
Az ebesi mélyfúrások földtani eredményei
Irta: T. Kovács Gábor

Bevezetés
A  terület geofizikai fölmérése 1936 évben 

indult meg. A  graviméteres mérések gravitá
ciós maximumot, a mágneses mérések mágne
ses minimumot mutattak ki. A  szeizmikus ref
rakciós és reflexiós mérések jól záródó szeiz
mikus kiemelkedést jeleztek. (1. ábra.)

A  terület környékének fúrásokkal való 
felderítése 1918 évben, a Nagyhortobágy-I. sz. 
kút mélyítésével indult meg. Ezt követte a 
Debrecen határában mélyült Yérvölgy-I. majd 
1924 évben a hajdúszoboszló, Ha-1. sz. fúrás, 
melyből gyógyvizet és kevés gázt nyertek. A  
kincstár gázkutatás céljából további fúrásokat 
mélyített Debrecen és Hajdúszoboszló terüle
tén. Ezek a fúrások szénhidrogénok felfedezésére 
nem vezettek, de megalapozták mindkét he
lyen a kialakuló fürdővárosok fejlődését.

Az 1958 évben felfedezett hajdúszoboszlói 
földgáztelepek a környező területek további 
kutatását tették szükségessé. A szeizmikus ku
tatás Ebesen is eredményes volt. A  kimutatott 
szeizmikus szerkezet mélyfúrásokkal való meg
kutatása 1960— 1964 években történt meg. A  
fúrások földgáztelepek felfedezéséhez vezettek. 
A  területen 16 db kutatófúrás mélyült. (1. 
ábra.) A  fúrások értékes földtani eredményeket

adtak, melyek közlése —  részadatközlésektől 
eltekintve —  nem történt meg. A  dolgozat 
célja az újabb földtani eredmények ismerte
tése.

A terület rétegtani felépítése
1. Paleozoikum.

A  terület legidősebb képződménye az Eb-2. 
sz. fúrásból ismert. A  kréta korú rétegek alatt 
sötétszürke és szürkészöld, réteges-lemezes el- 
válású, selymesfényű, gyűrt és repedezett csil
lámpala található. A  csillámpala valószínűen 
a mezozónában, a devon előtt keletkezett. Az 
Eb-6. sz. fúrásban ennél fiatalabb, valószínű
en alsókarbon korú, sötétszürke, palás jellegű, 
sok grafitot és csillámot tartalmazó, durva
szemű, kovás kötésű, palás kvarchomokkövet, 
kalciteres, grafitpikkelyes mészfillitet és gra
fitbetelepüléseket tartalmazó kvarcitot lehet 
kimutatni. A  kőzetek az epizónában keletkez
tek. A  kőzetek vékonycsiszolati vizsgálatát 
Csongrádi B.-né végezte el.

2. Triász.

Triász korú képződményeket az Eb-1. sz. 
fúrásban nagy vastagságban lehetett kimutatni.

1. ábra. A terület és környékének helyszínrajza és 
szeizmikus szintvonalas térképe. Összeállította T. Ko
vács Gábor. Jelmagyarázat. 1. A szeizmikus szintvo
nalak tengerszint alatti mélysége. 2. Fúrás jele és 
száma. 3. Vizsgált terület határa. 4. Földtani szel

vényirányok.
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Jura korú rétegek alatt, 1700— 1742 m között, 
sötétszürke, kalciteres palás agyag, és finom
szemű homokkő képviseli. Az 1742— 1798 m-es 
szakaszban szürke, kalciteres, szerpentinese- 
dett márgapala, és szürke, zöldesszürke, rózsa
színű, réteges-lemezes elválású, kalciteres, ko- 
vás, palás, tűzköves, márgás mészkő található.

A triász-rétegeket, 1798— 1914 m között, 
kréta korú diabáz telér harántolja. A  diabáz 
alatt, a 2049,5 m-es talpmélységig, sötétszürke, 
selymesfényű, réteges-lemezes elválású, he
lyenként gyűrt, kalciteres palás agyag helyez
kedik el. Az összlet ősmaradványt nem tartal
maz. A  feltárt rétegsor kétségtelenül idősebb 
mezozóos korú.

Az Eb-1. sz. fúrás triásznak minősített 
összlete, majdnem egyező felépítésű a napja
inkig vitatott hajdúszoboszlói, Ha-2. sz. kincs
tári fúrás rétegsorával. A  Ha-2. sz. fúrásban 
mészkő, mészpala, homokkőpala, tufás agyag, 
diabáz és diabáztufa található, hasonlóan a 
Bükk-hegységi triász kifejlődéshez. Ezeket a 
képződményeket egyes szerzők különbözőkép
pen értelmezték. A  legutóbbi értékelés Kő- 
rössy L.-tól (4.) származik, aki a felsőkréta flis 
képződmények közé sorolta. Az Eb-1. sz. fúrás 
új adata, és az időközben több fúrásban fel
tárt flis jellegű képződmények ismerete két
séget kizáróan igazolja flisbe való sorolásának 
helytelenségét. Ezeket a képződményeket, mint 
már előzőleg Vadász E. és Schmidt E. R. fel
tételezte, a Bükk-hegységi triásszal azonos ki- 
fejlődésűnek tartjuk, s valószínűen a ladini 
emeletet képviselik.

3. Jura.

A  jura korú képződményeket az Eb-1, 
Eb-7., Eb-12. és Eb-13. sz. fúrásokban talál
tunk. Az Eb-12. sz. fúrásban szürke, kalciteres 
mészkő, s az alsó részen sötétszürke, rétege
zett, gyüredezett, kalciteres palás agyagmárga 
található. A  mészkőből készült vékonycsiszola- 
tokban tömegesen fordulnak elő a Tintinnidea 
(Calpionella) átmetszetek. A  mészkő az ősma
radványok alapján a felső jura tithon emeletbe 
sorolható. Az Eb-7. sz. fúrás jura rétegsora 
megegyezik az Eb-12. sz. fúrásban feltárttal, 
ősmaradványt azonban nem tartalmaz. Az 
Eb-13. sz. fúrásban a rétegtani helyzet és a 
kőzettani összehasonlítás alapján jurába sorol
ható a világosszürke, kalciteres mészkő. Az ed
dig ismertetett jura képződményektől eltérő ki- 
fejlődésű az Eb-1. sz. fúrásban megismert ju
rába sorolható összlet. A  feltételezetten alsó
kréta korú rétegek alatt sötétszürke, lemezes 
elválású, gyűrt, kalciteres agyagpala váltakozik, 
világosszürke, kalciteres, agyagos mészkőréte
gekkel. Ősmaradványt nem tartalmaz. A  kőzet 
hasonló a Hsz-8. sz. fúrásban megismert már
gapala és agyagos mészkő váltakozásából álló 
összlethez, melyből felsőjura tithon emeletre 
jellemző Calpionella alpina és Tintinopsella sp. 
került elő.

4. Alsókréta.

Az alsókrétát diabáz képviseli az Eb-7. és 
Eb-12. sz. fúrásban. Az Eb-1. sz. fúrásban, a 
triász rétegekben, mint telér fordul elő. A  
diabáz világosszürke, zöldesszürke, sárgászöld 
és vörösbarna színű, helyenként agyagosodott, 
kloritosodott, vékony repedésekkel átjárt, kal
citeres kőzet.

Egyedülálló képződményt tártak fel az 
Eb-1. sz. fúrásban. A  felsőkréta és jura réte
gek között szürkészöld, szerpentines csillám- 
palakavicsokból álló konglomerátum váltako
zik, sötétszürke, lemezes elválású, gyűrt, töre
dezett, kalciteres agyagpalával. Ősmaradványt 
nem tartalmaz. Lehetséges, hogy az összlet a 
csaknem teljesen lepusztult alsókréta üledéke
ket képviseli. Hajdúszoboszló területén a fel
sőkréta korú konglomerátumból, faunával iga
zolt, alsókréta korú mészkőkavics került elő.

5. Felsőkréta.
A  feltárt felsőkréta korú, flis jellegű üle

dékeket túlnyomórészt konglomerátum kép
viseli. Ősmaradvány nem került elő, ezért csak 
kőzettani összehasonlítás és rétegtani helyzet 
alapján sorolható a felsőkrétába.

Az Eb-1. és Eb-7. sz. fúrásban vörösbarna 
agyagos kötőanyagú, durvaszemű mállott csil- 
lámpalakavicsokból álló konglomerátum mu
tatható ki. Az Eb-2, Eb-3, Eb-4, Eb-6, Eb-10 
és Eb-1. sz. fúrásokban szürke, világosszürke, 
agyagos-homokos kötőanyagú, változó szem
nagyságú konglomerátum található. A  kavi
csok anyaga túlnyomórészt csillámpala, kisebb 
mennyiségben agyagpala, mészkő, homokkő, 
agyagmárga, mészmárga, kvarc, kvarcit és dia
báz. A  kavicsok a triász, jura és alsókréta korú 
kőzetek lepusztulásából származnak. Az Eb-2. 
sz. fúrásban a konglomerátumba települve sö
tétszürke, finomszemű homokkőrétegek is elő
fordulnak. Az összletet miocén korú, elbontott 
dácit telér töri át. Az Eb-10. sz. fúrásban a 
konglomerátum sűrűn váltokozik szürke, kal
citeres agyagmárga rétegekkel.

6. Eocén.
Az eocén flis jellegű rétegeket a legtöbb 

fúrás harántolta. Az eocénen belüli szintezést 
megnehezíti az a körülmény, hogy kevés kor
jelző ősmaradvány mutatható ki. Az ősmarad
ványok leggyakrabban csak a paleogénba so
rolhatók, azonban a korjelző Globigerina bul- 
loides és Globigerina eoceana is kimutatható.

Az Eb-2. sz. fúrásban szürke, homokos
karbonátos kötőanyagú, durvaszemű konglo
merátum, és betelepülésként világosszürke, 
kalciteres homokkő és sötétszürke, kalciteres 
agyagmárga található. A  konglomerátum 
kvarc-, kvarcit-, földpát-, homokkő- és agyag
kavicsokból áll. Korjelző fauna nem került elő. 
Az egyik homokkőkavicsból felsőkréta korú 
Globotruncana sp. került elő. Ez a körülmény is
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az eocénba való tartozást igazolja. Az Eb-5, 
Eb-6. és Eb-12. sz. fúrásokban tipikus flis 
képződményt tártak fel. A  rétegsor sötétszür
ke, összetört, kalciteres agyagmárga, és vilá
gosszürke, finomszemű, karbonátos kötésű, kal
citeres homokkő váltakozásából áll. Eocénra 
jellemző ősmaradványokat tartalmaz. Az Eb-8. 
sz. fúrásban sötétszürke, agyagmárga kötésű, 
monomikt, homokkőkavicsokból álló konglo
merátum található. Ősmaradvány nem mutat
ható ki. Az Eb-10. sz. fúrásban az eocén réte
gek felső része sötétszürke, kalciteres agyag
márga és márga, valamint sötétszürke, finom
szemű, kalciteres homokkő változásából áll. 
Helyenként monomikt, homokkőkavicsokból 
álló konglomerátum betelepülések is előfordul
nak. A  konglomerátumban korjelző mikrofauna 
mutatható ki. Kővári J. az alábbi mikrofaunát 
határozta meg; Globigerina bulloides, Rhab- 
dammina abyssorum, Rotalia cfr. umbilicata, 
Robulus sp., Lepidocyclina sp., Globorotalia sp., 
Acaarinina sp. és Bulimmá sp. Az eocén alsó 
része kizárólag világosszürke, finomszemű kal
citeres homokkőrétegekből áll. Az Eb-14. sz. 
fúrásban világosszürke, durvaszemű, kavicsos 
homokkő és zöldesszürke, agyag és homokkő 
kötőanyagú, kvarc-, homokkő-, agyag- és már- 
gakavicsokból álló konglomerátum található. A  
mikrofauna alapján eocén korú.

Az eddig ismertetett képzőmények a kör
nyező területek adatai, a kőzettani összehason
lítás és a rétegtani helyzet alapján, valószínűen 
az alsóeocént képviselik. Az előkerült ősma
radványok csak az eocénba való tartozást iga
zolják.

Az Eb-9. sz. fúrásban az eocén felső ré
szén vörösbarna, meszes kötőanyagú, homokkő- 
és kvarckavicsokat tartalmazó meszes agyagot, 
a középső részen sötétszürke, agyagmárga kö
tőanyagú, durvaszemű kvarc-, földpát-, homok
kő- és agyagmárgakavicsokból álló konglome
rátumot, az alsó részen vörösbarna, meszes 
kötésű, durvaszemű, kvarc-, mészkő- és ho
mokkőkavicsokból álló konglomerátumot tár
tak fel. A mészkőkavics csiszolatból eocén korú 
mikrofauna került elő. Kővári J. meghatáro
zása szerint Anomalina sp., Quinqueloculina 
sp. mutatható ki. A  kavics alsóeocén korú le
het, s a középsőeocénban, áthalmozás folytán, 
úiból lerakodott. A  meszes agyagból a közép
sőeocén alsó részét kénviselő Monocolpopolle- 
nites tranquillus pollen faj mutatható ki. 
Ugyancsak a középsőeocénba sorolható az 
Eb-11. sz. fúrásban feltárt világosszürke és vö
rösbarna színű, agyagos kötőanyagú, durva- 
szetnű homokkő-, diabáz-, agyag-, agyagmárga- 
és mészkőkavicsból álló konglomerátum is. A  
konglomerátum alsó részén homokkő és ka
vicsos agyagbetelepülések is találhatók.

7. Miocén.

A miocén képződmények általános elter- 
jedésűek. A  teljes miocén nem fejlődött ki. A  
területen a szarmata és tortonai, helyenként a

helvéti emelet mutatható ki. A helvéti és tor
tonai emelet nem mindenütt különtíhető el, 
ezért együtt, középsőmiocénként tárgyaljuk.

7la. Középsőmiocén. (Helvéti, tortonai) képződ
mények.

A  területen túlnyomórészt a tortonai eme
let van képviselve. Csak egy fúrásban (Eb-3. 
sz. fúrás) mutatható ki korjelző tortonai mik- 
rofauna. Kimutathatók Elphidium, Borelis, 
Nonion, Asterigerina, Bulimina, Cibicides, Uvi- 
gerina, stb. Foraminiferák. A  helvéti emelet 
ősmaradványt nem tartalmaz. A  középső
miocént tengeri, szárazföldi és vulkáni rétegek 
építik fel. A  rétegsor nagyon változatos. A  
tortonai-helvéti emelet elhatárolása az ebesi 
területtől É-ra mélyült fúrások földtani ada
tai, a kőzettani összehasonlítás és a rétegtani 
helyzet alapján történt. Általában az össze
függő vulkáni anyag és a tengeri képződmé
nyek kora tortonai, s az alatti elhelyezkedő 
szárazföldi képződmények a helvéti emeletbe 
sorolandók. Az Eb-1. sz. fúrásban a riolittu- 
fába és agglomerátumba agyagmárga települ. 
Valószínűen tortonai 'korú. Az Eb-2. sz. fúrás
ban riolittufa és dácittufa található. Valószí
nűen tortonai korú. Az Eb-3. sz. fúrásban a 
felső részen riolittufa, tufabetelepüléseket tar
talmazó, finomsizemű, tufás homokkő és mész- 
márgalpncséket tartalmazó, tufás, homokos 
márga, a középső részen riolittufa, az alsó 
részen kovás riolittufa, plagioklász riolit kris
tálytufa, agyagmárga, mészmárga, vulkáni 
üvegből álló breccsa és kovásodott riolit mutat
ható ki. Gazdag kor jelző tortonai mikrofaunát 
tartalmaz. A  legalsó rész valószínűen helvéti 
korú. Az összletet homokkő kötőanyagú, kvarc, 
márga, homokkő, mészkő, tűzkő és csillámpala 
anyagú breccsa építi fel. Az Eb-4. sz. fúrásban 
riolit és riolittufa található. Valószínűen tor
tonai korú. Az Eb-5. sz. fúrásban tufa és tufás 
homokkő kötésű, kvarc-, kvarcit-, mészmárga-, 
márgás mészkő-, homokkő- és csillámpalaka- 
vicsokból álló konglomerátum mutatható ki. Az 
alsó részen riolittufa kötőanyagú, agyag-, 
mészmárga- és homokkőkavicsokból álló 
breccsa és riolit kristálytufa is előfordul. Va
lószínűen a helvéti emeletbe sorolható. Az 
Eb-6. sz. fúrásban szürke, szürkésvörös, ho
mokkő, tufás agyasmárga és agyagos tufit kö
tésű, kvarc-, szarukő-, mészkő-, mészmárga-, 
márga-, mészkőtufit- és homokkőkavicsokból 
álló kongromerátumot tártak fel. Valószínűen 
a tortonai emeletbe sorolható. Az Eb-8. sz. fú
rásban riolittufa agglomerátum található. Be
településként kalcedonos tufa kötésű, homok
kő- és kvarcitkavicsokból álló konglomerátum 
és kvarckavicsos homokkőtufit mutatható ki, 
Tortonaiba sorolható, de az alsó részen a hel
véti emelet is képviselve lehet. Az Eb-9. sz. 
fúrásban tortonai korú riolittufát tártak fel. 
Az F.b-11. sz. fúrásban riolittufa és betelepü
lésként agyagmárga mutatható ki. Az EbÉ-1. sz. 
fúrásban kovásodott, közelebbről meg nem ha
tározható tufát és barnásvörös agyagot tártak
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2, 3, 4, 5. ábra. Földtani szelvények. Szerkesztette T. Kovács Gábor. Jelmagyarázat. 1. Korhatár. 2. Fel
tételezett korhatár. 3. Vető.



fel. Tortonaiba sorolható, de az alsó részen a 
helvéti emelet képviselve van.

7/b. Szarmata képződmények.

A  szarmata rétegek majdnem minden fú
rásban megtalálhatók. A  rétegek bőséges, kor
jelző makro- és mikrofaunát tartalmaznak. Tö
megesen fordulnak elő az Elphidium, Rotalia, 
Quinqueloculina, Triloculina, stb. Foraminife- 
rák. Ritkán a Cardium félék is kimutathatók. 
A  területen a mészkőfácies fejlődött ki. A ré
tegek kifejlődése nagyon változatos, ezért fú
rásonként közlöm a harántolt rétegsorokat.

Az Eb-1 .sz. fúrásban főleg ősmaradvány
váz töredékekből álló, porózus, finomszemű 
mészkő található, tufa és tufitos mészkő bete
lepülésekkel. Az alsó részen karbonátos kötésű, 
tufás kvarc-, kvarcit- és földpátkavicsokból 
álló konglomerátum helyezkedik el. Az Eb-2. 
sz. fúrásban mészkövet, homokkövet és kong
lomerátumot tártak fel. Az Eb-3. sz. fúrásban 
a felső részen porózus, homokos, tufás 
mészkő, homokos tufa, homokos agyag- 
márga, homokos, agyagos tufit és középszemű 
homokkő, az alsó részen karbonátos kötő
anyagú, finomszemű, földpát-, kvarc- és tufa
kavicsokból álló konglomerátum, és homokos 
agyagmárga fordul elő. Az Eb-4. sz. fúrásban 
a mészkő és riolittufa közé homokos agyag
márga, homokos márga és finomszemű homok
kő települ. Az Eb-5. sz. fúrásban mészkő és 
tufás agyagmárga, az Eb-6. és Eb-14. sz. fúrás
ban mészkő található. Az Eb-7. sz. fúrásban 
karbonátos kötőanyagú, kvarc-, kvarcit- és kal- 
cedonkavicsokból álló konglomerátum, homok- 
kőtufit, tufaagglomerátum, tufás márga, tufás 
mészmárga, mészmárga és kavicsos, tufás-már- 
gás homokkő mutatható ki. Az Eb-8. sz. fúrás
ban a szarmatát oolitos mészkő képviseli. Az 
Eb-9. sz. fúrásban tufatörmelékes homokkő és 
mészkő található, riolittufa betelepülésekkel. Az 
Eb-10. sz. fúrásban kavicsos homokkő, oolitos 
mészkő és kavicsos mészkő mutatható ki. Bete
lepülésként kavicsos, homokos agyagmárga és 
kvarc-, mészkő- és tufakavicsokból álló kong
lomerátum fordul elő. Az Eb-11. sz. fúrásban 
mészkőlencsés mészmárga, homokos márgatu- 
fit, tufás homokkő, homokos, kavicsos márga 
és tufás mészmárga található. A  szarmatát az 
alsó részen homokos, márgatufit kötésű, kvarc-, 
kvarcit-, plagioklász- és tufakavicsokból álló 
konglomerátum képviseli. Az Eb-15. sz. fúrás
ban oolitos tufás, homokos mészkő és tufa ta
lálható. Az EbÉ-1. sz. fúrásban tufás agyag
márga és tufás márga mutatható ki.

8. Pliocén. (Alsó-, Felsőpannoniai) képződmé
nyek („levantei?” )

A  pliocén üledékeket három részre tagol
juk. Az alsópannoniai alemelet rétegsora 
agyagmárgából és homokkőből, a felsőpanno
niai alemelet rétegsora agyagmárgából és ho
mokkőből, felső részen agyag és homok válta

kozásából áll. A  felsőpannonban fás barnakő
széncsíkok is találhatók. A  felsőpliocén („le
vantei?”) fácies rétegsorát tarka agyag es ho
mok, ritkán kavics alkotja. A  felsőpliocénre a 
pleisztocén és holocén korú agyag- és homok
rétegek települnek.

Az alsó- és felsőpannoniai alemelet kép
ződményeiből korjelző ősmaradványok mutat
hatók ki.

Ősföldrajzi és szerkezeti viszonyok vázlata.
A  vizsgált terület földtanilag Kartai Gy. 

(3.) és Kőrössy L. (5.) nagyszerkezeti szintézise 
alapján az Észak-alföldi mezozóos aljzatú 
neogén medence D-i és a tiszántúli paleozóos 
aljzatú neogén medence É-i peremvidékét fog
lalja magába. A  vizsgált területen húzódik a 
közel ÉNy— DK-i irányú, Kőrössy L. által ki
mutatott Ebes— szolnoki diszkolációs öv, mely 
a két nagy szerkezeti egységet elválasztja.

A kristályos alaphegység . maradványait a 
D-i részen tárták fel. Az É-i rész a pfalzi oro- 
gén hatására, lépcsős vetők mentén, eddig is
meretlen mélységbe süllyedt. A mezozóos fe- 
dőhegységi tagok a lesüllyedt ópaleozóos kép
ződményekre települnek. A terület É-i részét 
a középsőtriászban fokozatosan mélyülő tenger 
borítja el. Ekkor képződtek az Eb-1. sz. fúrásban 
feltárt palás agyagok, homokkövek, márgapa- 
lák és márgás mészkövek. A  terület a felső
triászban, az alsó- és közép jurában kiemelt szá
razulat. A középsőtriász képződmények nagy 
része ekkor letarolódik. A terület a felsőju
rában lesüllyedt, ekkor képződtek a tithon emh- 
letbeli mészkő és agyagpala rétegek. Az üle
dékképződés valószínűen nagyobb megszakítá
sok nélkül továbbfolytatódott az alsókrétában, 
ahol konglomerátum és agyagpala képződött. 
Az ausztriai orogén hatására a terület kiemel
kedik, s megindul az a hatalmas magmás tevé
kenység, mely a diabázt szolgáltatta. A  terület 
süllyedésével vette kezdetét a flismedence ki
alakulása, melyben a felsőkréta és eocén korú 
flis jellegű üledékek képződtek. A  szárazulatok 
nagy arányú lepusztulása révén, nagy vastag
ságú üledék képződött. A  triász, jura és alsó
kréta nagyrésze lepusztult.

A terület az eocén kor végén, a pireneusi 
mozgások hatására kiemelkedett, s kezdetét 
vette az oligocén eleji nagy lepusztulás. A  de- 
nudáció a területen lepusztította az eocén és 
felsőkréta nagy részét, sőt egyes területrésze
ken a teljes eocént és felsőkrétát isi, pl. Eb-7. 
sz. fúrásban. A  stájer orogén hatására indult 
meg, a helvéti emelet idején a vulkáni tevé
kenység. A  vulkáni tevékenység a tortonai 
emelet idején éri el maximumát. A szarmata 
végén a vulkáni tevékenység lezárult. A mio
cén idején a terület egy része vízzel borított. 
A szárazföldi és vulkáni képződmények mellett 
a tengeri üledék is képviselt. A  szarmata eme
let végén megkezdődött a terület általános 
süllyedése. Ekkor képződnek a pannon, a fel
sőpliocén, a pleisztocén és a holocén üledékek.
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A terület medencealjzatának mai helyzete 
a nagymértékű lepusztulási ciklusok és a tek
tonikai mozgások együttes hatásának az ered
ménye. A földtani szelvények vizsgálatából ki
tűnik, hogy kis távolságon belül, ugyanabban 
a mélységben paleozóös, triász, jura, kréta és 
eocén rögök váltják egymást. A  neogénnél idő
sebb kőzetek töréses szerkezetűek. A  különböző 
időben lejátszódó tektonikai mozgások újabb 
és újabb töréseket hoztak létre. Az elmozdulá:- 
a régi törésvonalak mentén is újraéled, kiújul.

A  terület fő szerkezeti vonalai az ÉNy—  
DK-i irányú csapásmenti, hosszanti törésvona
lak. Erre merőlegesen a melléktörésvonalak 
alakultak ki. A  mellékelt földtani szelvénye
ken látható, hogy a mozgások hatására árkos 
vetődések és sasbércek keletkeztek. Két sas
bérc alakult ki, az egyik az Eb-1, sz. fúrás, a 
másik az Eb-2. sz. fúrás területén. A földtani 
szelvényen kis mértékű feltolódás is kimutat
ható, pl. Eb-6. sz. fúrás területén. Gyűrődése
ket és rátolódásokat kimutatni nem lehet. Itt 
kívánatos megjegyezni, hogy az újabb vizsgá
latok módosítják Kőrössy L. által szerkesztett 
,, Magyarország medenceterületeinek összeha
sonlító földtani szerkezete” c. értekezésében a 
rátolódás igazolására közölt, ebesi fúrásokon 
át szerkesztett földtani szelvényét. Az Eb-1. 
sz. fúrásban Kőrössy L. által csillámpalának 
meghatározott kőzet, az újabb vizsgálatok 
alapján nem más, mint felsőkréta korú, csil- 
lámpalakavicsokból álló konglomerátum. Itt a 
földtani szelvény más értelmezést kap. (2. és 3. 
sz. ábra.)

A pliocén rétegösszletben a tektonikai ha
tások nem jelentősek, azonban hatással vannak 
a rétegtömörüléses szerkezetre.

reojionmeCKne pe3yjibTaTbi rayCoKoro 6ypennH y c. 36eu

r. T. Koem
riocjie h3jio>Kehna reo<j>H3HHecKHx it reoJiorimeCKHx 

AaHHbix npeApapHTejibHoii pa3BegKH paöora nepexogHT k 
oaHaKOMjieHHH) c CTpararpa^HsecKOH CTpyKTypoü 36eui- 
CKQH OÖJiaCTH OŐHaHíeHHOH 16 rjiyÖOKHMH CKBa/fcCHHaMH.

Oőpa30BaHHfl flaHHofi oőjiac™ coctoht H3 orjK>>KeHníi 
najieo30H, Tpaaca (jiaaHHCKHíí npyc), iopu (thtohckhü 
Hpyc) h HHM<Hero Mejia hjih «3  ByjiKaHHsecKHx <{>opManHH. 
BepxHeMejioBbie h aoueHOBbie oTjioweHHH npeacTaBJieHbi 
4)JlHIUen0fl06HbIMH OTJ10>KeHHÍIMH. MHOHeH COCTOHT H3 
reJIbBeTCKHX, TOpTOHCKHX H CapMBTCKHX OTJlOJKeHHÍi. 
MHOUeH nOKpbIT HH>KHenáHHOHCKHMH, BepXHePaHHOH- 
CKHMH, BepXHenjlHOUeHOBbIMH (jieBaHTCKITMH?), njieÜCTO- 
LieHOBblMH H TOJlOHeHOBblMH OTJIO>KeHHHMH.

nocaeAHHH aacTb paSoTw 03HaKa.wjiHBaeT co cxeMofi 
naneoreorpa(l)imecKHx h CTpyicrypHbix ycjioBHÜ.

Ha pHC. 1 noKa3aHa ceficMHaecKaa CTpyKTypa h pacno- 
jio>KeHHe ckb3>kmh. PHcyHKii 2, 3, 4 h 5 npe/jcTaBjiHioT 
reojiorHiecKne pa3pe3bi, cocTaBJieHHbie rio gaHHoii oő-
.nacTH.
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A Szerencs-Feketehegyi „fehér kálitufa” a tokajhegységi 

ásványbányászati nyersanyagkutatások újabb földtani

eredményei tükrében
i i ta : Mátyás £rrő

Az Ond község melletti, de területileg Sze
rencshez tartozó Fekete-hegy, földpátos, piro- 
klasztitos megjelenésű kőzetnek, az ún. „fe
hér kálitufának” földtani kutatása folyamat
ban van. Az Érc- és Ásványbányászati Iparág 
érdeklődését a kőzet iránt, annak relatíve ma
gas (4— 6% ) K 2O, alacsony (0,4— 0,6%) FeaCb

tartalmából, földpátosodásából és fehér színéből 
adódó kedvező kerámiai tulajdonságok váltot
ták ki. —  A  fehér kőzettípus a Szilikátipari 
Központi Kutató Intézet főmunkatársa, Kiss 
Lajos által elvégzett, az „Építőanyag” c. szak- 
folyóirat 1967. februári számában közzétett 
vizsgálatok alapján, mint import földpátot he
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