terepi feldolgozását és a kőzettani 
kiértékeléshez szükséges rétegtani adatokat 
H ámor G. szolgáltatta.

A FÜRÁS RÉTEGTANI BEOSZTÁSA

A fúrás 1200,50 m-ben helvéti, meszes 
kötőanyagú, durvaszemcséjű homokkőben ért 
véget (I. tábla 1. kép). A talptól 836,0 m 
mélységig felső-helvéti kavics-, konglomerá
tum-, homokkő-, aleurit- és agyagos aleurit- 
rétegek helyezkednek el, amelyeket a hegység 
D-i peremének hasonló rétegösszlete alapján 
partmenti kifejlődésűnek tekintünk.

836,0—826,0 m mélységig a helvéti eme
letet záró és a törtönai emelet bázisát alkotó 
vulkáni tufából keletkezett, bentonitos agyag
ul árga települ.

826,0 m-től 658,8 m-ig a tortonai összle- 
te t sötétszürke, kőzetlisztes agyagmárga, ho
mokkő, homok, agyagos és márgás aleurit, majd ismét meszes ho
mokkő, homokos lajtamészkő, végül az emeletet bezáró leveles aleurit 
képviseli.

1. ábra. Eilend 1. fúrás 
helyszínrajza

Jelmagyarázat: E— 1 =  a fúrás
helye, Q, =  pleisztocén lösz.

Fig. 1. Plan du territoire 
du forage Eilend 1

Legende: E—1 =  emplacement
du forage, Q, =  loess (Pleis

tocene).
Рас. 7. План местности 
буровой скважины Элленд 1.
Легенда: Е — 1 =  место скважи
ны, Qj — плейстоценовый лесс.
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658,8 m-től 518,0 m-ig a szarmata emelet regressziót jelölő kong
lomerátumát, felette agyagos és márgás aleurit-rétegeinek homokkal 
és homokkővel váltakozó üledékes összletét találjuk, 613,10—612,50 
m-ben közbetelepülő meszes kötőanyagú konglomerátummal.

518,0 m-től 52,0 m-ig a fúrás a pannóniai emelet mészmárgából, 
kőzetlisztes mészmárgából, márgából, aleurites márgából, meszes és már
gás aleuritból felépített rétegösszletét harántolta. 52,0 m-től a felszínig 
pleisztocén képződményeket (löszt) találunk. (64,0 m-ig részletes anyag- 
vizsgálat nem történt.)

A fúrás H ámor  G. által készített rétegtani szelvényét az általam 
szerkesztett szelvény diagramon tüntettem  fel (VIII. melléklet).

KŐZETTANI VIZSGÁLATOK

A fúrás kőzettani vizsgálatának eredményeit szintén az összefog
laló szel vény diagram tartalmazza (VIII. melléklet).

Helvéti emelet

A helvéti emeletnek a mélyfúrás által harántolt szakasza végig 
partmenti kifejlódésű. A durva- és finomszemcséjű rétegek egymással 
gyakran váltakozó kavics, konglomerátum, homokkő, kőzetlisztes homok
kő, homokos és agyagos aleurit alkotta összlete a transzgredáló tenger 
szintjének gyakori oszcillálását m utatja. A mélyfúrás által harántolt 
szakasz, amely feltehetően csak az emelet felső részének üledékes össz
lete, számos ilyen, epirogén mozgásokkal kapcsolatos, negatív, ill. pozi
tív  parteltolódásról tanúskodik. Bár a helvéti emeletben az üledék
képződés igen gyors volt, az egyes kőzetkifejlődések nem nagy vastag
ságúak. A süllyedő—emelkedő mozgások tehát gyakran váltották egy
mást.

Az összletre jellemző a leggyakoribb vegyi üledékes kőzetalkotó
résznek, a CaC03-nak a hiánya, vagy igen alárendelt szerepe. Az agyag- 
tartalom  az aleurit-jellegű rétegekben igen számottevő (max. 40%). 
DTA-vizsgálatok szerint főleg illit és montmorillonit, kevesebb a kao
linit, tehát vegyes agyagásvány-tartalom mutatkozik, ami a helvéti 
emeletet jellemző nagy vastagságú, gyors üledékképződés esetében kézen
fekvő. A kőzetlisztfrakció a homokfrakció mennyiségének változásá
val fordított arányban csökken vagy növekszik. A homokkő kötőanyaga 
főleg klorit, kisebb mértékben szeriéit és más agyagásvány. Az egymással 
váltakozó, szabályos üledékciklusokat alkotó kőzetek szemcseösszetétele 
is szabályos változást m utat. A szemcseösszetételi görbék a finomabb 
szemcséjű üledékek (aleuritok) esetében egymaximumosak (2. ábra), 
a durvább szemcséjű üledékek (homokkövek) esetében két-, ill. több-
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maximumosak (3. ábra). Az üledékekre így a durvább szemcséjű osz
tályozásán anyag és a finomabb szemcséjű osztályozott anyag ritmusos 
váltakozása jellemző.

A helvéti emelet törmelékes eredetű kőzeteit háromszögdiagramban 
ábrázoltam. A kőzetmintákat képviselő pontok csoportosulása a kőzet-

fáciesre jellemző, s az egyes emeletek kőzetkifejlődéseinek összehason
lítására is szolgál. Láthatjuk, hogy a helvéti emelet kőzetei a három
szögdiagram (4. ábra) bal alsó mezejében vízszintes keskeny pásztában 
tömörülnek (homokkő, ale-
urit és agyagos aleurit), míg k,ES2l<0
erősebben kalciumkarboná
tos minták csak szórványo
san fordulnak elő. A kőzetek 
összetétele tehát kevéssé vál
tozékony.

Figyelemre méltó ered
ményeket hozott a helvéti 
emeleten belül több szint
ben ismétlődő kavicsrétegek 
anyagának vizsgálata. Fel
tűnő a gránitkavicsok és 
mezozóos anyagú kavicsok 
hiánya. Ebből — ha felté
telezzük a Mecsekhegység 
miocén kori szigethegység
jellegét — arra kell követ
keztetnünk, hogy az anyag- 
szállítás nem jöhetett a mezo
zóos Hegység irányából. A kavicsanyag legnagyobb része kvarcporfir, 
kisebb része metamorf kőzettörmelék, ritkán konglomerátum- és homok
kő-kavics. A kvarcporfir többnyire devitrifikált alapanyagú, amelyben 
apró szericitszemcsék ismerhetők fel. Porfiros elegyrésze a legtöbb eset
ben rezorbciós szegélyű (II. tábla 3.), sok esetben dihexagonális (I. tábla.

4. ábra. Kőzettípusok a helvéti emeletben
Jelmagyarázat: 1. gyakori, 2. ritka

Fig. 4. Types de roche dans l ’étage helvétien
Legende: 1. fréquent, 2. rare

Рас. 4. Типы порол в гельветском ярусе
Легенда: 1. часто встречается, 2. редко встречается
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4.), (nagy hőmérsékletű?) kvarc; a nagy kristályokban előforduló, gyak
ran karlsbadi iker, legtöbbször kissé szericitesedett ortoklász (II. tábla
1. ); ritkábban fordul elő az ugyancsak rezorbciós szegélyű biotit (I. 
tábla 2.), a többnyire idiomorf, kisebb kristályokban mutatkozó mag- 
netit, valamint az albitikres plagioklász.

A magnetit egy része utólagos átalakulással hem atittá és limonittá 
alakult. Az alapanyag fluidális szövetű (I. tábla 3.), különösen a por- 
firos elegyrészek körül (II. tábla 3.).

A metamorf kőzetkavics muszkovitpalának bizonyult (II. tábla
2. ), a konglomerátum és a homokkő kavicsait (II. tábla 4.) főleg metamorf 
kőzetdarabkák és kvarcporfir-töredékek alkotják, kötőanyaga kloritból 
és szericitből áll.

Geokémiai szempontból figyelemreméltó a helvéti összlet FeO-, Fe20 3- 
tartalm ának és oFe értékének változása. Az összvastartalom nagyobb, 
mint a miocén többi emeletében és a pannóniai emeletben. Az Fe20 3- 
tartalom az FeO-nál mindig nagyobb, legtöbb esetben az utóbbinak 
többszöröse. így az oxidációs érték viszonylag nagy, 3—20 között 
ingadozik. A nagyobb összvastartalom a transzgresszióval hozható kap
csolatba, ugyanis a humuszsavak hatására oldatba került vasat a tenger 
lúgos közege kicsapta. Az oxigénnel való bőséges ellátottság következ
tében a vas főleg Fe20 3 alakjában vált ki.

Tortonai emelet

A helvéti és tortonai emelet között az üledékképződés folyamatos. 
A tortonai emeletet az állandósuló tengerelöntés jelzi. Az epirogén 
mozgások azonban — a kőzetkifejlődéseket tekintve — hosszabb időn át

észlelhetők, bár ritkábbak, mint a helvéti emeletben. így a képződött 
rétegek vastagabbak. Szám szerint három emelkedő és három süllyedő 
szakaszt tételezhetünk fel.

A helvéti és tortonai emelet határán biotitszemcsés bentonitos 
agyagmárga képződött, amely a helvéti és tortonai emelet határán 
történt dacittufaszóráshoz kapcsolódik (836,0—826,0 m-ig). 823,0 m-ig
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sötétszürke kőzetlisztes agyagmárga települ, 820,5 m-ig csillámos finom 
homok, meszes homokkőpaddal. 865,0 m-től 820,5 m-ig anyagvizsgálat 
nem történt. 801,0 m-ig meszes homokkövet (III. tábla 1.), agyagos 
aleuritot és kőzetlisztes homokkövet találunk. 767,0 m-ig osztályozatlan

szemcséjű partközeli homokot (5. ábra), majd 731,0 m-ig parttól távo
labb keletkezett, sekélytengeri jellegű agyagos aleuritot, márgás aleu
ritot figyelhetünk meg. Szemcseeloszlási görbéje a kőzet osztályozott 
jellegét m utatja (6. ábra).
Ez a viszonylag nagy vas
tagságú réteg zavartalan, 
csendes üledékképződési vi
szonyokra utal. Felette 685,5 
m-ig ún. lajtai kifejlődésü 
meszes homokkőrétegek te
lepülnek (III. tábla 2.), ame
lyeket többcsúcsú szemcse
eloszlási görbe jellemez (7. 
ábra). 676,1 m-ig homokos, 
kőzetlisztes, biogén eredetű 
lajtamészkő-rétegeket talá
lunk (III. tábla 3.). 658,8 
m-ig sötétszürke, leveles ale- 
uritrétegek települnek, ame
lyek ismét parttól távolabbi 
keletkezésűek. Szemcseössze
tételi grafikonjuk szimmetri
kus, egymaximumos (8. ábra).

A tortonai emelet kőzetkifejlődéseire jellemző, hogy a törmelékes 
eredetű kőzetalkotórészek mellett számottevő kőzetalkotórészként sze
repel a CaC03 is. Az agyag mennyisége csak az aleurit-jellegű rétegek
ben számottevő. A tortonai emelet kőzeteit is háromszögdiagramban 
ábrázoltam (9. ábra). A helvéti emelet kőzeteivel összehasonlítva azt 
találjuk, hogy itt  a kőzetek összetétele változatosabb (tehát a pontok

9. ábra. Kőzettípusok a törtön emeletben 
Jelmagyarázat: 1. gyakori, 2. ritka.

Fig. 9. Types de roche dans l ’étage tortonien
Légende: 1. fréquent, 2. rare.

Puc. 9. Типы пород в тортонском ярусе
Легенда: 1. часто встречается, 2. редко встречается.
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szórtsága nagyobb). Az agyagtartalom csökken, a CaC03 pedig nö
vekszik.

Jellemző a FeO és a Fe20 3 csaknem egyenlő mennyisége, amely 
a helvéti emelethez viszonyítva a vasoxidációs fok csökkenését mutatja. 
Az Ope érték 1—3 között változik.

Szarmata emelet

A szarmata emelet üledékképződését az epirogenetikus moz
gások nyomán fellépő, megismétlődő parteltolódások befolyásolják. 
Három nagyobb emelkedő és két nagyobb süllyedő szakaszt követ
hetünk végig, amelyeken belül azonban több kisebb parteltolódás zaj
lo tt le. Az emelet felső részén észlelhető harmadik, nagyobb mértékű 
süllyedő mozgás már a pannóniai medencét alakítja ki. A kialakult 
üledékes összlet igen változatos, s az azonos összetételű rétegek nem 
nagy vastagságúak. Ha figyelembe vesszük, hogy az üledékképződés 
gyorsasagának a szarmata emeletben általában tovább kellett csökkennie, 
akkor a mozgások hullámhossza — a tortonai emelettel szemben — meg
rövidült.

A szarmata emelet negatív parteltolódással indul: 658,8—650,0 
m-ig regressziós, meszes kötőanyagú konglomerátumot találunk (III. 
tábla 4.). A 642,2 m-ig terjedő szakaszban homokmentes, agyagos és 
márgás aleurit képződött. E parttól távolabb felhalmozódó rétegek jól 
osztályozott szemcseösszetételűek. 612,5 m-ig túlnyomóan törmelékes 
eredetű, partközeli kifejlődésű, jól osztályozott homok-, kevesebb meszes

kötésű homokkőréteg települ. Az aprószemcséjű homok szemcseeloszlási 
görbéje egymaximumos (10. ábra). A fenti törmelékes összletet 626,3— 
621,4 m között meszes és márgás aleuritrétegek szakítják meg, közbe
ékelődő mészkőpadokkal, ami az egykori partvonal szárazföld felé való 
eltolódását tanúsíthatja, de jelezheti az anyagszállítás változását is. 
613,1—612,5 m-ig vékony, meszes kötésű, főleg kvarcporfir- és kristá
lyos pala anyagú konglomerátum települ. 573,0 m-ig ismét finomabb 
szemcséjű, agyagos-márgás és homokos aleuritrétegeket találunk, 590,5
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m-ig növekvő, majd csökkenő CaC03-tartalommal. Ez a kőzetkifejlődés 
partoktól távolabbi, csendes vizű üledékképződést jelöl. A szemcseel
oszlási görbe (11. ábra) szabályos, egymaximumos; az üledék jól osztá
lyozott. Az 572,0—573,0 m-ben közbetelepült, 80 cm-es, — homokkő,

gránit, gneisz (IV. tábla 1.) és kvarcporfirkavicsokból álló — homokos 
kavics fölött 540,0 m-ig erősen változó összetételű üledékeket találunk, 
amelyek a tenger erős oszcillálását, esetleg az anyagszállítás változé
konyságát bizonyítják. A 
nagyobbrészt homok és laza, 
szericites és agyagos kötő
anyagú homokkő (IV. tábla 
2.) alkotta üledékes összletet 
közbetelepülő agyagos-már- 
gás aleuritrétegek tarkítják.
557,0—553,3 m között na
gyobb vastagságú, parttól 
távoli kifejlődésű mészmárga, 
agyagos és meszes aleuritré
tegek képződtek. Az aleürít
és márgajellegű üledékek jól 
osztályozottak, a partmenti 
és partközeli homok-és ho
mokkőrétegek osztályozatla- 
nok, s többmaximumos szem
cseösszetételi görbével jelle
mezhetők (12. ábra). 518,0 
m-ig, a fauna alapján meg
vont szarm ata—pannon határig, a süllyedő medencében kőzetlisztes 
márga és márgás aleurit egy veretű összletét találjuk. Ez csendes vizű, 
zavartalan, sekélytengeri üledékképződésre utal, ahol a mészkiválásnak 
a kőzet felépítésében nagy szerep ju to tt. Az agyagtartalom megnöve
kedett, a kőzetliszt mennyisége csökkent, a homokfrakció hiányzik 
vagy maximálisan 1 %-ban van jelen. A szemcseeloszlás jól osztályozott

14. ábra. Kőzettípusok a szarmata emeletben
Jelmagyarázat: 1. gyakori, 2. ritka.

Fig. 14. Types de roche dans l ’étage sarmatien
Légende: 1. fréquent, 2. rare.

Рис. 14. Типы пород в сарматском ярусе
Легенда: 1. часто встречается, 2. редко встречается.
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(13. ábra). A szarmata emelet üledékes kőzeteinek összetételét szintén 
háromszögdiagramban ábrázoltam (14. ábra). A pontok szórtsága igen 
nagy, s a diagram átmeneti jellegű a tortonai és pannóniai emelet kőzet
kifejlődései között. A diagram közepe táján  mutatkozó területi maxi
mum a márga-jellegű rétegek nagyobb számának felel meg.

A geokémiai viszonyokat tekintve az összvastartalom tovább csők' 
ken, az FeO %-os mennyisége az Fe20 3-hoz viszonyítva nő, így a vasoxi
dációs fok a helvéti és tortonai emeletével összehasonlítva kicsi, 1—2 
között ingadozik.

Pannóniái emelet

A szarmata és pannóniai emelet között az üledékképződés ugyan-* 
csak folyamatos. A medence süllyedése szinte egyenletesnek vehető, 
a kialakuló üledékes kőzetek összetételének kismértékű változása csak

finom oszcillációt jelez, ellentétben a hegységperemeken megismert 
kifejlődésekkel.

A 202,0 m-ig terjedő alsó-pannóniai rétegösszletet főleg mészmárga 
és kőzetlisztes mészmárga alkotja, valamint kevesebb márga, kőzet
lisztes márga, erősen meszes és márgás aleurit, csekély számú közbe
települő agyagos mészkőpaddal (IV. tábla 3.). A mészmárgarétegekre 
jellemző, jó osztályozottságot árul el a mellékelt szemcseösszetételi 
görbe (15. ábra). Az alsó-pannóniai rétegösszletet kőzettani szempont
ból a következőképpen jellemezhetjük: a CaC03 mint kőzetalkotórész 
erősen megnövekedett, az agyagfrakció aránylag nagy (20—40%), a kőzet- 
lisztfrakció viszonylagosan kicsi (10—30%), a homokfrakció 1 %-nál 
kevesebb. A 202,0 m-től 52,0 m-ig terjedő felső-pannóniai rétegösszletet 
alsó részén mészmárga és márga, 188,0 m-től főleg kőzetlisztes márga 
és márgás aleurit (134,0—128,0 m-ig közbetelepülő mészmárgapaddal), 
felső szakaszán pedig márgás és meszes aleurit és meszes kötött kőzet
liszt képviseli. Az üledékek jól osztályozottak. Szemcseösszetételi gör
béjük (16. ábra) meszes és márgás aleuritra jellemző. A CaC03 mennyi
sége az alsó-pannóniai összlettel összehasonlítva csökken, ugyancsak 
csökken az agyagfrakció is, míg a kőzetliszt- és csekély mértékben a.
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m-ig növekvő, majd csökkenő CaC03-tartalommal. Ez a kőzetkifejlődés 
partoktól távolabbi, csendes vizű üledékképződést jelöl. A szemcseel
oszlási görbe (11. ábra) szabályos, egymaximumos; az üledék jól osztá
lyozott. Az 572,0—573,0 m-ben közbetelepült, 80 cm-es, — homokkő,

gránit, gneisz (IV. tábla 1.) és kvarcporfirkavicsokból álló — homokos 
kavics fölött 540,0 m-ig erősen változó összetételű üledékeket találunk, 
amelyek a tenger erős oszcillálását, esetleg az anyagszállítás változé
konyságát bizonyítják. A 
nagyobbrészt homok és laza, 
szericites és agyagos kötő
anyagú homokkő (IV. tábla 
2.) alkotta üledékes összletet 
közbetelepülő agyagos-már- 
gás aleuritrétegek tarkítják.
557,0—553,3 m között na
gyobb vastagságú, parttól 
távoli kifejlődésű mészmárga, 
agyagos és meszes aleuritré- 
tegek képződtek. Az aleurit
es márgajellegű üledékek jól 
osztályozottak, a partmenti 
és partközeli homok-és ho
mokkőrétegek osztályozatla- 
nok, s többmaximumos szem
cseösszetételi görbével jelle
mezhetők (12. ábra). 518,0 
m-ig, a fauna alapján meg
vont szarm ata—pannon határig, a süllyedő medencében kőzetlisztes 
márga és márgás aleurit egy veretű összletét találjuk. Ez csendes vizű, 
zavartalan, sekélytengeri üledékképződésre utal, ahol a mészkiválásnak 
a kőzet felépítésében nagy szerep ju to tt. Az agyagtartalom megnöve
kedett, a kőzetliszt mennyisége csökkent, a homokfrakció hiányzik 
vagy maximálisan 1 %-ban van jelen. A szemcseeloszlás jól osztályozott

14. ábra. Kőzettípusok a szarmata emeletben
Jelmagyarázat: 1. gyakori, 2. ritka.

Fig. 14. Types de roche dans l ’étage sarmatien
Légende: 1. fréquent, 2. rare.

Рис. 14. Типы пород в сарматском ярусе
Легенда: 1. часто встречается, 2. редко встречается.
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(13. ábra). A szarmata emelet üledékes kőzeteinek összetételét szintén 
háromszögdiagramban ábrázoltam (14. ábra). A pontok szórtsága igen 
nagy, s a diagram átmeneti jellegű a tortonai és pannóniai emelet kőzet
kifejlődései között. A diagram közepe táján mutatkozó területi maxi
mum a márga-jellegű rétegek nagyobb számának felel meg.

A geokémiai viszonyokat tekintve az összvastartalom tovább csök
ken, az FeO %-os mennyisége az Fe20 3-hoz viszonyítva nő, így a vasoxi
dációs fok a helvéti és tortonai emeletével összehasonlítva kicsi, 1—2 
között ingadozik.

Pannóniái emelet

A szarmata és pannóniai emelet között az üledékképződés ugyan
csak folyamatos. A medence süllyedése szinte egyenletesnek vehető, 
a kialakuló üledékes kőzetek összetételének kismértékű változása csak.

finom oszcillációt jelez, ellentétben a hegységperemeken megismert, 
kifejlődésekkel.

A 202,0 m-ig terjedő alsó-pannóniai rétegösszletet főleg mészmárga 
és kőzetlisztes mészmárga alkotja, valamint kevesebb márga, kőzet
lisztes márga, erősen meszes és márgás aleurit, csekély számú közbe
települő agyagos mészkőpaddal (IV. tábla 3.). A mészmárgarétegekre 
jellemző, jó osztályozottságot árul el a mellékelt szemcseösszetételi 
görbe (15. ábra). Az alsó-pannóniai rétegösszletet kőzettani szempont
ból a következőképpen jellemezhetjük: a CaC03 mint kőzetalkotórész 
erősen megnövekedett, az agyagfrakció aránylag nagy (20—40%), a kőzet- 
lisztfrakció viszonylagosan kicsi (10—30%), a homokfrakció 1%-nál 
kevesebb. A 202,0 m-től 52,0 m-ig terjedő felső-pannóniai rétegösszletet 
alsó részén mészmárga és márga, 188,0 m-től főleg kőzetlisztes márga 
és márgás aleurit (134,0—128,0 m-ig közbetelepülő mészmárgapaddal), 
felső szakaszán pedig márgás és meszes aleurit és meszes kötött kőzet
liszt képviseli. Az üledékek jól osztályozottak. Szemcseösszetételi gör
béjük (16. ábra) meszes és márgás aleuritra jellemző. A CaC03 mennyi
sége az alsó-pannóniai összlettel összehasonlítva csökken, ugyancsak 
csökken az agyagfrakció is, míg a kőzetliszt- és csekély mértékben a
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homoktartalom is, nő. A pannóniai emelet kőzeteinek háromszögdiagramja 
(17. ábra) a kis területre szorítkozó területi maximummal jól illusztrálja 
az egyveretű rétegösszletet, s az üledéknek a miocén kőzettípusoktól 
eltérő jellegét. A lassan süllyedő pannóniai medence rétegei zavartalan, 
nyugodt, partoktól távoleső üledékképződési viszonyokról tesznek 
tanúságot. A íelső-pannóniai összlet mindinkább törmelékes jellegűvé 
váló rétegei, a vegyi eredetű kőzetalkotórészek háttérbeszorulásával és 
a homokfrakció megjelené
sével, a lassan feltöltődő mészkő
medence képét mutatják.

A fentiekből láthatjuk, 
hogy a Mecsekhegységtől 
D-re elterülő medencében a 
helvéti emeletben meginduló 
üledékképződés zavartalan 
folyamatossággal a felső- 
pannóniai alemeletig tarto tt.
A D-i részen kialakuló me
dence jellege az É-i me
dencekifejlődéstől eltérő, se
kélyebb és egyenletesebben 
süllyedő. A nyílt medence 
miocén és pannóniai össz- 
lete jól szembeállítható a 
lokális jellegű fedőhegységi 
kifejlődéssel és a hegység 
belső medencéinek kifejlődé-

17. ábra. Kőzettípusok a pannon emeletben
J e l m a g y a r á z a t :  1. gyakori, 2. ritka.

Fig. 17. Types de roche dans l ’étage pannonién
L é g e n d e :  1. frequent, 2. rare.

Рас. 17. Типы пород в паннонстком ярусе.
Л е г е н д а :  1. часто встречается, 2. редко встречается.

sével. A kőzettípusokat feltüntető háromszögdiagramok is jól illuszt
rálják a D-i medence egyirányú fejlődését, amely a tengerelöntéssel 
induló durvatörmelékes üledékektől az átmeneti típusokon át a nyílt
tengeri, finomszemcséjű, majd — a pannon tó lefűződésével — a na
gyobb részben vegyi eredetű üledékekig követhető.

MIKROMINERALÓGIAI VIZSGÁLATOK

A fúrás üledékes összletéből 124 nehéz- és 57 könynyűásvány-vizs- 
gálat készült. A részletes eredményeket az 1. táblázat összesíti.

Helvéti

Nehézásványok: a helvéti emelet képződményeinek a megvizsgált 
0,1—0,2 mm-es frakciója egyaránt tartalmaz magmás, metamorf és 
epigén ásványokat. Mennyiségileg a metamorf ásványok uralkodnak:
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nagymértékben dúsul a gránát és klorit, kisebb mértékben az epidot, 
disztén és turmalin, néhány százalékban mindig jelen van a metamorf 
kőzetből származó titanit, ritka az aktinolit-tremolit csoport és az anto- 
fillit. A magmás ásványok közül legtöbb a biotit, egyes rétegekben 
a magnetit is dúsul, néhány százalékban mindig van apatit, ritkább 
a cirkon; szórványosan amfibol, pegmatitos turmalin és rutil is talál
ható. Az epigén ásványok főleg az aleurit-jellegű rétegek jellemzői: 
így a kisebb oxidációs fokú, agyagosabb üledékekben a pirit dúsul. 
A homokosabb, magnetitet tartalmazó üledékekben oxidáló hatásra 
limonit képződött. Más epigén ásvány nincs az üledékekben.

Könnyűásványok: uralkodó a kvarc és kvarcit (az utóbbi valami
vel nagyobb százalékban). A muszkovit inkább a finomabb szemcséjű 
rétegekben dúsul, maximum 25%-ig. A plagiokiász — főleg oligoklász — 
mennyisége 1—6%, az ortoklászé kisebb, mint 1%. A kovával és limo- 
nittal összecementált, főleg agyagásványokból álló szemcsék százalékos 
aránya viszonylag kicsiny, csak a nagyobb mennyiségű agyagfrakciót 
tartalmazó rétegekben dúsul maximum 13%-ig.

Összefoglalva: a helvéti emelet ásványtársaságának vizsgálata sze
rint a kőzetanyag legnagyobb részét az egykor felszínen volt, s a kavics
anyagban is képviselt kristályos palavonulat szolgáltatta (muszkovit- 
pala, gneisz). Kisebb részét magmás kőzetekből, a kavics anyagban is 
nagy százalékban előforduló kvarcporfirból szárm aztathatjuk, amely 
valószínűleg a kristályos palát törte át. Megemlíthető még, hogy ugyanaz 
a rutiltűzárványos klorit észlelhető a fellazított anyagban (IV. tábla 
4/a.), ami a kristályos-pala kavicsok vékonycsiszolatain tanulmányoz
ható.

Tortonai emelet

Nehézásványok: a megvizsgált kőzetek 0,1—0,2 mm-es szemnagy
ságú frakciója egyaránt tartalm az magmás, metamorf és epigén ásvá
nyokat. A 718,6—685,5 m-es szakasz lajtai kifejlődésű meszes homok
köve kivételével — ahol a metamorf ásványok uralkodók — a tortonai 
emelet rétegeiben a magmás eredetű ásványoknak ju to tt nagyobb sze
rep. Ez a változás az amfibol és biotit tömeges megjelenésével kapcso
latos. A magmás ásványok közül főleg a biotit gyakori, a 767,0—820,5 
m-es szakaszban azonban igen számottevő az amfibol mennyisége is 
(túlnyomóan zöld amfibol). Kisebb mennyiségben találunk magnetitet, 
apatito t és cirkont, ritkán pegmatitos turm alint. A metamorf ásványok 
között uralkodó a gránát, ritkább a klorit és epidot, kevés a disztén 
és turmalin, kisebb mennyiségű a metamorf származást tanúsító titan it is. 
A finomabb szemcséjű rétegekben, az agyagos, meszes, márgás aleuri- 
tokban az epigén ásványok dúsulnak: elsősorban a pirit, amely 50%-os 
átlagos mennyiséget is elér, és a limonit (1—5%). A homokosabb réte
gekben az epigén ásványok százalékos mennyisége erősen csökken.
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Könnyűásványok: a könnyűásványok között uralkodó a kvarc és 
kvarcit (a kvarc nagyobb százalékos arányú, ami természetes is, hiszen 
a metamorf kőzetből származó kvarcit a szállítás során gyorsabban 
pusztul), a finomabb szemcséjű rétegekben a muszkovit maximum 55%-ra 
dúsul. A savanyú plagioklász (1 —12%) viszonylagos dúsulása dacit- 
tufabehordódásával lehet kapcsolatos. A 750,0—767,0m-ben levő szakasz 
aleurit-jellegű rétegeiben igen nagy százalékot ér el a kovával össze- 
cementált agyagásvány-szemcse.

A tortonai emelet rétegeinek ásványos összetétele a helvéti emele
tével csaknem azonos, a lehordási terület ugyanaz, a magmás ásvány
csoport százalékos mennyiségében mutatkozó ingadozás a felső-helvéti 
dacittufa lepusztulását jelzi.

Szarmata emelet

Nehézásványok: a megvizsgált (0,1—0,2 mm-es) frakció magmás 
és metamorf eredetű ásványcsoportjainak egymáshoz viszonyított szá
zalékos aránya egyenlő. Az agyagos és márgás aleurit- és kőzetlisztes 
márgarétegekben nagy szerepe van az epigén ásványoknak. A magmás 
eredetű ásványok közül legjobban a biotit dúsul, egyes rétegekben 
viszonylag gyakori a magnetit. Kevés cirkon, apatit és pegmatitos 
turmalin, ritkán ilmenit és rutil is észlelhető. A metamorf csoport vál
tozatos ásványtársasággal szerepel: leggyakoribb a gránát, klorit és 
epidot, kevesebb a disztén és turmalin, ritka a tremolit, szillimanit, 
klinozoizit és korund. Ugyancsak metamorf kőzetből származik a titan it 
egy része. Az epigén ásványokat az egyes rétegekben nagy százalékot 
elérő pirít képviseli, a limonit csak elenyésző mennyiségű.

Könnyűásványok: uralkodó a kvarc és kvarcit, a kvarc nagyobb 
mennyiségben van jelen. A muszkovit a finomabb szemcséjű, aleurit 
jellegű rétegekben erősen szaporodik: maximum 35%. A plagioklász 
maximum 4%-ban, az ortoklász 1% alatti mennyiségben van je
len. A kovával összecementált agyagos szemcsék csak az emelet felső 
részének kőzetlisztes márgarétegeiben jelentkeznek számottevő mennyi
ségben. A szarmata emelet ásványos összetétele a helvéti és tortonai 
emelet ásványos összetételével megegyező.

Pannóniái emelet

A pannóniai emelet törmelékes alkotórészt kis mennyiségben ta r
talmazó, márga-jellegű üledékei alig alkalmasak a mikroszkópi vizsgá
lathoz szükséges szemnagyságú frakció kinyerésére. A csekély mennyi
ségű, 0,06—0,1 mm-es szemnagyságú anyag azonban sok ásványtani 
érdekességet rejt: sok olyan ásvány fordul elő, amely üledékes kőzetek
ben igen ritka. A pannóniai emelet ásványtársasága a miocén ásványos 
összetételétől eltérő jellegű.
2 9  40563 — M. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1959. —



450 R AVASZN É B A R A N Y A I  L.

Nehézásványok: a magmás—metamorf csoport egymáshoz való 
aránya az alsó-pannóniai emeletben a magmás, a felső-pannóniai eme
letben a metamorf csoport javára tolódik el. Ennek oka a klorit dúsu- 
lása a felső-pannóniai emelet képződményeiben.

Az alsó-pannóniai összletben az 518,0—453,3 m-ben számottevő 
mennyiségben jelenlevő magnetit kevés ilmenittel társul. A biotit dúsu- 
lása különösen az összlet felső szakaszán jelentős. A rétegeket végig
kísérő cirkon mennyisége 1 — 7% között változik, a pegmatitos turmalin 
ritka, s inkább az összlet alsó szakaszában követhető. Figyelemre méltó 
a T i02-ásványok (anatáz—brookit—rutil) együttes jelenléte és ritkasá
gukat tekintve viszonylagos dúsulásuk. Különösen az anatáz eléggé 
gyakori (IV. tábla 4/b.). Ez az ásványcsoport csekély mennyisége miatt 
az 1. táblázatban nem szerepel. Az alsó-pannóniai összletben erősen 
dúsul a magmás eredetű titanit. A felső-pannóniai összletben a magmás 
ásványcsoportot csekély mennyiségű magnetit, amfibol és apatit, nagyobb 
mennyiségű biotit és az alsó-pannóniai rétegekhez viszonyítva kevesebb 
titan it képviseli.

Az alsó-pannóniai összlet metamorf ásványai közül leggyakoribb 
a gránát és epidot, a klorit mennyisége alulról felfelé nő. Eléggé gyakori 
a disztén és turmalin, ritkább az aktinolit-tremolit csoport, szórványos 
a klinozoizit. Meglepő, hogy az egyébként ritka korund a 441,5—453,3 
m-ig terjedő összletben erősen dúsul. Valószínűnek látszik, hogy ez az 
általánosságban metamorf csoportba sorolt ásvány jelen esetben a szie- 
nit típusú gránitból származik. Az irodalomban találunk utalást arra, 
hogy a szienit típusú magmás kőzetek tartalmaznak korundot (Wahl
s t r o m : Petrographie Mineralogy, 1955).

A felső-pannóniai összlet metamorf ásványcsoportjának uralkodó 
részét klorit alkotja. Gyakori a gránát, az epidot, az aktinolit-tremolit 
és a turmalin, szórványos a klinozoizit, a korund és az antofillit.

A pannóniai medence üledékképződési viszonyainak megfelelően, 
az epigén ásványoknak — a miocén összlettel összehasonlítva — nagyobb 
szerep ju to tt az ásványos összetétel kialakulásában. A kizárólag konkré- 
ciós pirit nagymértékben dúsul, legnagyobb mennyiségben a felső-pannó
niai alemelet alsó részének mészmárga-rétegeiben. A pirit mellett kevés 
limonit, s — a felső-pannóniai rétegek felé növekvő mennyiségben — 
néhány százalék dolomitkristály észlelhető.

Könnyűásványok: az alsó-pannóniai összletben uralkodó a kvarc. 
A kvarcit mennyisége felfelé csökken. A muszkovit viszonylag kis százalék
ban van jelen. A plagioklász-csoportot főleg savanyú plagioklász képviseli, 
az ortoklász ritka. A kovával és limonittal összecementált szemcsék 
átlagos mennyisége 10—20% között ingadozik.

A felső-pannóniai összletben az alsó-pannóniai összlettel megegyező 
könnyűásvány-összetételt találunk, különbség csak a muszkovit dúsu- 
lásában mutatkozik. *
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Ha az ősföldrajzi kép megrajzolásához a mikromineralógiai, vala
mint a kavicsanyag-vizsgálatok eredményeit összevetjük, megállapítható, 
hogy az anyagszállítás nagyobb részében az egykori felszínen levő, 
kvarcporfírral á ttört kristályos palavonulat területéről, D felöl; kisebb 
mértékben — s főleg csak a szarmata emelettől — a gránitterületekről 
történt. A pannóniai emeletben már a gránitterület anyagszolgáltatása 
a számottevőbb. Bizonyítja ezt a miocénben és a pannóniai emeletben 
egyaránt megtalálható titan it példája: a miocén rétegek titan itja  meta
morf kőzetből származik, gömbölyded, egyenetlen felületű, rosszul fej
lett kristályokkal. A pannóniai emelet (nagy részben jól fejlett kristály
lapokkal rendelkező) titanitja szienit-típusú gránitból származhat.

A pannóniai emelet időtartama alatt feltételezhetjük a miocén 
rétegek esetleges áthalmozódását is.

EXAMEN LITHOLOGIQUE DU FORAGE 
FONDAMENTAL GÉOLOGIQUE „ELLEND 1”

par

M m e  L .  R a v a s z  — B a r a n y a i

Le forage fundamental géologique ,,Eilend 1”, creusé a l'avant-pays 
du S de la Montagne Mecsek (fig. 1) a traversé un complexe de dépóts 
pannoniens supérieurs et inférieurs, tortoniens et, en partié, helvétiens 
supérieurs (annexe VIII). Dans le bassin, la sédimentation a été con
tinue. La transgression qui a commencé pendant Tétage helvétien 
était en connexion avec des mouvements épirogéniques. Lhnondation 
par les eaux marines s'est stabilisée pendant Tétage tortonien. Au témoig- 
nage des lithofaciés, lm tensité et la fréquence des mouvements de sub
sidence et d’émersion diminuaient dans le Tortonien et puis, d’une 
maniére plus prononcée, dans le Sarmatien. Le complexe sédimentaire 
uniforme de Tétage pannonién n ’indique que des oscillations fines (an
nexe VIII). Les diagrammes (fig. 4, 9, 14, 17) indiquant les types litho- 
logiques illustrent nettement Involution unilinéaire du bassin qu'on 
peut poursuivre ä partir des dépőts clastiques grossiers shntroduisant 
par une transgression marine (Helvétien), ä travers les types transi- 
toires (Tortonien et Sarmatien) jusqu’aux sédiments pélagiques fins 
ayant, pour la plupart, une origine chimique (Pannonien).

L'examen pétrographique du matériau de gravier et les analyses 
microminéralogiques (Tableau 1) rendent témoignage du fait que ce 
n ’était pas de la direction de la montagne mésozoi'que que le matériau 
fut transporté, mais il provint du territoire de la chaine de schiste cris- 
tallin, traversé de porphyre quartzifére, et dans une moindre propor- 
2 9 *  -  16
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tion, principalement ä partir de Tétage sarmatien, du territoire édifié 
de granits.

Annexe VIII. Coupe stratigraphique et lithologique du forage Eilend 1. 
— Rédigée par Mme L. R avasz-Baranyai.
Légende: C o u p e  s t r a t i g r a p h i q u e :  1. calcaire du type Lajta (Leithakalk);
2. marne calcaire et marne calcaire boueuse; 3. marne boueuse; 4. marne boueuse 
microstratifiée; 5. marne argileuse á boue; 6. marne argileuse bentonitique; 7. gres a 
grain fin, boueux, marneux; 8. gres á grain fin boueux, argileux; 9. gres ä grain 
fin boueux; 10. gres ä grain fin boueux, sableux; 11. grés boueux: 12. gres, gres 
calcareux; 13. sable, sable compact; 14. gres á gravier; 15. gravier. — C o u p e  
l i t h o l o g i q u e :  16. carbonate; 17. argile; 18. gres ä grain fin boueux; 19. sable; 
20. gravier.

ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОПОРНОЙ БУРОВОЙ 
СКВАЖИНЫ ЭЛЛЕНД 1.

Л. РАВАС—БАРАНЬЯИ

В опорной буровой скважине, заложенной в южном предполе гор 
Мечек (рис. 1), была прохождена толща верхне-и нижнепаннонских, сар
матских, тортонских и частично гельветских отложений(приложение VIII). 
Осадкообразование в бассейне было беспрерывным. Начавшаяся во время 
гельвета трансгрессия была связана с эпейрогеническими движениями. 
Она стабилизировалась в тортонском ярусе. Судя по литофациям, интен
сивность и частота движений, приводивших к понижениям и поднятиям 
уменьшается в тортонском ярусе, а затем еще сильнее— в сарматском. 
Однообразная толща отложений паннонского яруса обнаруживает лишь 
мелкомасштабную осцилляцию (приложение VIII). Диаграммы, изобра
жающие литологические типы (рисунки 4, 9, 14, 17), хорошо иллюстрируют 
однонаправленное развитие бассейна, прослеживаемое от грубообломоч
ных осадков, начавших отлагаться в связи с наступлением трансгрессии 
моря (гельветский ярус), через переходные типы (тортон и сармат) вплоть 
до пелагических, тонкозернистых осадков большей частью химического 
происхождения (паннон).

Петрографическое изучение материала галек и микроминералоги- 
ческие исследования (таблица 1) свидетельствуют о том, что материалы 
поступали не со стороны мезозойского горного сооружения, а с территории 
вероятно южнее расположенной полосы кристаллических сланцев, пере
сеченных кварцевым порфиром, и по меньшей мере — главным образом 
начиная от сарматского яруса — из области развития гранитов.

Приложение VIII. Стратиграфический и литологический разрезы буровой 
скважины Элленд-1. — Составила Л. РАВАС—БАРАНЬЯИ



Az Eilend 1. földtani alapfúrás kőzettani vizsgálata 453

Легенда: Ст р а т и г р а ф и ч е с к и й  р а з р е з :  1. известняк типа Лайта; 2. известко- 
вистый мергель и алевритисто-известковистый мергель; 3. алевритистый мергель; 4. 
микрослоистый алевритистый мергель; 5. алевритисто-глинистый мергель; 6. бентонито
вый глинистый мергель; 7. мергелистый алевролит; 8. глинистый алевролит; 9. алев
ролит; 10. песчанистый алевролит; 11. алевритистый песчаник; 12. песчаник, извест- 
ковистый песчаник; 13. песок, плотные пески; 14. гравелистый песчаник; 15. галь
ки.— Л и т о л о г и ч е с к и й  р а з р е з :  16. карбонат; 17. глина; 18. алеврит; 19. песок; 
20. гальки.
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I. Tábla — Planche I. — Таблица I.

1. Durvaszemcséjű meszes homokkő 1200,5 — 1200,0 m-ből. -f N 6 0 x
2. Kvarcporfírkavics, rezorbciós szegélyű biotittal 1048,5 — 1038,0 m-ből. || N 60 X

3. Fluidális szövetű kvarcporfírkavics 1048,5 — 1038,2 m-ből. || N 60 x
4. Kvarcporfírkavics, dihexagonális kvarccal 1048,5 — 1038,2 m-ből. || N 60 x

* * *

1. Grés calcareux á grain grossier de l ’intervalle de 1200,5 — 1200,0 m. -f N 60 X

2. Gravier de porphyre quartzifére á biotite ä bordűré de résorption de l’inter
valle de 1048 ,5 -1038 ,0  m. || N 60 x

3. Gravier de porphyre quartzifére á texture fluidale de l ’intervalle de 1048,5 —
1038.2 m. I] N 60 x

4. Gravier de porphyre quartzifére ä quartz dihexagonal de l ’intervalle de 1048,5 —
1038.2 m. II N 60 X

* * *

7. Грубозеристый известковистый песчаник из интервала 1200,5—1200,0 m . + N 60 X
2. Галька кварцевого порфира с биотитом с ресорпционной каймой из интервала 

1048,5—1038,0 м. íj N 60 х
3. Галька кварцевого порфира флюидальной тектуры из интервала 1048,5—1038,2 

м. II N 60х
4. Галька кварцевого порфира с дигексагональным кварцем из интервала 1048,5—

1038,2 м. II N 60X



»л
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II. Tábla — Planche II. — Таблица II.

1. Szericitesedett ortoklász karlsbadi-iker kvarcporfírban 1032,5 — 1019,6 m-ből. 
+  N 60 x

2. Muszko vitpala kavics 1003,0 — 996,5 m-ből. +  N 60 x
3. Fluidális szövetű kvarcporfírkavics rezorbciós szegélyű kvarccal 1003,0 — 996,5 

m-ből. II N 60 x
4. Kloritos és szericites kötőanyagú homokkőkavics 1003,0—996,5 m-ből. || N 60 x

* * *

1. Maele de Karlsbad d’orthoclase séricitisée dans du porphyre quartzifere de 
Tintervalle de 1032,5 — 1019,6 m. -f- N 60 x

2. Gravier de schiste de muscovite de Tintervalle de 1003,0 — 996,5 m. -j- N 60 x
3. Gravier de porphyre quartzifere á texture fluidale á quartz ayant une bordűré 

de résorption de Tintervalle de 1003,0 — 996,5 m. || N 60 x
4. Gravier de grés ä ciment de chlorite et de séricite de Tintervalle de 1003,0 — 

996,5 m. у N 60 x
sfc :Jc *

7. Карлсбадский двойник серицитизированного ортоклаза в кварцевом порфире из 
интервала 1032,5—1019,6 м. 4  N бОх

2. Галька мусковитового сланца из интервала 1003,0—996,5 м. +  N 6 0 x
3. Галька кварцевого порфира флюидальной текстуры с кварцем с ресорпционной 

каймой из интервала 1003,0—996,5 м. || N 60 х
4. Галька песчаника с клорито-серицитовым цементом из интервала 1003,0—996,5 

м. К N 60х
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III. Tábla — Planche III. — Таблица III.

1. Középszemcséjű, meszes homokkő 802,2—801,0 m-ből. || N 96 x
2. Osztályozatlan szemcséjű meszes homokkő 714,6—712,6 m-ből. || N 96 X

3. Biogén eredetű, homokos mészkő („lajtam észkő”) 685,5—680,7 m-ből. || N 60 x
4. Meszes kötőanyagú konglomerátum 658,8 — 650,0 m-ből. || N 60 x

* * *

1. Gres calcareux á grain moyen de l ’intervalle de 802,2 — 801,0 m. || N 96 X
2. Gres calcareux á grain sans assortiment de l ’intervalle de 714,6 — 712,6 m. 

II N 96 x
3. Grés sableux d’origine biogene („Leithakalk”) de rintervalle de 685,5—680,7 m. 

II N 60 x
4. Conglomérat ä ciment calcareux de rintervalle de 658,8 — 650,0 m. || N 60 X

7. Среднезернистый известковистый песчаник из интервала 802,2—801,0 м. || N 96 х
2. Известковистый песчаник с неотсортированной зернистостью из интервала 714,6— 

712,6 м. II N 96 х
3. Песчанистый известняк биогенного происхождения (,,известняк типа лайта“) из 

интервала 685,5—680,7 м. || N 60х
4. Конгломерат с известковистым цементом из интервала 658,8—650,0 м. || N 60 х
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IV. Tábla -  Planche IV. — Таблица IV.

1. Gneiszkavics 573,0 — 572,2 m-ből. +  N 6 0 x
2. Osztályozatlan szemcséjű, szericites és agyagos kötőanyagú, laza homokkő 

5 6 8 ,2 -5 6 7 ,6  m-ből. || N 96 x
3. Agyagos mészkő 401 ,9—405,0 m-ből. || N 96 x
4a. Rutiltűkristályokkal átszőtt klorit 914,9 —  907,0 m-ből. || N 150 X  
b. Anatáz 343,0 — 336,0 m-ből. || N 150 X

* * #

1. Gravier de gneiss de l ’intervalle de 573,0 — 572,2 m. +  N 60 x
2. Gres friable á grain sans assortm ent á ciment de séricite et d’argile de Pinter- 

valle de 568,2—567,6 m. || N 96 X
3. Calcaire argileux de l ’intervalle de 401,9—405,0 m. || N 96 x
4a. Chlorite traversé de cristaux aciculaires de rutile de l’intervalle de 914,9 —

907.0 m. II N 150 x
b. Anatase de l ’intervalle de 343,0 — 336,0 m. || N 150 x  

7. Галька гнейса ис интервала 573,0—572,2 м. +  N 60х
2. Рыхлый песчаник с неотсортированной зернистостью и серицитово-глинистым 

цементом из интервала 568,2—567,6 м. || N 96 х
3. Глинистый известняк из интервала 401,9—405,0 м. || N 96х
4а. Хлорит, пронизанный игольчатыми кристаллами рутила из интервала 914,9—

907.0 м. У N 150х
Ь. Анатаз из интервала 343,0—336,0 м. || N 150х
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