
Újabb mélyföldtani adatok a Nyírség és Hajdúság 
szénhidrogénkutató fúrásaiból

írta: T. Kovács Gábor

Az 1958—1960 években felfedezett hajdú- 
szoboszlói és ebesi gázmező földtani és olajföld- 
tani eredményei, valamint az időközben végzett 
szeizmikus és tellurikus mérések adatai, a Nyír
ség és Hajdúság további területeinek kutatását 
tették szükségessé. Ennek eredményeként az 
1960—1964 években Józsa, Balmazújváros, Haj
dúhad ház, Nyírlugos, Nyírmártonfalva és Haj
dúnánás területén szénhirogénkutató fúrások 
mélyültek. Kisvárdán vízkutató fúrás mélyült.

A dolgozat célja a régi ismeretek átértéke
lése és az újabb földtani eredmények feldolgo
zása. A vizsgált területen a jelenlegi mélyföld- 
tani viszonyokat az alábbiakban foglalhatjuk 
össze.

A terület rétegtani -felépítése
I. Kréta

a) Flis jellegű üledékek
A vizsgált terület legidősebb képződményeit 

a debreceni és a nyírlugosi fúrások tárták fel.
A Debrecen—2. sz. fúrásban, 1878—2015,5 

m között sötétszürke, változó homoktartalmú 
agyagmárga és márga, valamint világosszürke, 
finomszemű homokkő váltakozásából álló réte
gek találhatók. A kőzetekből ősmaradvány nem 
került elő. A felső részen, 1523 m-től sötétszür
ke agyagmárga, zöldesszürke agyag és világos- 
szürke, finomszemű homokkő váltakozásából ál
ló összlet helyezkedik el. Az 1574—1591 m kő 
zötti szakaszban durvaszemű homokkő és apró
szemű konglomerátum rétegek találhatók. A 
kőzetek erősen összetörtek, kalciterekkel átjár
tak. A rétegek meredek dőlésűek. A felső sza
kaszból Majzon L. (12.) a felsőkréta szenon 
emeletre jellemző Foraminiférákat mutatott ki. 
Kőrössy L. (10.) az alsó szakaszt a felsőkréta 
szenon emeleténél idősebbnek tartja.

A rendelkezésre álló magfúrási anyag kő
zettani vizsgálata alkalmával, a Kőrössy L. (10.) 
által az alsó szakaszban említett, durvaszemű 
homokkő és aprószemű konglomerátum kőzet- 
féleségeket nem tudtuk kimutatni.

Az újabb fúrások a nyírlugosi területen, 
1847—1899,2 m között, világosszürke, homokos
karbonátos kötésű, a környező szárazulatokról 
származó, durvaszemű konglomerátumot tártak 
fel. A kavicsok anyaga: sötétszürke kova, szür- *

* Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat előadó
ülésén 1965. május 12. A kézirat lezárva: 1967. január 1.

késfehér kvarc és kvarcit, vörösbama és sár
gásszürke mészkő, valamint szürke homokkő. 
A kőzet repedezett, a repedéseket fehér kalcit 
tölti ki. A konglomerátumból fauna nem került 
elő. A fölötte levő eocén korú képződmények
től eltérő kőzettani kifejlődésű. Valószínűen 
felsőkréta korú.

Ravasz Cs. (14.) a környező ebesi területről 
felsőkréta korú konglomerátumot, a hajdúszo- 
boszlói területről ugyancsak felsőkréta korú 
homokkövet, kavicsos homokkövet és konglo
merátumot mutatott ki.

A területen a flis jellegű üledékek kétféle 
fáciesben jelentkeznek. A partszegélyi fáciesben 
keletkező konglomerátum mellett a sekélyten
geri fáciesben keletkező agyagos — homokkö
ves rétegek különíthetők el.

11. Eocén
a) Flis jellegű üledékek

A vizsgált terület déli részén, több fúrás
ban, eocén korú, flis jellegű üledékeket ismer
tünk meg. A rétegek minden esetben erősen 
összetörtek, meredek dőlésűek és kalciteresek. 
A teljes eocén nem fejlődött ki. A régebbi, so
káig vitatott korú képződmények eocénba so
rolása az újabb fúrások alapján bizonyított.

A Debrecen—I. sz. kincstári fúrásból, 1689 
—1737,7 m között, a durvaszemű homokkőbe- 
településes agyagból és agyagmárgából a Fora- 
miniferák mellett Nummulina perforatus került 
elő. Schmidt E. R. (16.) a rétegeket a középső- 
oligocénba sorolta, később Schréter Z. (17.) már 
feltételezi eocén voltát. Ezt sokáig kétségbevon
ták, de a Debrecen—2. sz. és az újabb fúrások 
megerősítik az eocénba tartozását. Kora való 
színűén középsőeocén.

A Debrecen—2. sz. fúrásban az oligocén és 
a kréta képződmények között elhelyezkedő sö
tétszürke, finomszemű homokkőcsíkos agyag- 
márgából Majzon L. (12.) a felsőkréta eocén ha
tárra jellemző Trochamminoides fajokat hatá
rozott meg. Az alsóeocénba sorolható.

Az újabb fúrásokban ősmaradványokkal 
eocén korúnak igazolt képződmények száma 
kevés, azonban a paleogénen belüli taglalást 
megkönnyíti az oligocénnek a területen csak 
elkülönült foltokban való megjelenése, illetve 
hiánya. A rétegek eocénba való sorolását a kő
zettani analógiák is elősegítik.

A józsai területen, a Jó—1. sz. fúrásban,
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sötétszürke meszes agyag, agyagmárga és fi
nomszemű homokkő váltakozásából álló réteg
sort tártak fel. A felső részen a meszes agyag 
tufatörmeléket is tartalmaz. A tufa a kréta korú 
diabáz lepusztulásából származhat. Mikrofau- 
nája paleogén korú. Rhabdammina abissorum 
M. Sars., Haplophragmoides sp., Ammobaeuli- 
tes sp., Trochammina sp., Glomospira charoides 
Jón.—Park., Dendrophrya sp., Cyclammina sp. 
Kőzettani összehasonlítás alapján eocénnak te
kinthető. A Jó—2. sz. fúrásban sötétszürke, ho
mokkőcsíkos, meszes agyag helyezkedik el. \  
felső szakaszban paleogen, a talpon eocén—kré
ta határra tehető mikrofauna mutatható ki. A 
felső szakasz mikrofaunája: Dendrophrya sp., 
Glomospira charoides Jón.—Park., Ammodiscus 
sp., Cibicides sp., Anomalina sp., Globulina sp. 
A talpról előkerült mikrofauna: Uvigerinammi- 
na jankói Majzon, Cyclammina subcarpatica 
Majzon, Ammodiscus gaultinos Berthelin, Glo
mospira charoides Jón.—Park., Trochammina 
subcoronata Rzhk., Trochammina abyssorum M. 
Sars., Haplophragmium sp., Spiroplectammina 
sp. és Placentammina sp. Az ősmaradványok 
alapján az alsóeocénba sorolható.

A hajdúhadházi területen a rétegsor (Had 
—1. sz. fúrás) 1121—1799 m között sötétszürke, 
homokkőcsíkos, váltom homoktartalmú agyag
ból és meszes agyagból áll. Az összletet 1503— 
1799 m között miocén korú, bontott andezittei- 
lérek járták át. A rétegekből Trochamina sp., 
Dentalina sp., Nodosaria sp., Foraminiferák ke
rültek elő. Az alsó részen, 1884,5 m-ig szürke, 
vTágosszürke, kovás-karbonátos kötésű, finorn- 
és durvaszemű homokkő helyezkedik el, meszes 
agyag és agyagmárga betelepülésekkel. Az alsó 
részből fauna nem került elő. Az összlet a kő
zetkifejlődés alapján az eocénba sorolható.

A Nyírlugos—1. sz. fúrásban a kréta korit 
konglomerátum felett, 1194—1847 m között 
szürke agyag, meszes agyag és finomszemű ho
mokkő váltakozásából álló rétegek helyezked
nek el. Az összleten belül, 1781—1815 m kö
zött, aprókavicsos, durvaszemű homokkő és ap
rószemű konglomerátum található. A konglo
merátum anyaga a kréta korú rétegek lepusz
tulásából származott. A kőzetet kvarc, kvarcit, 
agyagmárga, agyagpala és diabáz kavicsok épí
tik fel. A rétegek mikrofaunája: Chilostomella 
cylindroides Hantk., Cyclammina sp., Glomos
pira sp., Eponides sp., Discorbis sp., Nodosaria 
sp., Globigerioa sp., Batysiphon sp., Saccamm;- 
na sp. és Rhabdammina sp. A kőzetek eocén 
korúak.

A balmazújvárosi területen csak a Bal—1. 
sz. fúrás érte el az eocén képződményeket. A 
100 m vastagságban feltárt, miocén korú vul
káni telérekkel (andezit?) átjárt, sötétszürke 
agyagmárgából és finomszemű homokkőből álló 
rétegekből Haplophragmoides sp., Cyclammina 
sp., Rhabdammina sp. mikrofauna került elő.

A közölt Foraminiferákat Kőváry J. (13.) 
határozta meg. Ravasz Cs. (14.) a hajdúszobosz- 
lói területen, több fúrásban, mikrofaunával iga
zolt alsó- és felsőeocén üledékeket mutatott ki. 
Feltűnő a felsőeocén mikrofauna gazdagsága 
és szintjelző volta. Az ebesi területen faunával 
igazolt eocén képződmények találhatók.

Az eocénen belüli taglalást a gyér mikro
fauna nem minden esetben tette lehetővé. A 
rétegekre jellemző a mikrofauna szegénység és 
a makrofauna teljes hiánya. Az ismertetett fau
na egy része paleogén korú ősmaradvány. Az 
ősmaradványok alapján csak a Debrecen—2. és 
Jó—2. sz. fúrásokban megismert rétegek tekint
hetők alsóeocénnak. A középsőeocén képződmé
nyeket eddig csak a Debrecen—I. sz. kincstári 
fúrásban sikerült kimutatni. Az eocénba sorolt 
képződmény ek valószínűen az alsó eocént kép
viselik. A vizsgált területen felsőeocént kimu
tatni nem tudunk.

b) Vulkáni képződmények
Nyírmártonfalván, a terület DK-i részén, 

a flis jellegű üledékekben eocén korú vulkáni 
képződményeket ismertünk meg. A Nyírmárton- 
faiva—1. sz. fúrásban, 1120—1280 m között, 
sötétszürke, homokkőcsíkokat tartalmazó agyag- 
márgát, majd az alsó részen agyagmárgába te
lepült fehéresszürke, bontott andezittufát tártak 
fel. Az agyagmárgából Kőváry J. (13.) eocén ko 
rú Glomospira charoides Jón.—Park., Ammodis
cus sp., Haplophragmoides sp. Foraminiferákat 
határozott meg. Ez alatt, 1218—1312 m között, 
fakószürke andezittufát tártak fel. A tufa felső 
részén bontott amfibolandezit betelepülések ta
lálhatók. Csongrádi B.-né (13.) kőzettani vé- 
konycsiszolati vizsgálata alapján az amfibolan
dezit pilotoxitos alapanyagában porfiros elegy
részként nagy, zónás plagioklász-kristályok, 
ezenkívül amfibol- és kevés biotit-kristály ta
lálható.

Az andezit alatt sötétszürke, finomszemű 
homokkőbetelepüléses agyagmárgát és meszes 
agyagot tártak fel. A rétegeket, 1770 m-től 
2184 m-es talpmélységig, zöldes- és fehéres- 
szürke, bontott, miocén korú riolittelérek jár 
fák át. Az alsó részből fauna nem került elő 
Kőzettani alapon az eocénba sorolható. Az an
dezit és andezittufa előfordulás az eocénen be 
lüli vulkáni működést igazolja. A vulkán a kő
zetanyag alapján a rétegvulkánok csoportjába 
tartozik. Az eocénen belül a vulkáni működés 
idejét pontosan rögzíteni nem tudjuk, valószí
nűen azonban az alsóeocénban történt.

III. Oligocén

A Debrecen—I. sz. kincstári fúrásban 
Schmidt E. R. (16.) és Schréter Z. (17.) fauná
val igazolt rupéli rétegeket mutatott ki. A Deb-
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reeen—2. sz. fúrásban az eocén fölött települt 
sötétszürke, kalciteres, homokkőbetelepülése'; 
agyag és agyagmárgáben Majzon L. (12.) rupéli 
mikrofaunát határozott meg. Ezek a rétegek 
Majzon L. (12.) megállapítása szerint a kárpáti 
flis kifejlődés menilites rétegei fölött települő 
krosznói rétegekkel azonosíthatók. Az újabb fú
rásokból oligocén képződmények nem kerültek 
elő.

A hajdúszoboszlói területen a Hsz—15. sz. 
fúrásban a felsőkrétára, 1217—1447 m között, 
sötétszürke, kalciteres, homokkőbetelepüléses 
agyagmárga települ. A rétegekből Kőváry J. 
(13.) oligocén katti mikrofaunát határozott meg. 
A vizsgált területen és környékén alsóoligocén 
rétegeket nem lehet kimutatni.

A dy/rség és Hajdúság miocén korú rétegeinek 
valószínű eiterjedése.

H = t  /250000

5 ---------  Miocén szormoto u/edétet Hot óra
6  --------Miocén törtön tengeri o/edékHoto/o
7 Hol túrós jeig és szórna 

Szerkesztette. T kovács Gádor, 
kojzotto rreff/er ramósne

IV. Miocén
A miocén korú rétegek a területen min

denütt előfordulnak. A teljes miocén nem fej
lődött ki. Legnagyobb vastagsággal és elterje
déssel a vulkáni képződmények mutathatók ki. 
A kőzetekből előkerült mikrofauna vizsgálatát 
Kőváry J. (13.) végezte el. A miocén korú réte
gek elterjedését az 1. sz. ábra mutatja.

a) Alsómiocén szárazföldi üledékek
A  Debrecen—I. sz. kincstári fúrásban 

Schréter Z. (17.) és Schmidt E. R. (16.) az oli
gocén és a középsőmiocén vulkáni képződmé
nyek között 130 m vastagságban észlelt terresz- 
trikus, szürke és vörösbarna színű, homokos 
agyag kötésű, durvaszemű homokkő és kong
lomerátum rétegeket. Az összlet ősmaradványt 
nem tartalmaz. Vadász E. (22.) szerint a nógrádi 
és bükkalji burdigali rétegekkel azonosítható. 
Az ébesi területen több fúrásban szárazföldi ho
mokkő és konglomerátum rétegek mutathatók 
ki. Ezek a rétegek is a burdigali rétegeket kép
viselik.

b) Középsőmiocén vulkáni képződmények
A vulkáni képződmények a terület minden 

fúrásában megtalálhatók. Egyes helyeken tekin
télyes vastagságú láva-tufa összlet ismert. A 
nagy vastagság következtében nem mindenütt 
sikerült átfúrni, különösen a terület É-i részén, 
ahol a fúrások vulkáni kőzetekben fejeződtek 
be.

A vulkáni kőzetek már a legrégebbi fúrá
sokból ismertek voltak. A Debrecen—I. sz. 
kincstári fúrásból Schréter Z. (17.) és Schmidt 
E. R. (16.) dácittufát írt le. A dácittufában az 
alsó részen szárazföldi agyag és homokkő réte
gek települtek. A dácittufát később Kőrössy L. 
(8.) riolittufának minősíti. A kőzetek kora tör
tön, de a helvét is képviselve van. A Debrecen 
—1. és 2. sz. fúrásokból Kőrössy L. 18.) bom
lott, kovásodott, sok horzsakövet tartalmazó rio- 
littufát és agglomerátumot ismertet. A Hajdú- 
böszörmény—1. és 2. sz. fúrásban bontott, ko
vásodott andezittufa, riolittufa, dácittufa és agg
lomerátum rétegek váltakoznak riolit- és ande
zitpadokkal. Kőrössy L. (8.) és Vadász E. (22.) 
a képződményekben a törtön mellett a helvét 
tagozatot is képviselve látják. A Nyíregyháza—
1. sz. fúrásban Vadász E. (22.) és Kőrössy L. (8.) 
szerint a mátrai vulkáni kifejlődésre emlékezte
tő, bontott andezit, dácit és riolit és ezek tufa, 
agglomerátum rétegei a torton-helvét emeletet 
képviselik. A vulkáni anyag alsó részén száraz
földi tarka agyagbetelepülések találhatók.

Az újabb fúrásokban minden területen fel
tártak vulkáni képződményeket. A vulkáni kő
zetek a törtön emelet idején keletkeztek, a nyír 
lugosi területen a törtön mellett a helvét eme
let is képviselve van.

Józsán, a Jó—1. sz. fúrásban horzsaköves 
riolittufa és agglomerátum, a Jó—2. sz. és Jó—
3. sz. fúrásban helyenként kovásodott riolittufa, 
plagioklász riolittufa, agglomerátum és az alsó 
részen, kis vastagságban riolit mutatható ki. A 
balmazújvárosi területen helyenként kovásodott 
riolittufa és agglomerátum, kisebb vastagság
ban, a tufába települve, amfib-olandezit és rio
lit található. A Bal—3. sz. fúrásban a riolittufa 
és andezitrétegek mellett dácittufa és kristály
tufa is előfordul. Nyírmártonfalván riolitot és 
riolittufát, Hajdúhadházán horzsaköves riolittu- 
fát és agglomerátumot, alsó részen andezitpa
dokkal, ismertünk meg. A nyírlugosi területen, 
Csongrádi B.-né (13.) vizsgálatai alapján, ap
rószemcsés, salakosán összesült riolitláva (ig- 
n'mbrit), majd vörös és sárga, szárazföldi agyag- 
betelepüléseket tartalmazó riolittufa mutatható 
ki. A hajdúnánási területen, a Hn—1. sz. fú
rásban, kovásodott riolittufát és riolitot, az alsó 
részen riolitporfirt, a Hn—2. sz. fúrásban hi- 
persztén augitandezitet ismertünk meg. Kisvár- 
dáról riolit és horzsaköves riolittufa került elő.

I. sz ábra.
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A hajdúszob oszlói és ebesi területen riolittufa 
és riolit mutatható ki. Ebesen a vulkáni kőze
tekben helvét korú szárazföldi agyag és kong
lomerátum rétegek találhatók.

c) Törtön tengeri üledékek
A vulkáni képződményekre láva és tufa- 

betelepüléses, törtön tengeri, gazdag ősmarad
ványt tartalmazó rétegek települnek. A terüle
ten nem általános elterjedésűek, egyes fúrások
ból hiányoznak. Általában megállapítható, hogy 
a terület É-i és középső része volt tengerre! 
borított, a D-i rész kiemelt szárazulat volt. A 
terület É-i részén a sekélytenger mélyebb ré
gióiban leülepedett agyagmárgafácies, a középső 
részen a partszegélyi mészkőfácies fejlődött ki. 
A két fácies eltérő faunatársaságot tartalmaz.

A régebbi fúrásokból Kőrössy L. (8.) mu
tatta ki a törtön tengeri üledékeket. Az agyag
márgafácies Nyíregyháza, Hajdúböszörmény, 
Hajdúnánás, Balmazújváros és Nyírlugos terü
letén fejlődött ki. A Nyíregyháza—1. sz. fúrás
ban ide sorolható az 1067—1148 m között á t
fúrt zöldesszürke, tufacsíkos agyag és agyag- 
márga, felül vékony kőszéncsíkokkal. A Haj
dúböszörmény—1. sz. fúrásban az agyag, tufit 
és riolittufa váltakozásából álló összletből kor
jelző Foraminiferák kerültek elő. Ide sorolható 
a Hb—2. sz. fúrás tufit és riolittufa váltakozá
sából álló rétege is.

A balmazújvárosi területed a Bal—4. sz. 
fúrás meszes riolittufa és márgatufit rétegeiből 
Széles M. (13.) és Kőváry J. (13.) gazdag makro- 
és mikrofaunát határozott meg. A rétegek mak- 
rofaunája: Pecten léythaianus Partsch., Cardium 
sp., Cardita jouanetti BosterOt, Ostrea sp.. Cyt- 
herea sp., Oxystele cfr. patula orientalis Sacco. 
Nassa sp. A rétegek jellemző mikrofaunája: Bo- 
relis meló d’. Orb. Rotalia beccarii L.. Elphidium 
crispum L., E. rugosüm d’. Orb. E. fichtelianum 
a’. Orb., Asterigerina rosacea d’. Orb., A. 
planorbis d’. Orb.,' Quinqueloculina hauerina 
d’. Orb., Pyrgo inornata d’. Orb. A Bal—2. 
sz. fúrásban a riolittufában tufit rétegek mu
tathatók ki. A Nyírlugos—1. sz. fúrásban a 
horzsaköves riolittufa, és a riolitban agyagos 
tufit található. A rétegekből fauna nem került 
elő.

A hajdúnánási területen, a Hn—1. sz. fú
rásban, meszes riolittufa váltakozik agyagmár- 
ga rétegekkel, az alsó részen vékony kőszéncsi- 
kokkal. A Hn—2. sz. fúrásban agyagmárga 
váltakozik agyag- és agyagtufitrétegekkel, az 
alsó részen mészmárga, kőszén és andezittufa 
csíkokkal. Az összletből előkerült Foraminife
rák: Nonion umbilicatulum Montagu, Gyroidina 
soldani d.’ Orb,, Rotalia beccarii L., Globigerina 
bulloides d.’ Orb., Robulus sp., Guttulina sp., 
Uvigerina sp.

A mészkőfácies egyes balmazújvárosi és

józsai fúrásokban fejlődött ki. A józsai terüle
ten, a Jó—2. sz. fúrásban, kevés oolitot tartal
mazó tufás mészkő és riolittufa váltakozásából 
álló rétegek találhatók. A rétegekből Széles M. 
(13.) Serpula sp., Pecten léythaianus Partsch, 
Cardium sp., Meretrix sp., és Lucina sp. Mól- 
luscákat határozott meg. Az előkerült Foramini 
ferák: Rotalia beccarii L., Borelis sp., Elphidium 
crispum L., Triloculina sp., Nonion boueanum 
d’. Orb., Dendritina sp., Spirolina sp., Globulina 
sp. és Quinqueloculina sp.

A balmazújvárosi területen, a Bal—1. sz. 
fúrásban, tufabetelepüléseket tartalmazó lithot 
hamniumos mészkő fordul elő. A rétegekből elő
került jellemzőbb mikrofaunák: Textularia, Ci- 
bicides, Elphidium, Borelis, Asterigerina, Dis 
corbis-fajok. A Lithothamnium algák tömegesen 
fordulnak elő.

A hajdúszöboszlói területről Csongrádi B.- 
né (13.) lithothamniumos mészkövet, agyag- 
márgát, márgát, tufitot és betelepülésként rio- 
littufát mutat ki.

A törtön tengeri képződmények egyes jó
zsai és balmazújvárosi fúrásokban részben, a 
debreceni, hajdúhadházi, nyírmártonfalvai, ebesi 
és kisvárdai fúrásokban teljesen hiányoznak.

d) Szarmata üledékek
A szarmata üledékek a törtön tengeri, vagy 

vulkáni összletre települnek. A területen, né
hány fúrástól eltekintve, mindenütt megtalál
hatók. Hasonlóan a törtön tengeri üledékekhez, 
itt is két fáciest különböztetünk meg. Az É-i és 
K-i részen a sekélytenger nyiltabbvízi agyag
márga fácies, a D-i részen a partközeli mész
kőfácies mutatható ki. Az üledékekben vulkáni 
tufabetelepülések találhatók. A szarmata réte
gek bőséges makro- és mikrofaunát tartalmaz
nak.

A mészkőfácies Debrecen, Józsa, Balmaz
újváros és Nyírlugos területén található. A Deb
recen—I. sz. kincstári fúrásban Schréter Z. (17.) 
és Schmidt E. R. (16.) szintjelző Foraminiferá- 
kat tartalmazó homokos, tufás mészkövet és dá- 
cittufát mutat ki. A Debrecen—1. és 2. sz. fúrás 
tufás mészkő, mészmárga és dácittufa rétegei
ből Majzon L. (12.) szintjelző Foraminiferákat 
határozott meg. A szarmatát a józsai területen 
agyagmárga, márga és tufabetelepüléses, homo
kos, kavicsos és tufás oolitos mészkő alkotja. 
A mészkőből Széles M. (13.) Cardium vindobo- 
nense Partsch, C. latisulcum Münster, Ábra cfr. 
reflexa Bichwald, Pirenella mitralis Bichwald 
Hydrobia lineata Jekelius, Rissoa inflata sar- 
matica Friede Molluscákat határozott meg. A 
jellemzőbb mikrofaunák: Elphidium crispum L., 
E. obtusum d’. Orb., E. hauerinum d’. Orb., E. 
fichtelianum d’. Orb., E. antoninum d’. Orb.. 
E. aculeatum d’. Orb., E. imperatrix Brady, F.. 
stratopunctatum F. M., Dendritina juleana dk
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Orb., D. arbuscula d’. Orb., Qu. mayeriana d’. 
Orb., Nonion depressulum W. J., Rotalia becca- 
rii L., Triloculina inornata d’. Orb., T. inflata d.’ 
Orb., Quinqueloculina hauerina d’. Orb.

A balmazújvárosi területen homokos, ka
vicsos és tufás oolitos mészkő és mészmárga, 
valamint betelepülésként tufa és tufitrétegek 
találhatók. A szint jelző Molluscákon és Fora- 
miniferákon kívül Széles M. (13.) az alábbi 
Ostracodákat határozta meg: Hemicythere cica- 
tricosa Reuss, H. convexa Baird, Loxoconcha 
subovata Müller, L. bairdi G. W. Müller, Cythe- 
reis speyeri G. S. Brady, Cytheridea elongata 
Brady, Eucythere declivis Müller.

Nyírlugoson riolittufa be településes homo
kos és tufás. oobto^ iellegű mészkő, mészho
mokkő és tufit található, szintjelző Foraminife- 
rákkal.

Az agyagmárgás fácies Nyíregyháza, Kis- 
várda, Tisztaberek és Hajdúnánás területén ta
lálható.

A Nyíregyháza 1. sz. fúrásban a törtön ten
geri üledékek fölött sötétszürke, tufás agyag- 
márgát és sárgásbarna mészkövet, az alsó 
részen sötétzöld agyagot és tufát tártak fel. A 
Tisztaberek 1. sz. fúrásban Foraminiferákkal és 
Ostracodákkal igazolt, sötétszürke, pirites-mar- 
kazitos agyagmárgát, homokkövet, agyagot és 
dácittufát ismertünk meg. Kisvárdán a törtön 
vulkáni kőzetek felett tufacsíkos agyagmárgát 
harántoltak. Az agyagmárgából Szűcs S. kor jel
ző Foraminiferákat határozott meg.

A szarmatát Hajdúnánás területén agyag
márga, márga, mészmárga, oolitos szövetű mész
kő, tufit és riolittufa alkotja. Az összletből Szé
les M. (13.) az alábbi Molluscákat határozta 
meg: Ervilia dissita podolica Eichw., Ábra ref- 
lexa Eichw., Irus vitalinus d’. Orb., Cardium 
subcarpaticum Merklin, C. cfr. vindobonense 
Partsch., C. praefischerianum Kol., Gyraulus 
pavloviéi Brus., Musculus sp. A foraminiferák 
közül a Nonion, Elphidium és Quinqueloculina 
fajok fordulnak elő.

Hajdúböszörmény, Hajdúhadház és Nyír- 
mártonfalva területén a szarmata üledékek nem 
fejlődtek ki, illetve lepusztultak.

A szarmatát a hajdúszoboszlói és ebesi te
rületen a mészkőfácies üledékei képviselik, azzal 
a különbséggel, hogy a mészkő alatt homokkő 
és konglomerátum rétegek is előfordulnak.

V. Pliocén üledékek
a) Alsópannon alemelet
Az alsópannon üledékek a hajdúhadházi és 

nyírmártonfalvai terület kivételével mindenütt 
megtalálhatók. Általában törtön, vagy szarmata 
korú rétegekre települnek. Vastagságuk csak rit
kán haladja meg a 200 m-t. Legnagyobb vas
tagsággal Debrecen, Tisztaberek és egyes bal
mazújvárosi fúrásokban mutathatók ki.

Az alsópannon üledékeket, szürke és sötét
szürke agyagmárga és homokos agyagmárga, 
egyes fúrásokban zöldesszürke agyag és meszes 
agyag alkotja. A világosszürke, finomszemű ho
mokkő betelepülésként jelentkezik, de általában 
kimarad. Az összlet felépítésében az áthalmozott, 
— alsópannonban még kiemelt szárazulatról 
származó — tufa is résztvesz. A nyírlugosi, haj
dúszoboszlói és debreceni területről tufás agya
gok kerültek elő. Bemosott tufának kell tekin
tenünk a Debrecen—I. sz. kincstári fúrásban 
Sohmidt E. R. (16.) és Schréter Z. (17.) áltai 
ismertetett dácittufát is. Hajdúnánás területéről 
a sötétszürke, homokkőbetelepüléses, meszes 
agyag és agyagmárga alatt, Ostracodákat tar
talmazó, tarka, szürkészöld és vörös agyagmár
gát ismertünk meg. g

Az alsópannonból kevés ősmaradvány ke
rült elő. Legtöbb fúrásban az Ostracodák mu
tathatók ki. Széles M. (13.) az alábbi fajokat 
határozta meg: Cyprideis obessa Reuss, C. pan- 
nonica Méhes, C. banatica Méhes, C. sublitto- 
ralis Pakorny, C. heterostigma obessa Koll., He
micythere lőrenthey Méhes, Loxoconcha mül- 
leri Méhes, Herpetocypris reticulata Zalányi, H. 
septans Baird. A Thekamőbák közül a Silico- 
placentina hungarica Köv., a Molluscák közül a 
Limnocardium winkleri Hol., L. lenzi Hörn. és 
a L. steindachneri Brus. került elő. Az alsó- 
pannonon belüli, az Alföld többi részein meg
lévő, hármas taglalást nem lehet elvégezni. A 
transzgressziós konglomerátum, a mészmárga és 
a nagy területi elterjedésű, azonosítható homok
kövek itt hiányoznak. Hajdúnánás területén a 
tarka agyagmárga, más területen a sötétszürke 
agyagmárga éles diszkordanciával települ a mio
cén rétegekre. A homokkövek elhelyezkedése 
egyes területeken belül is változó. Kis távolsá
gokon belül kiékelődnek, majd magasabb, vagy 
mélyebb szinten újra jelentkeznek, a fúrások 
nagyrészéből azonban hiányoznak.

b) Felsőpannon alemelet
Az alsópannon üledékekre fokozatos átme

nettel a felsőpannon rétegek települnek. A fel
sőpannon Hajdúhadháza és Nyírmártonfalva te
rületén közvetlenül a törtön riolittufára települ. 
Az alsópannonnál nagyobb vastagságban jelent
keznek. Általában 400 m vastagságban mutatha
tó ki.

Az összlet szürke, ziöldesszürke, változó 
homoktartalmú agyag, meszes agyag és vilá
gosszürke, finomszemű homok váltakozásából 
áll. Néhány fúrásban az alsó részen szürke 
agyagmárga és világosszürke, laza, finomszemű 
homokkőrétegek találhatók. Józsa területén bar
nakőszéncsíkokat lehet kimutatni. Az összlet fel
építésében az áthalmozott tufa is részt vesz. A 
Bal—5. sz. fúrásban az agyagmárgából bemosott 
miocén korú Foraminiferák kerültek elő. Rotalia
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beccarii L., Nonion depressulum N. J., Elphi- 
dium sp. és Globigerina sp.

A felsőpannon üledékekben szintén kevés 
ősmaradvány található. A rétegekből Széles M. 
(13.) Neritius sp., Dreissensia sp., Melanopsis 
sp., Unió sp., Limnocardium steindachneri 
Bruss, L. apertum Münst., és a Dreissensia auri- 
cularis Fuchs Molluscákat és Cyprideis sulcata 
Zal., C. pannonica Méhes és Leptocythere sp., 
Ostraeodákat határozott meg.

A felsőpliooén — felsőpannon rétegek el
határolása nem egyértelmű. Az elhatárolás a 
gyakorlatban kőzettani és elektromos szelvény
képi azonosítás alapján történik.

c) Felsőpliocén üledékek
A felsőpannonra települő „levantei” rétegek 

vizsgálatával Széles M. (18.) foglalkozott. Meg
állapítása szerint ezek a rétegek a klasszikus 
levantei rétegekkel nem azonosíthatók.

Az összletet az ősmaradvány és a megfelelő 
kőzettani vezetőréteg hiánya jellemzi. A levan
tei emelet helyett a felsőpliocén fácies beveze
tését javasolja.

A vizsgált területen a felsőpliooén üledé
keket általában 400—500 m, a hajdúnánási te
rületen több mint 700 m vastagságban tudjuk 
kimutatni. Az összlet tarka, kékesszürke, zöl
desszürke, sárga és barna foltos változó homok- 
tartalmú, mész- és limonitkonkréciós agyag, 
meszes agyag és szürke, zöldesszürke, finom- 
és középszemű, ritkán durvaszemű homok vál
takozásából áll. Néhány fúrásban aprókavics és 
fás barnakőszéncsíkok találhatók. A Nyírlugos
I. sz. fúrásból tufás homokot ismerünk. A tufás 
homokból bemosott Cibicides sp. került elő. A 
felsőpliocénba sorolt üledékek ősmaradványt 
nem tartalmaznak.
VI. Pleisztocén és holocén üledékek

A területen a holocén és pleisztocén réte
gek 35—186 m vastagságban ismertek. Az össz
letet sárgásbarna, kékesszürke és zöldesszürke 
agyag és változó szemnagyságú homok alkotja. 
Az alsó részen aprókavics és tőzegcsíkok is elő
fordulnak.

Ősföldrajzi és szerkezeti viszonyok
A vizsgált terület, Kőrössy L. (11.) nagy- 

szerkezeti szintézise alapján, az „Északalföldi 
nagyszerkezeti egység” keleti része. A mély
szerkezeti rész ismeretlen mélységbe süllyedt 
Kőrössy L. (11.) szerint a Hajdúszoboszló—Ebes 
v'déki paleo-mezozoós képződmények nyoma' 
a nagyszerkezeti egység alépítményi részei le
hetnek.

A terület változó megkutatottsága követ
keztében az egyes hegyképző mozgások által 
kialakított szerkezet és ősföldrajzi kér) változó 
pontossággal rajzolható meg. Az É-i részen ke
vés fúrás mélyült, az is középsőmiocén vulkáni 
képződményekben állt meg. A D-i részen a te

rület viszonylag sűrű hálózattal van feltárva, 
s a fúrások a flis rétegekben álltak meg. Így 
lehetőség nyílt a D-i terület behatóbb vizsgála
tára.

A flismedence, mely a terület D-i részén 
alakult ki, a kárpáti flis-geoszinklinális DNy-ra 
benyomuló mellékágának tekinthető. Ravasz Cs. 
(14.) vizsgálatai szerint a medence kialakulása a 
kréta időszak felső részében kezdődött, az ó- 
alpesi hegyképződési fázis szubhercini mozgá
saival kapcsolatban.

A területen feltárt szenon korú üledékek a 
sekélytenger partközeli és nyiltabbvízi részén 
képződtek.

A felsőkrétára flis jellegű, eocén korú, ál
talában a sekélytenger nyiltabbvízi részén kép
ződött üledékek települnek. A flismedence a 
paleogénban is megvolt. Folyamatos üledékkép
ződésről nem beszélhetünk. A területről előke
rült üledékek pontosabb szintezése a csekély 
ősmaradvány miatt nem végezhető el. Általá
ban az alsóeooén, Debrecenben a középsőeocén 
rétegek mutathatók ki. A felsőeocén és a terület 
nagyrészén a középsőeocén vagy teljes egészé
ben lepusztult, vagy a kiemelt helyzetű térszín 
miatt nem fejlődött ki. Az újabb fúrásokban, 
Nyírmártonfalva területén mutatható ki elősző)' 
az eocénen belüli vulkáni működés. Az eocén 
kor végén a flis üledékek képződése befejező
dött.

földtani szelvények a  Nyírség és Hajdúság terü le térő l

A  flis rétegek vizsgálatával Kőrössy L. (10.) 
és Ravasz Cs. (14.) foglalkozott. Megállapították, 
hogy a felsőkrétában és a paleogénben képző
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dött üledékek flis fáciesben képződtek, de nem 
egyeznek a típusos kárpáti kifejlődéssel. Az üle
dékképződés módja következtében a gyorsan 
mélyülő medencében, a szárazulatok nagyará
nyú lepusztulása révén, nagytömegű üledék 
képződött. A flis rétegekre jellemző a nagymér
tékű tektonikai igénybevétel, és néha a 90°-ot is 
elérő rétegdőlés. A flis kőzetek ősmaradványok
ban szegények. Ez nyugtalan üledékképződéssel 
és a faunaanyag pusztulásával magyarázható.

Az eocén kor végén a terület a pireneusi 
mozgások hatására kiemelkedett, és kezdetét 
vette az oligocén eleji nagy lepusztulás. A 
tengerelöntés csak az oligocén közepén, a rupé- 
li emelet idején érte a területet. A terület az 
oligocén végén és a miocén elején ismét ki
emelkedett, szárazulattá lett. Ezt követően a 
nagymértékű denudáció majdnem a teljes oli- 
gocént, s egyes területeken az eocén és kréta 
nagyrészét is lepusztította. Az oligocén csak 
elvétve, egyes lezökkent, különleges szerkezeti 
helyzetű részen maradt meg. Alkalmas helyen, 
az alsómiocénben, szárazföldi üledékfelhalmozó
dás történt.

A középsőmiocénben a területen nagymér
tékű vulkáni tevékenység volt. A terület északi 
részén 1400 m-nél vastagabb vulkáni anyag hal- • 
mozódott fel. A D-i részen a vulkáni képződ
mények elvékonyodnak. Az újabb fúrások be
igazolták Kőrössy L. (8.) feltevését. A területen 
kimutatott gravitációs maximumokat, a vulkáni 
kitörési központ körül kialakult nagytömegű 
vulkáni anyag okozza. A 2. sz. ábrán bemuta
tott földtani szelvény igazolja, hogy Hajdúbö
szörmény területén a vulkáni működés egyik 
kitörési központja található. A vulkáni anyag 
túlnyomórészt tufából áll. A tufában szeszélyes 
elhelyezkedésben láva is található. A vulkáni 
anyag rétegvulkán szerkezetet mutat. A vul
káni működés több fázisban zajlott le. Kitörési 
központok is eltolódhattak. Erre utal a válto
zatos összetételű vulkáni kőzetanyag. A törtön 
folyamán a terület fokozatosan süllyedt. A tör
tön emelet felső részén szigettenger alakult ki. 
A tengeri üledékek az É-i részen általában a 
sekélytenger mélyebb régióiban, a középső ré
szen a partszegélyi fáciesben fejlődtek ki. A fel
éledő vulkáni tevékenység ebben az időben 
tengerben ülepedett tufitot hozott létre. A te
rület D-i része továbbra is szárazulat maradt. 
A partszegélyi képződmények a szigetek jelen
létét bizonyítják. A törtön tengeri üledékek hiá
nyát egyes helyeken, pl. Nyírmártonfalva terü
letén a késői lepusztulás is okozhatja. Az üle
dékvastagság az É-i részen eléri a 150 m-t, a 
középső részen csak ritkán éri el az 50 m-es 
vastagságot.

A törtön tengeri rétegekre a szarmata eme
let partközeli és sekélytengeri üledékéi rakód
nak le. Szarmata üledékek É-on és K-en vasta 
gabbak, elérik a 150—200 m-t, míg D-en alig

érik el az 50 m-es vastagságot. A szarmata eme
let végén a vulkáni működés megszűnt. Egyes 
területeken a szarmata hiányzik. A szarmata 
emelet végén megkezdődött a terület általános 
süllyedése, és a pliocén és pleisztocén üledékek 
lerakódása. Az alsópannonban a tengerelöntés 
egyes területeket nem érintett. Hajdúhadháza 
és Nyírmártonfalva környéke továbbra is le
pusztuló szárazulat maradt, itt az üledékkép
ződés a felsőpannan alemelet idején indult meg 

A tektonikai viszonyokra, a kevés számú 
fúrás miatt, csak a D-i részen tudunk következ
tetni. A terület középső részén, Balmazújváros 
és Hajdúböszörmény irányában, egy ÉK—DNy-i 
irányú törésvonal húzódik. A törésvonaltól É-ra 
elhelyezkedő terület ismeretlen mélységbe süly- 
lyedt. Az eddigi legmélyebb nyíregyházi fúrás, 
2579 m-ben még középsőmiocén vulkáni kőze
tekben állt meg. Dank V. (4.) megállapítása 
szerint a vulkáni képződmény elérheti az 1800 
—2000 m vastagságot.

A terület D-i része töréses szerkezetű, mint 
ahogy azt Ravasz Cs. (14.) hajdúszoboszlói és 
ebesi vizsgálatai is igazolják. A hajdúszoboszlói 
és ebesi területen ópaleozoós, jura, kréta és eo
cén korú blokkok váltják egymást. A területen, 
a debreceni fúrásokon át szerkesztett földtani 
szelvényben látható a kréta-eocén és oligocén 
korú rétegek blokkszerű elhelyezkedése. (2. sz 
ábra]. A neogénnél idősebb képződmények tö
réses szerkezetűek. A töréses feldarabolás első 
fázisa a flisképződés előtt az ausztriai orogén, 
a második fázisa a flisképződés utáni szávai 
orogén idejére esik. Az első fázis geoszinkliná- 
list, a második fázis felboltozódást hozott létre. 
Ezt a szerkezetet szabdalták fel a miocén eleji, 
stájer töréses mozgások. melvek a vulkáni kitö
rések előkészítőjeként jelentkeztek. Az elmoz
dulások következtében lépcsős-, árkosvetők és 
sasbércek alakultak ki. A őrületen a sasbércek 
Balmazújváros, Józsa és Debrecen területén mu
tathatók ki. (2. ábra). A sasbércek területe egye
zik a szeizmikus reflexiós maximumokkal. A ki
emelt részek a szárazföldi időszak alatt nagy
mértékben lepusztultak. A főtörésvonalak csa
pásiránya ÉNy—DK, erre merőlegesen a mel
léktörésvonalak alakultak ki. Az elvetési ma
gasság 150—250 m.

A jelenlegi tektonikai kialakításában az 
attikai és rodáni mozgások is részt vettek.
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HoueííiiiHe rjiyÖHHHoreoJiorHHecKHe jannbie 
H3 pa3BegOMHbix öypeHHií no yrjieBOflopoaaivi 

b HHpiner h Xaöayuxar
T. Koern, F.

OTKpwTne ra30Bbix nojiefi npii Xaíígycoőocjio ii Bőéin 
noTpeöOBano pa3BeflOK Ha gajibinux TeppHTopnií oöna- 
CTeíí Hnpiner h Xaii/iymar. Ca.wafl CTapan <j>opMann« 
BCKpbiTan b CKBawHHe fleöpeueH-J\22 hbjihctch ocaai<o.M 
(jijiHiuoBoro xapaKTepa, B 0 3 p a cT a  BepxHero cekoHoro 
Meaa, noaTBepwaeHHaa <t>opaMHHH(j>epaMH. HoBeflume 
öypeHHH b Hupnyrom BCKpbum Ha ocHOBe neTporpa(j)n- 
MecKoft ananorHH BepxHeiopcKHÜ KOHrnoMepaT 6e3 <])a- 
yHbi. Ha BepxHuií Mén 3ajierai0T ocagKii (jmnuoBoro xa
paKTepa, ooueHOBoro B03pacTa. M3 CTapux ckbe>khh b 
üeÖpeiteH MOíKHO BblHBHTb HH)KHHH H CpeAHHÍÍ 30HeH, 
nogTBepweHHbie (|)ayHoií. B HOBeííimix ci<Ba>KHHax bij- 
HBJieH aoneH npii Howa, XafíayxaAxa3a, Hiipnyrom h 
BajiMa3yHBapoui. B Xaííayxaaxa3a, HupMapTOHiJjajiBa h 
HHpjiyroui b aoneHe HaxogHTCH ByjiKaHHqecKHe whjih 
MHopeHOBoro B03pacTa. riepBbiH pa3 b TeppiiTopmi 3gecb 
BbiHBJieHa ByjiKaHHHecKan geHTenbHOCTb soneHOBoro B03- 
pacTa. B HupMapTOHijiajiBa HaxoAflTcn b (JuTimioBbix sch 
peHOBbix- ocagKax aHAe3HTHbift Ty<j) h aHge3HT moiuhocth 
OKOJIO 100 M.

K KOHijy soneHOBoro nepnota, BCJiegCTBiie FlnpeneH- 
CKMX gBH>KeHHH TeppHTOpHH B03BbICHJiaCb. ŰIpH fjeÖpe- 
neH o6pa30Bajicn KOHTHHeHTajibHbiii necnaHHK h kohtjio- 
MepaT. B cpegHeM MHOneHe npoH3ouuia KpytiHan ByjiKa- 
HHHecKan AeHTejibHOCTb b stoíi TeppnTopnn. Byjn<anii- 
MecKan Ty<j)OBaH jiaBa BbiíiBJieHa b k3>kaoh CKBa>KHHe. Ha 
ByjiKaHHHecKyio TOJimy 3a;leraioT b cpegHiix h ceBepHbix 
nacTHX TopTOHCKHe MopcKHe cjioh, noATBepwtaHHbie (j>ay- 
Hoft. Ha ceBepe BbiHBJieH ([launíí rjiHHUCTO-MeprejiHCTbiíí, 
a b cpetHeft sacTH H3BecTK0Bbiií. Cap.viaTCi<ne ocagKH 
noMTH Be3ge HaxoAflTCfl. Cjioh cogep>KaT öoraTyio waKpce 
h MHKpoifiayHy. B TeppuTopmi nepecran Byjii<aHH3M no- 
cne cap.MaTa.

Hhhchhü naHHOH pa3JiinaeTCH npomiM pa3BHTMHM Hh3- 
MeHHocTH. 3tecb HeB03M0>KH0 npoBOAHTb TpexoBoe gejie- 
HHe. 3aecb oTcyTCTByh>t TpaHcrpecciiHHbiíí KOHrnoMepaT, 
H3BecTK0Bbifí Meprejib a Tai<>Ke necHanni<n pacnpoCTpa- 
HeHHbie na őojibuiefí TeppuropHH.

Oca^KH BepxHero naHHOHa h BepxHero naiioueHa cob- 
nagaioT cjiohmii BbiHBJieHHbie Ha npomix TeppuTopiinx 
HM3MeHH0CTH.

T a S j i H U b i  1 — I I I  c o g e p w a T  g e j i e H i i e  ő y p e H i i i i  n o  B03- 
p a c T y .  P i i c y H O K  JNs 1 .  g e M O H C T p i i p y e T  r e o j i o r H n e c K H e  n p o -  
4 *h j i h  i i 3  E a J i \ i a 3 y i Í B a p o u i ,  X a n g y ö e e e p v i e H b ,  f l e ő p e u e H  ii 
f í o > K a .  P n c y H O K  N s 2  n o K a 3 M B a e T  r p a H i m w  p a c n p o c T p a -  
n e H i i n  v u i o n e u H b i x  c a o e B .

A szemcsenagyság és nehézásvány-összetétel összefüggései
Írta: Dr. Molnár Béla

Minden folyóhoz meghatározott vízgyűjtő- 
terület tartozik, s a róla származó hordalék 
visszatükrözi annak kőzettanná felépítését. A 
nagy folyók hordalékának összetétele többnyire 
lényegesen eltér egymástól. A már lerakott üle
dék összetételi különbségei nemcsak a különbö
ző fáciesek elkülönítését könnyítik meg, hanem 
az egymás mellett és felett települő, azonos, 
vagy különböző helyről származó rétegsorok 
térbeli elterjedésének meghatározását is lehe
tővé teszik.

A vízgyűjtőterület kőzettani felépítése ter

mészetesen a homok-hordalék (illetve üledék) 
mikromineralógiai összetételében, és különösen 
a 2,88-nál nagyobb fajsúlyú ásványok, az ún. 
nehézásványok együttesében is tükröződik.

A földtani kutatásban gyakran alkalmazzák 
a nehézásvány vizsgálatot. Az üledék származá
si kérdésének eldöntésén kívül, még számos fel
használási területe ismeretes. Hálózatos fúrás 
esetén érckutatásnál pl. elősegíti a hasznosít
ható ásványok feldúsulásának iránykijelölését, 
szénkutatásnál a meddőrétegek jellemző nehéz- 
ásvány-összetétele alapján a telepazonosítást,
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