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A DOROGI-MEDENCE RÉSZLETES ÉS ÁTFOGÓ FÖLDTANI 
VIZSGÁLATÁNAK LEZÁRÁSA

írta : Gid a i L ászló

A Földtani Kutatási Tanács 1955. évi határozata nyomán a Dorogi-medence 
10 000-es földtani térképezéssel egybekötött földtani feldolgozását 1958-ban kezdtük 
el. A munka fontosabb kérdéseiről és az előző évek eredményeiről már több alkalom
mal beszámoltunk (Gidai L. 1964, 1967). Alábbiakban a munka 1966. évi fontosabb 
eredményeit foglaljuk össze.

T é r k é p  s z e r k e s z t é s .  Az 1966-os tervévben jelentős előrehaladást értünk 
el Dorogi-medence-i vizsgálataink teljes befejezése terén. Térképkiadási pro gramunk 
17 db 10 000-es lap észlelési és földtani változatban való nyomdai előkészítését, az 
ezekhez tartozó földtani térképmagyarázók és földtani alapadatgyűjtemények 
összeállítását irányozta elő. Az 1966-os tervév végére 14 db lap földtani munkálatai 
fejeződtek be. Ezek közül nyomtatásban megjelent a sárisápi; a térképszerkesztő 
osztály a múlt évben vette munkába a tokodi, csolnoki, dorogi, leányvári, pilis- 
szentléleki lapok teljes anyagát, s jelenleg folyik a földtanilag szintén lezárt kesztölci 
és marótpusztai 10 000-es lapok nyomdai előkészítése. 1966-ban zártuk le a Lábatlan 
É, Nyergesújfalu É, Táti-sziget, Esztergom DNy, Nagysáp és Piliscsév jelű 10 000-es 
lapok kéziratát. Utóbbi 6 lap szerkesztése az 1967. év feladata lesz. 1967-ben 3 db 
10 000-es lap (Lábatlan D, Mogyorósbánya, Esztergom DK) összeállítását kell 
csoportunknak elvégezni, ezek szerkesztése 1968-ban válik megoldhatóvá. Alapvető 
célkitűzésünk, hogy 1969-re, intézetünk alapításának 100. évfordulójára, a Dorogi
medence teljes 10 000-es sorozata a megfelelő magyarázókkal együtt nyomtatásban 
megjelenjen.

F ö l d t a n i  v i z s g á l a t .  A Dorogi-medence földtani vizsgálata terén 
1966-ban elért eredményeink közül a Gidai L.—N agy G.—Siposs Z. szerkesztésében 
1:25 000-es méretarányban elkészült fedett és fedetlen változatú összefoglaló térkép 
elkészültét emeljük ki, melyet a terület monográfiájához kívánunk csatolni. A térkép 
magába foglalja a Gerecse-hegység K-i, a Pilis-hegység ÉNy-i részét és a köztük levő 
tágabb értelemben vett Dorogi-medence területét.

A paleogén rétegcsoportnak nyolc különböző elterjedési, vastagsági és kifejlő
dési térképvázlatát készítettük el.

A középsőeocén és az oligocén barnakőszéntelepek előbbinél kisebb területi 
elterjedésűek és gazdasági jelentőségűek. A középsőeocén barnakőszénösszletről az 
eddig lemélyült fúrások alapján készült elterjedési és fedővastagsági vázlatunk 
nyomán felhívjuk a figyelmet, hogy Nagysáp—Sárisáp között, a bányászatilag is
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feltárt borókási területhez kapcsolódóan, lepárlásra alkalmas összetételű középső
eocén barnakőszéntelepek feltárására komoly lehetőség van. A reménybeli terület 
nagysága 5 km2 körüknek becsülhető, a várható mélység 300—500 m körüli.

Ebben az évben a Mány környéki nagy volumenű felderítő kutatás földtani 
munkálataiba is bekapcsolódtunk.

Az eocén képződményeket Gidai L., az oligocént Siposs Z., a miocént Jámbor 
A. dolgozta fel. A munka fontosabb földtani eredményei a következőkben foglalhatók 
össze:

Az eocén sorozat változó vastagságú szárazföldi összlettel kezdődik. Erre települ 
a lencsés kifejlődésű, ingadozó vastagságú és változó számú telepet tartalmazó 
eocén barnakőszénösszlet, amelynek mai elterjedését többszöri utólagos letárolás is 
módosította. Az eocén fedőösszlet átlagos vastagsága 40—50 m körüli, gazdag Nagy- 
foraminifera és Mollusca faunát tartalmazó mészkő- és agyagmárgarétegekből áll.

A mányi kutatási területre az árkos—sasbérces szerkezeti elrendeződés és 
tektonikai röglépcsőkre való tagolódás jellemző. A fő szerkezeti irányok: ÉK—DNy 
és ÉNy—DK. Nagyobb, a jelenlegi ismeretek alapján is elkülöníthető szerkezeti 
egységek:

a) A Bajna—Zsámbék és Epöl—Tök között húzódó, rendkívül összetört sas
bércvonulat, amely az eocénnek csak kis kiterjedésű denudációs reliktumait tartal
mazza, Az alaphegységet általában oligocén képződmények fedik.

b) Hozzávetőlegesen ÉK —DNy-i csapású a Mány—Nándorpuszta-i, röglép
csőkkel határolt szerkezeti árok.

Siposs Z. megállapítása szerint a mányi terület oligocénje a dorogi területéhez 
hasonlóan szintén háromosztatú. Lényeges kifejlődésbeli eltérés, hogy a dorogi 
területen sekély tengeri kifejlődést! foraminiferás agyagmárga Mány környékén 
általában csökkentsósvízi körülmények között keletkezett.

A miocén képződmények földtani feldolgozását Jámbor A. végezte. A területen 
mélyülő fúrások feldolgozása és a felszíni feltárások bejárása során tett megfigyelései 
szerint a zsámbéki és a mányi medencében a biztosan oligocénbe tartozó szürke 
agyag—homok összlet felett tarka agyag, homok és alárendelten bentonitrétegek 
váltakozásából álló képződmény települ. Ennek felső részében gazdag — K ókay J. 
szóbeli közlése alapján felsőtortonai — tengeri Mollusca faunát tartalmazó mészkő- és 
agyagmárgarétegek vannak.

A hasonlóan agyagmárga- és mészkőkifej lődésű szarmata képződmények üledék
hézag nélkül, de éles faunisztikai határral települnek a felsőtortonai felett. A szar
mata rétegsor kőzettani alapon három, faunisztikailag is önálló jellegű részre oszt
ható: az alsó, fehér mészkő- és mészmárga-, a középső, szürke agyagmárga- és ho
mok-, a felső oolitos mészkő-, meszes homokkő- és fehér mészmárgarétegekből álló 
szakaszra. Az egyes részek között a határ nem éles, csak az egyes kőzettípusok 
dominanciája alapján jelölhető ki. Ezért nem idő-, hanem fácies-határ jellege szembe
tűnő. Az alsó rész alsó felében több vékonyabb bentonitréteg mellett egy 30—70 
cm vastag szürkésfehér, egyéb üledékanyagtól mentes, osztályozottan rétegzett, 
apró szemű, szinttartó dácittufa-betelepülés észlelhető.

Az alsópannóniai agyagmárgaösszlet alsó határa faunisztikailag ugyancsak 
nagyon éles, bár üledékhézag nyomai nem észlelhetők. Az egyveretű összletben 
csupán az annak alsó 10 m-ében észlelhető, tiszta (diagenetikus piritkiválásokkal 
csupán helyenként szennyezett), pár cm vastag, közép- és apró szemű dácittufa- 
betelepülések jelentenek változatosságot.



A Dorogi-medence földt. vizsgálatának lezárása 137

A felsőpannóniai összletet apró- és középszemű, barnássárga, limonitos, esetenként 
kavicsos homokrétegek alkotják. Fedőjükben a nagyon jelentős lepusztulási tevé
kenység végbemenetele után lerakodott közép- és aprószemű kavics, s e felett 
würmi lösz települ. A kavics kora ősmaradványok hiányában pontosabban nem 
adható meg.

A témán dolgozó többi munkatárs 1966. évi eredményei közül az alábbiakat 
tartjuk kiemelendőnek:

Jámborné K ness M. a Nyergesújfalu 29. sz. fúrás perforatuszos és striatuszos 
összletében áthalmozott alsóeocén Nummulites faunát mutatott ki. A Nummulite- 
szek egymásra következése fordított mint az eredeti rétegsorokban. E beható vizs
gálatok újabb értékes adatokat hoztak az alsó- és középsőeocén közti kiemelkedésre 
vonatkozóan, amelyre korábbi összefoglalásainkban (Gidai L. 1966, 1967) már 
rámutattunk.

Rákosi L. múlt évi vizsgálatai igen érdekes, további vizsgálatokra serkentő 
eredményeket hoztak. Az oligocén összletben áthalmozott felsőkréta, alsókréta és 
triász sporomorphákat mutatott ki, az eredeti település fordított sorrendjében.

A Dorogi-medence keleti területén N agy G. által végzett vizsgálatok fontosabb 
eredményei a következők: A 10 000-es térképlapok szerkesztése befejeződött. Az 
elmúlt évben lényegében tisztázódott az eocén képződmények rétegtani helyzete, 
további vizsgálatot csak az ÉK-Középhegység-i kapcsolatokat mutató felsőeocén 
összlet igényel.
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ЗАК Л Ю Ч ЕН И Е ПО Д Е ТА Л Ь Н Ы М  И ОБЩ ИМ
Г Е О Л О Г И Ч Е С К И М  И С С Л Е Д О В А Н И Я М  Д О Р О Г С К О Г О

Б А С С Е Й Н А

Л. Г и д а и

Мы уже отчитывались несколько раз по вопросам и достижениям деталь
ного геологического исследования Дорогского бассейна (Л. Г и д а и  1964, 1967 
гг.). Ниже мы остановимся на важнейших результатах работы за 1966 г.

В нашей к а р т и р о в о ч н о й  п р о г р а м м е  были предусмотрены 
подготовка к печати 17 листов карт масштаба 1:10 000 в форме карт наблю
дений, карт со снятием четвертичных отложений и составление соответствую
щих объяснительных записок и сборника геологических данных. К концу пла
нового 1966 года закончились геологические работы по 14 листам карт.
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Наша главная цель в том, чтобы полная серия карт Дорогского бассейна 
масштаба 1:10 000 — вместе со соответствующими объяснительными запис
ками — вышла из печати до 1969 г. — столетней годовщины нашего Института.

Г е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я .  Из достижений в области гео
логического исследования Дорогского бассейна в 1966 г. надо подчеркнуть 
составление вариантов монографической карты с покровом и без покрова чет
вертичных отложений масштаба 1:25 000 в редакции сотрудников Л. Г и д а м —
3. Шипошш-Г. Н а д ь . Эта карта охватывает восточную часть гор Герече, 
северно-западную часть гор Пилиш и взятую в широком смысле область 
Дорогского бассейна, находящуюся между ними.

В 1966 г. мы включились и в геологические работы большого объема, 
проводимые к югу от Дорогского бассейна (область Мань—Ч орд акут). Эоне- 
новыми отложениями занимался Л. Г и д а м , олигоценовыми — 3. Шипошш, 
миоценовыми — А. Я м б о р . Главные результаты геологических работ можно 
обобщить в следующем:

Эоценовая серия начинается континентальными осадками разных мощ
ностей. Над ними залегает эоценовая буроугольная толща, содержащая из
меняющиеся по мощности и по количеству линзообразные пласты угля, на 
современное распространение которой влияла повторяющаяся последующая 
денудация. Мощность эоценовой кровли составляет примерно 40—50 м, она 
состоит из слоев известняков и глинистых мергелей, содержащих богатую 
фауну больших фораминифер и моллюсков.

Для разведуемой области Мань—Чордакут характерны грабены и горсты 
и тектоническое глыбовое ступенчатое строение. Главные тектонические на
правления: СВ—ЮЗ и СЗ—ЮВ. Главные тектонические зоны, выделенные на 
основании современных знаний:

а) Чрезвычайно раздробленная горстовая зона, протянувшаяся от сс. 
Байна—Жамбек до сс. Эпёл—Тёк, с маленькими денудационными реликтами 
эоцена. Фундамент покрыт обычно олигоценовыми образованиями.

б) Тектонический грабен у сс. Мань—Шандорпуста, ограниченный глы
бовыми ступенями имеющий приблизительно СВ—ЮЗ простирание.

По определению 3. Шипошш олигоцен Маньской области подобен олиго
цену Дорогской области, он тоже разделяется на три части. Существенное 
различие в их развитии в том, что рупельские фораминиферовые глинистые 
мергели образовались в Дорогской области в мелководных условиях, в то 
время как в окрестностях с. Мань обычно в условиях опреснённой воды.

Геологическая обработка миоценовых образований проводилась А. Я м - 
б о р о м . На основании его наблюдений, сделанных в ходе обработки данных 
геологических бурений данной области и поверхностных обнажений, в Жамбек- 
ском и Маньском бассейнах над олигоценовой свитой серых глин и песков 
залегает толща, состоящая из чередующихся пестрых глин, песков и в мень
шем количестве бентонитовых слоев. В верхней части этой толщи находятся 
слои известняков и глинистых мергелей, содержащие богатую морскую и, на 
основании устного сообщения Й. К о к а й , верхнетортонскую—моллюсковую 
фауну.

На верхнетортонские образования налегают глинисто-мергелистые и из
вестняковые сарматские отложения без стратиграфического перерыва, но с 
резкой границей в фауне. Сарматская толща по литологическому составу раз



A Dorogi-medence földi, vizsgálatának lezárása 139

деляется на три самостоятельные и по фауне части: нижняя часть состоит из 
белых и известковистых мергелей, средняя — из серых глинистых мергелей 
и песков, верхняя — из слоев оолитовых известняков, известковистых песча
ников и белых известковистых мергелей. Граница между отдельными частями 
не резкая, она проводится на основании господствующих отдельных типов 
пород. Поэтому бросается в глаза граница не по времени, а по фациям. Кроме 
находящихся в нижней половине нижней части нескольких тонких бентонито
вых слоев наблюдается серо-белый, не загрязненный другими материалами, 
сортированно слоистый, мелкозернистый прослой дацитовых туфов со ста
бильным стратиграфическим положением и мощностью 30—70 см.

Нижняя граница нижнепаннонской глинисто-мергелистой толщи по фауне 
тоже очень резкая, хотя перерывы в осадконакоплении не наблюдаются. В 
гомогенной свите единственной разнообразностью являются наблюдаемые 
в нижних 10 метрах чистые, содержащие только местами диагенетические пи
ритовые образования, средне — и мелкозернистые прослои дацитовых туфов 
мощностью в несколько см. Верхний паннон этой области состоит из мелко- 
и среднезернистых, коричнево-желтых, лимонитовых, местами гравелистых 
слоев песков. В их кровле залегают средне- и мелкозернистые гальки, отло
женные после очень интенсивной денудационной деятельности, и над ними 
вюрмские лессы. Возраст галек из-за отсутствия окаменелостей точно неопре
делим.

По достигнутым результатам особоважными считаем работы следующих 
специалистов:

М. Я м б о р — К неш ш  обнаружила в перфоратусовой и стриатусовой толще 
скважины Нергешуйфалу № 29 переотложенную нижнеэоценовую нуммули- 
товую фауну. Последовательность нуммулитов обратна последовательности 
оригинальных разрезов. Детальные исследования М. Я м б о р — К неш ш  дали 
новые ценные данные в отношении поднятия, имевшего место между нижним 
и средним эоценом, на которое уже было указано в наших предыдущих рабо
тах. (Л. Г идаи 1966, 1967).

Проведенные в прошлом году исследования Л. Р а к о ш и  принесли очень 
интересные побуждающие к новым исследованиям результаты. Он указал на 
присутствие в олигоценовой толще верхнемеловых, нижнемеловых и триасо
вых спороморф, переотложенных в обратной последовательности.




