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Összefoglalás : A Komló 17/a sz. fúrás a középsőtriász dolomitösszletben karbot rach i -
dolerit teléreket harántol t . A Mecsek hegység középsőtriász összletében ez az első eddig ész-' 
1 elt trachidolerit benyomulás, aminek krétaeleji korá t a tektonikai viszonyok is megerősít ik. 
A trachidolerit karbojellege transzvaporizációs ha tás ra u t a l . 

„Magyarország földtana" első kiadásában említve van a K. 17. sz. fúrásban harán
tolt vastag dolomitösszlet. Azóta a K. 54 sz. fúrásban, valamint a régi К 17. sz. fúrás mel
lett, attól 10 m-re északra a komlói szénosztályozó mögött lemélyített alább ismertetett 
К 17/a sz. fúrásban is harántolták. Tengerszintfeletti magassága 207 m. А К 17/a sz. fúrás 
által harántolt rétegsor 0,00—318,00 m-ig középsőmiocén, helvéti emelet riolittufás és 
tufasávos, halpikkelyes agyagmárga, konglomerátum és laza homokkő rétegekkel. 

318,00—440,00 m-ig alsóliász lotharingi emelet, fedőhomokkő csoport, kemény 
szürke agyagmárgával és meszes homokkővel. Ez az összlet miocénelőtti lepusztításos 
egyenetlen térszíni felülettel határolódik a reátelepült diszkordáns képződményektől. 

440,00—685,00 m-ig terjedő szakasz az alsóliász hettangi—szinémuri emeletet 
kitöltő kőszéntelepes csoportot foglalja magában, fokozatos átmenettel a lotharingi fedő
homokkő felé. 

685,00—929,00 m-ig, a talpig, a fúrás középsőtriász felsőanizusi dolomitban 
haladt, annak átharántolása nélkül. Az alsóliász kőszéntelepes csoport és a dolomitössz
let között tektonikus határ, törési sík mutatkozik trachidolerit telérrel, a kőszéntelepes 
csoport legalsó szakaszának, valamint annak felsőtriász fekütagjainak hiányával. A dolo
mit pados megjelenésű, tömött, nagyobbrészben kristályos, színe szürkés-sárgás-fehér, 
helyenként szürkés barnássárga, néhol rózsaszín. Határozott rétegződés a fúrómagokon 
nem észlelhető. A laboratóriumi elemzés szerint csekély Si0 2 -tartalma is van. Szerves 
maradványt nem találtunk. Az MgO és CaO tartalom aránya alapján normáldolomitnak 
minősíthető. 

A fúrás a dolomitösszletben, illetve közvetlenül felette — nem szólva az alsóliász-
ról — nagyobb mélységközökben összesen 7 trachidolerittelért harántolt. 

A telérek közül fúrás közben csak a legfelsőt sikerült észlelni, mert magfúrás csak 
gyéren történt s a finomra őrölt furadékmintában lehetetlen volt felismerni a trachidole-
ritet. Az alsó hat telér a geofizikai görbén azonban kiütközött, mégpedig a normálisnál 
kisebb ellenállással és nagy rádióaktivitással. 

A vizsgált kőzetanyag S. T é d e c z y Erzsébet vizsgálata szerint, típusos karbo-
trachidolerit. A nagyobb karbonáttartalom a karbonátos mellékkőzet transzvaporizációs 
hatásának tulajdonítható. 

A trachidolerit benyomulása a mecseki krétaeleji vulkanizmus idejére esik. Emel
lett szól az a körülmény is, hogy a legfelső telér az alsóliász és a triász dolomitösszlet 
szerkezeti határán található. 
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А К 17/a sz. fúrás magjain egy 80°-körüli és egy a réteglapokkal egybeeső átlag 
35—45°-os csúszási felület mérhető. Mindkettő végig mutatkozik a mezozóos rétegsoron 
belül. A 80°-köruli dőlésű csúszási felület а К 17/a és а К 54 sz. fúráson keresztül szerkesz
tett szelvényen jól kimutatható 160—340°-os csapású és 70°-os dőlésirányú törési síkot 
jelez, amely azonos a fent említett szerkezeti vonallal (1. ábra). Ez a vető az újkimmériai 
fázisban, a trachidolerit feltörést megelőzően keletkezett. A lezökkent és a fennmaradt 

1. ábra. Vázlatos szelvény а К 54 és К 17/a sz. fúráson keresztül. ÍSzerk.: H o n i g Gy.) M a g y a r á z a t : 
1. Tortónai , 2. Helvét i , 3 . Alsóliász (lotharingi) képződmények, 4. Alsóliász kőszéntelepes összlet, 5. Felső-
tr iász (raeti), 6. Középsőtriász (ladini) képződmények, 7. Felsőanizusi dolomit, 8. Trachidolerit , 9. Miocén 

H ~ előt t i térszín, 10. Vető 
Fig. 7. Sketch profile th rough the borings K. 54 and K . 17/a. (Constructed by Gy. Honig ) S y m b o l s : 
1. Tortonian, 2. Helvet ian , 3 . Lower Liassic (Lotharingian), 4. Lower Liassic coal-bearing series, 5. Upper 

Triassic (Rhaetic) , 6. Upper Anisian dolomite, 8. Trachydolerite, 9. Pre-Miocene relief, 10. Fau l t 

részben húzási (tenziós) repedések keletkeztek és a trachidolerit ebbe nyomult be. A lezök
kent részben azonban lényegesen nagyobbmérvű anyagfellazulás történt, ezért itt nagyobb 
tömegű trachidolerit található, mint a vető másik oldalán. Mivel a vető igen meredek és 
a trachidolerit kitörési centruma távolabb, ÉK-en volt, a magma a vetőbe közvetlenül 
nem nyomulhatott be, hanem csak a tenziós repedéseken keresztül. A trachidolerit benyo
mulásának itt leirt módja, miniatűr méretekben, jól megfigyelhető egy, а К 132 sz. fúrás 
lotharingi agyagmárga anyagú, a geológia szempontjából példátlanul szerencsésen fúrt 
magján. 

A fentiek megerősítik azt a régebbi megállapítást, amely szerint a trachidolerit, 
ill. a fonolit feltörését hegységképző mozgások előzték meg és a magma az ezek révén 
támadt repedésekbe nyomult be. Külön érdekessége ennek a fúrási szelvényben átharán-
tolt trachidoleritnek, hogy kétségtelenül szubvulkáni telérként a mélységben nyomult 
bele az anizusi dolomitösszletbe, amelynek külszíni rétegeiben eddig még nem észleltünk 
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trachidolerit teléreket, holott a verfeni összletben messze nyugaton Pécs határában is 
észlelhetők. Fölmerül itt az a lehetőség, hogy a triász—Uász szerkezeti határvonalán levő 
trachidolerit télért a mániái—melegmányi völgyben mutatkozó raeti rétegeknek szerke
zeti pikkelyével kapcsolatos trachidolerit nyomokkal hozzuk összefüggésbe. Az anizusi 
dolomitösszlet trachidolerit anyagának szűbvulkáni voltát transzvaporizációs jellege is 
kétségtelenné teszi. 

Trachydolerite dikes in the middle Triassic dolomite traversed by deep borings in the 
environment of Komló (Mecsek Mountains) 

GY. H Ő N I G 

The deep well Komló—17 a traversed some trachydolerite dikes in the middle 
Triassic dolomite series. In the middle Triassic of the Mecsek Mountains, these were the 
first trachydolerite intrusions to be recognized. Their early Cretaceous age is confirmed 
by tectonic evidence. The carbodoleritic nature of the rock is due to transvaporization 
phenomena. 


