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A NAGYGÖRBÖI SZERKEZETKUTATÓ FÚRÁS

Irta: Já m b o r  Á ro n  -  Ko r p á s  Lá sz l ó

A nagygörbői Ng-1. sz. szerkezetkutató fúrást a Központi Földtani Hivatal meg
bízásából az Országos Földtani Kutató- és Fúró Vállalat Miskolci Üzemvezetősége mélyí
tette le 1971. április 24. — 1972. április 14. között a Keszthelyi-hegység É-i előterében 
(1. ábra). A fúrás földtani célja a neogén és paleogén medence üledékek kifejlődési 
viszonyainak tisztázása, további konkrét adatok nyerése a hegységperemi és medence- 
jellegű felsőkréta üledékek rétegtani- és fácieskapcsolatainak értelmezéséhez, valamint a 
szenon képződmények medencealjzatának feltárása. Az alapvető rétegtani problémák

megoldásán túlmenően várható volt, hogy to
vábbi támpontot nyújt majd a Keszthelyi-hegy
ség É-i előtere felsőkréta korú barnakőszén
telepes rétegcsoportjának és bauxit-perspektívái- 
nak megítéléséhez, valamint vízföldtani viszo
nyainak tisztázásához.

A fúrás telepítését a M. Áll. Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet geofizikai vizsgálata 
előzte meg. Ennek keretében a jelenleg legkor
szerűbb módszerrel szeizmikus hossz- és ke
resztszelvény mérésére került sor, s a fúrásnak 
az e szelvényben kijelölt reflektáló szintek föld
tani ellenőrzése is feladata volt. A fúrást és a 
szeizmikus szelvényt a Központi Földtani Hiva
tal Kutatási Főosztálya tűzte ki. Műszaki ellen
őrei Bo h n  P. (KFH), Ká r p á t i  L. (KFH) és 
Ko r pá s  L. (MÁFI), majd Já m b o r  Á. (MÁFI) 
voltak.

A fúrást kezdettől talpig teljes magvétellel 
mélyítették, ezt a lyuk vízmegfigyelő kúttá való 
kiképzése követte. A szabadon hagyott főnum- 
mulinás mészkövön keresztül ugyanis a főkarszt 
vízszintje (147,81 m A.f.m) állt be a lyukba.

1. ábra. A nagygörbői Ng-1. sz. fúrás hely- 
szín’rajza

H = holocén áradmány, Q = pleisztocén 
homokos lösz, /ЗР12 = felsőpannon bazalt, 

Pl2 = felsopannon homok, agyag
Abb. 1. Lageplan der Bohrung Nagygörbő 

Ng-1
H = holozänes Alluvium, Q = pleistozäner 
sandiger Löss, 0Pl2=oberpannonischer Basalt, 

PI2 = oberpannonischer Sand, Ton
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A fúrás neogén és oligocén szakaszának dokumentálását a MÁFI Középhegységi 
Osztályának szakemberei -  Ko r pá s  L., Já m b o r  Á ., Csim a  K., Ja k u s  P., Be r n h a r d t  
В., S ze n t h e  I. geológusok és Ben c e  G. geológus technikus — végezték. Az eocén 
szakaszt Gida i L. geológus dolgozta fel, majd a szenon globotruncanás—inoceramuszos 
márga dokumentálását Ha a s  J. és Ed e l é n y i  E. geológusok végezték el. A begyűjtött 
anyagot a MÁFI laboratóriumai vizsgálták. A fúrás maradék maganyaga a MÁFI szépvizéri 
raktárában nyert elhelyezést.

A fúrás vázlatos rétegsora a következő (I. melléklet):
holocén talaj 
pleisztocén homok
felsőpannon homok, agyagmárga, kőzetliszt; lignittelepecskékkel 
alsó pannon agyagmárga, aleurit, homok
szarmata (volhyniai) durvamészkő, amely transzgressziós kaviccsal kezdődik 
törtön (badenien) homok, agyagmárga, kőzetliszt, mészkő, dácittufa; 350,7 -  
410,7 m-ig felső törtön, 410,7-706,0 m-ig alsótorton
felső?-helvéti (kárpátién) homok, agyagmárga, kőzetliszt, dácittufa, alján 
897,0-897,5 m-ig xilites barnakőszén-teleppel
alsó?-helvéti (ottnangien) agyag, agyagmárga, tarkaagyag, kavics, alján dácit- 
tufával
burdigalai (eggenburgien?) kavics, agyag 
oligocén tarkaagyag, kavics, konglomerátum 
középsőeocén nummuliteszes-alveolinás mészkő 
középső- esetleg alsóeocén kőszenes agyag, agyag és kavics 
felsőkréta globotruncanás-inocerámuszos márga és mészkő

A fúrást, amely 1500,0 m-ig volt tervezve, 1517,0 m-ben, bár a triász feküt még 
nem értük el, költségkeret hiányában a globotruncanás-inocerámuszos márga egy erősen 
meszes padjában leállítottuk.

A fúrás által harántolt kainozóos rétegsor mind a hegységközi, mind a medenceterü
letekkel jól korrelálható. Rétegsorának sztratigráfiai jelentősége, elsősorban a neogén 
tekintetében ebben áll, mert az magán viseli a medencebeli kifejlődés bélyegeit (nagy 
vastagság, túlnyomórészt nyíltvízi kifejlődés), de emellett a hegységperemi medencék 
bélyegei is — széntelepek, báziskavicsok — felismerhetők. Ez az első eset, hogy olyan 
rétegsort harántoltunk végig magvétellel, amely a zalai medencék neogénjével lényegében 
azonos, s így az ottani szórványos biosztratigráfiai adatok helyes megítéléséhez kulcsot 
szolgáltathat. Az 1315,0—1232,3 m között feltárt középsőeocén korú mészkő teljes 
egészében egyezik a Sümeg, Csabrendek, Gyepükaján, Nyirád térségében felszínről ismert 
és számos fúrásban harántolt nummuliteszes, illetve alveolinás mészkővel. A fedőjében 
települő, az oligocéntől a szarmatáig terjedő megszakítás nélküli összlet (1315,0-350,7 m 
között) transzgresszív oligomiocén üledékfélciklussal kezdődik. A ciklus jellegzetes ki- 
fejlődésű, a hegység területén máshol általában csak oligocén—alsó miocén korbesorolású, 
eocén mészkő és triász dolomitkavicsokban gazdag, helyenként eocén andezitkayicsokat 
tartalmazó folyóvízi konglomerátummal kezdődik, amelyet a szelvényben felfelé haladva
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fokozatosan vált fel homok- és kavicsrétegekkel tagolt, a Bakonyban ismert és meg
szokott terresztrikus tarkaagyagos kőzettípusokkal képviselt üledékképződés. Az 1023,2- 
1017,3 m között feltárt „alsó riolittufa”, valamint a 923,0—892,0 m közt harántolt 
„barnakőszén-telepes rétegcsoport” jól jelzi egyrészt a Herendi-medence hasonló képződ
ményeivel a fácies-azonosságot, másrészt a fokozatos transzgressziót. Ezek segítségével az
I. mellékleten feltüntettük* a legvalószínűbb korbeosztási lehetőséget. Megjegyezzük 
azonban, hogy a széntelepes összlet üyetén besorolása a herendi és várpalotai telepekével 
nem egyezik, de véleményünk szerint az alsó és középső riolittufa felismerhető réteg
sorunkban (1023,2—1017,3 m illetve 752,4-665,6 m között). Ezek segítségével a telepes 
összlet korának ilyetén való megítélése Magyarország nagyobb része mediterrán szén
telepeinek besorolásával megegyező. Kétségtelen, hogy ezeknek a tufáknak „alsó” és 
„középső” riolittufa besorolását egyelőre csak települési helyzetük bizonyítja, ezt azonban 
elég súlyos érvnek érezzük a mellékelt korbeosztáshoz. A „széntelepes összletből” üledék
folytonossággal kifejlődő, slírfáciesű, felsőhelvéti és törtön emeletbe sorolható tengeri 
üledékeket 923,0-350,7 m között tárta fel a fúrás. A két emelet közötti terepi határ- 
megvonás egyrészt az észlelt „középső riolittufa” (752,4—751,9 m között), másrészt a
706,0-705,3 m között harántolt lithothamniumos mészkőpad alapján történt. A hegység
peremen számos feltárásból ismert alsótorton abráziós konglomerátum — tekintettel a 
fúrás medencebelseji helyzetére — ezen a területen nem fejlődött ki.

A jellegzetes durvamészkő kifejlődésű szarmata üledékek (350,7-322,0 m között) 
alapkaviccsal települnek törtön feküjükön. A durvamészkő, kőzettani kifejlődése alapján, a 
Dunántúli-középhegység környékén ismert szarmata összletnek csak felső részét képviseli. 
A Dunántúli-középhegység ÉNy-i peremén eddig még nem tapasztalt módon az alsópan
non képződmények a szarmatából üledékfolytonossággal fejlődnek ki. Az alsópannon al- 
emelet alsó részét (322,0—254,5 m között) a Tapolcai-medencében ismert abráziós gyöngy
kavics heteropikus fáciesének tekinthető homok, míg felső részét (254,5—210,7 m között) 
a Középhegység peremi területein általános elteijedésű egyveretű kifejlődésű Congeria 
czjzeki-s agyagmárga képviseli. Az alsópannon képződmények legalsó részének teljes voltát 
a rétegek kapcsolódásán túl az eddigi tapasztalatok* alapján mindig a pannon alján megje
lenő, itt 312,9 m-ben észlelt dácittufa, illetve bentonit meggyőzően bizonyítja. Az üledék
folytonossággal, de cikluskezdettel kifejlődő felsőpannon emeletbe tartozó üledékek lito- 
lógiailag három szakaszra (210,7—81,7 m, 81,7-46,0 m és 46,0-9,2 m között) tagolhatok.

A negyedidőszaki üledékeket kvarc- és liditkavics, valamint bazalttörmelék tartalmú 
polírozott felületű szemcsékből álló futóhomok képviseli.

A több-kevesebb gyakorlattal terepen elvégezhető, elsősorban kőzettani alapú 
rétegtani beosztással természetesen nem elégedtünk meg ilyen jó feltárást adó fúrásnál, 
mert nagyobb távolságú rétegtani korrelációra főként az ősmaradványok nyújtanak 
lehetőséget. Elvégeztettük a Foraminifera-, a makrofauna- és a pannon képződmények 
paiinológiai vizsgálatát is. Az idősebb neogén palinológiai feldolgozását pénzhiány miatt 
fel kellett függesztenünk.

*JÁMBOR Á. -  KORPÁSNÉ HÓDI M. 1971: A pannóniai képződmények szintezési lehetőségei a 
Dunántúli-középhegység DK-i előterében. -  Föidt. Int. Évi Jel. 1969-ről.
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A neogén képződmények Foraminiferáinak vizsgálatát Ko r e c z n é  La k y  I. végezte. 
Vizsgálati adatai alapján a következő véleményt alakította ki:

„A fúrásból vizsgált minták közül a 322,0—337,0 m közötti szakasz a szarmata 
emelet Nonion granosum-os fáciesét jelölte. 344,0—373,0 m között felsőtorton Rotalia 
papillosa-s szint mutatható ki (hidasi széntelepes összlet fedője).

A fúrás 389,0-892,0 m között alsótorton rétegeket harántolt. A faunaegyüttesben 
plankton és bentosz alakok egyaránt megtalálhatók, helyenként nagy faj- és egyedszám- 
ban. Az összleten belül finomabb szintezés nem lehetséges, mivel együtt találhatók a 
lagenidaes, globigerinás, orbulinás és amphisteginás szintek fajai. A képződmények 
sekélytengeri lerakódások, csupán helyenként (483,0 m; 545,0 m; 550,0 m) mutatkozott 
partszegélyre utaló kifejlődés. Foraminiferák mellett Radiolariák, Bryozoák, Mollusca 
maradványok, Ostracodák, Echinodermata tüskék és vázelemrészek, halfogak, halmarad
ványok és otolithuszok teszik változatossá a faunaképet.

A 776,0—778,6 m közötti szakasz azonban nem illik a törtön rétegsorba. Az igen 
apró termetű Foraminiferák és a tömegesen előforduló szivacstűk és szivacsképletek a 
felsőhelvéti (kárpátién) slírre utalnak. 892,0-1090,3 m között helvéti (ottnangien) 
képződmények következtek, amelyek Foraminiferát nem tartalmaznak. A 892,0—890,8 
m-ig terjedő szakasz halmaradványokban, molluszkákban és Operculumokban gazdag. Ez 
az operculumos szakasz jól azonosítható a Hidasi-medence, valamint a sümegi S—25. sz. 
fúrás 332,0—336,0 m közötti azonos helvét szakaszával. Helyenként (955,0—962,6;
977,0—979,0 m) elég sok Chara termés található az iszapolási maradékban. Hasonló 
kifejlődés ismeretes a Mecsek hegységi helvét képződményekben is. Néhány mintában 
szenesedett növénymaradvány található, amelyek esetleg az ottnangien széntelepes 
kifejlődésekkel lennének azonosíthatók.”

Ez az összefoglalás lényegében megfelel a litosztratigráfiai képnek. Eltérést egyrészt 
az alsó, faunamentes szakaszok értékelésénél és a szarmata—felsőtorton határ kijelölésében 
találtunk. A szarmata alsó határa litosztratigráfiai és fejlődéstörténeti alapon 350,7 m-nél 
egy alapkavics réteg alján adható meg, s ez kis méretű diszkordanciát is jelent. Viszont e 
felett még felsőtorton Foraminifera faunaegyüttes jelenléte volt rögzíthető.

Hasonló eltérést tapasztaltunk a felsőtorton alsó határának megadásánál is, amely 
felett ugyancsak még alsótorton mikrofauna-együttes volt. Nyilvánvaló azonban, hogy ha 
a rétegtani határok kijelölését ciklusos összletekben a ciklushatárok figyelembevételével 
végezzük el, beosztásunk a mindennapi gyakorlat számára alkalmasabb lesz, mintha csak 
a Foraminifera vizsgálati eredményeket vesszük figyelembe.

A miocén makrofauna vizsgálata — Bo h n n é  Ha v a s  M. — alapján a szarmata és a 
felsőtorton határa tekintetében a Foraminiferák által nyújtottál azonos képet kaptunk 
azzal, hogy a felsőtorton fauna az alsótortontól pártszegélyi jellegében tér el.

A törtön alsó határa tekintetében a Foraminiferák által adottal nem egyezik, 
azonban a molluszka faunák fácies-jellegében az előbbi határnál ugyancsak határozott 
változás észlelhető.

A molluszka fauna a helvét összlet alját lényegében a litosztratigráfiai alapon kijelölt 
1067,0 m-nél jelölte ki, de az innen kikerült erősen csökkentsósvízi együttes kort aligha 
bizonyít, így az alsómiocén kijelölését az alsó riolittufa alatt jogosnak érezzük.



Nagygörbői szerkezetkutató fúrás 165

A pannon makrofaunát K o r p á s n é  H ó d i M. vizsgálta, véleményét az alábbiakban 
foglalta össze:

„A nagygörbői Ng—1. sz. fúrás Mollusca-faunával igazolható pannon rétegsora 
322,0 m-ig tart. Alsó- és felsőpannon határ pontosan nem adható meg. Az utolsó felső
pannon minta 159,0 m, az első alsó pannon anyag pedig 217,5 m-ből származik.

Makrofaunisztikailag az alsópannon mindhárom szintje valószínűsíthető, de kifejlő
dése nem jellegzetes. Az alsó két szint igen szegényes faunával, kis rétegvastagságban ta
lálható. A pannon rétegsor alsó 3,0 m-es szakaszán olyan Limnocardium sp.-k találhatók, 
amelyek a Dunántúli-középhegység több fúrásából is ismertek és mindenütt az alsópannon 
legalját jelzik. A következő szint 311,0—239,0 m között Parvidacna laevicostata, 
Limnocardium lenzi asperocastatum-ma\ jellemezhető. A fauna igen szegényes, önmagá
ban e két faj nem jelzi biztosan a középső szintet, de jelen esetben összekötő kapocs az 
alsó- és felső szintet jelző faunaegyüttesek között, mindkettőtől elkülönül, de átmenettel 
kapcsolódik is. Tehát az alsópannon faunaegyüttes folyamatos üledékképződést jelez, 
réteghiányt nincs alapunk feltételezni. A további 12 db alsó pannon minta a Congeria 
czjzeki jellemezte szint kifejlődését igazolja. Felső pannon alsó szintjét jelzi a 159,0 m-től 
megvizsgált 6 db minta. Kivételt csak a 32,5-33,0 m képez, amelynek faunája szintre 
nem jellemző. Ez a fauna csak aligsósvízi fáciest jelez, bemosott szárazföldi fajokkal, a 
többi felső pannon csökkentsósvízi képződményekkel szemben.”

K o r p á s n é  H ó d i  M. v é lem én ye szerint tehát a C. ungula caprae-s és a C. balatonica-s 
szint faun isztikailag  n em  k ü lö n íth e tő  el. Ü led ék k ő zetta n i alapon — fé lc ik lu s  k ezd et, 
lig n itte lep ecsk ék  — azonban 8 1 ,7  m -ben je lö lh e tő  k i, abban az érte lem b en , ho g y  ez  
az a határ, am ely  fe le t t  általában balatonica-s, e fe le tt  pedig általában ungula caprae-s 
faunák je len n ek  m eg.

STRUKTURBOHRUNG VON NAGYGÖRBŐ

von
Á. Já m b o r  -  L .  K o r pá s

Die Strukturbohrung Nagygörbő Ng—1 wurde im Aufträge des Zentralamtes für 
Geologie der VR Ungarn durch die Betriebsleitung Miskolc des Landesunternehmens für 
geologische Erkundung und Bohrung vom 24. April 1971 bis 14. April 1972 im nördlichen 
Vorland des Keszthelyer Gebirges niedergebracht. Der geologische Zweck der Bohrung 
war die Klärung der Ausbildungsverhältnisse der neogenen und paläogenen Becken
ablagerungen, die Gewinnung weiterer konkreter Angaben für die Deutung der stratigra
phischen und Faziesbeziehungen zwischen den Gebirgsrand- und Beckenausbildungen 
sowie die Erschliessung des Beckenuntergrundes der Senonablagerungen. Über die 
Lösung von grundlegenden stratigraphischen Problemen war zu erwarten, dass die dabei 
gewonnenen Ergebnisse weitere Anhaltspunkte zur Beurteilung der oberkretazischen
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Braunkohlenserie und Bauxitperspektiven sowie der hydrogeologischen Verhältnisse des 
nördlichen Vorlandes des Keszthelyer Gebirges liefern würden.

Dem Ansatz der Bohrung gingen geophysikalische Untersuchungen durch das 
L. Eötvös Geophysikalische Institut (ELGI) voran. Dabei wurden seismische Längs- und 
Querporfilvermessungen mit der modernsten Methode durchgeführt. Ausserdem hatte 
diese Bohrung zur Aufgabe, die in diesem Profil angegebenen Reflexionshorizonte 
geologisch zu kontrollieren.

Die Bohrung wurde vollständig, von Bohrlochmündung bis Bohrlochsohle, mit 
Kerngewinn abgeteuft.

Hierunter wird eine Skizze der Schichtenfolge der Bohrung angegeben (s. Beüage I):

holozäner Boden 
pleistozäner Sand
oberpannonischer Sand, Sandmergel, Schluff mit Lignitlagen 
unterpannonischer Tonmergel, Aleurit, Sand
sarmatischer (volhynischer) grober Kalkstein, der mit Transgressionsschotter 
beginnt
tortonischer (Badenien) Sand, Tonmergel, Schluff, Kalkstein, Dazittuff. Von 
350,7 bis 410,7 m Obertorton, von 410,7 bis 706,0 m Untertorton 
ober(?)helvetischer (Kárpátién) Sand, Tonmergel, bunter Ton, Schotter, mit 
Dazittuff; an der Basis, von 897,0 bis 897,‘5 m, mit einem xylitischem Lignit
flöz
unter(? )helvetischer (Ottnangien) Ton, Tonmergel, bunter Ton, Schotter, an 
der Basis mit Dazittuff
burdigalischer (Eggenburgien?) Schotter und Ton
oligozäner bunter Ton, Schotter, Konglomerat
mitteleozäner Nummuliten-Alveolinen-Kalk
mittel-, eventuell untereozäner kohleführender Ton, Ton, Schotter
oberoligozäner Globotruncanen-Inoceramen-Mergel und -Kalkstein




