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A dolgozat vázlatos áttekintést ad az alföldi szén
hidrogénkutató fúrások rétegtani tényadatai alapján, a 
közép magyarországi nagyszerkezeti vonaltól D-re felismer- 
Lato három üledékes öv mezozoikumáról. Megpróbálva pótolni 
Szepesházy K. /1979/ által emlitett hiányt. Nevezetesen 
azt, hogy a többszáz fúrással feltárt nagyalföldi mezozo
ikum nnagyon szegényes irodalma" -*t mind a hazai mind a 
szomszédos országok geológusai számára, a teljesség igénye 
nélkül gyarapítsa.

^Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani 
Szakosztályának szakülésén, 1985» március 6-án.

A kézirat beérkezett: 198 5,június 17.
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1. BEVEZETÉS

Magyarország preoeogén aljzatát DNy - ÉK irányú új- 
paleozóoa - mezozóos üledékes övék és kristályos - méta- . 
morf képződmények '’pásztás'* váltakozása épiti fel /DankV., 
Bodzay I. 1970/e A "pásztás** elrendeződéston a legnagyobb 
szerepe a kréta időszaki ausztriai orogén fázisnak volt a 
mezozoikumban»

Az Alföld területén a szénhidrogénkutató fúrások alap
ján, a közép magyarországi nagyszerkezeti vonaltól délre 
három mezozóos üledékes öv ismerhető fel. ÉNy-ról DK-felé 
haladva az üledékes mezozóos fáciesek alapján elkülönített 
övék a következők / 1 . ábra/:

Nagykőrös /4/ - Debrecen /5/ öv 
Bácska /6/ - Kőrös /7/ öv 
Szeged / 8/ - Békéa /9/ öv

Az egyes övékén belüli részterületeket a földrajzi név 
mellett arab számmal is jelöljük mind az ábrákon mind a 
szövegben.

Az alábbiakban megkíséreljük a rétegtani egységek.ha
zai és a.környező országokban párhuzamosítását /2.,
8. ábra/. Természetesen biztos vannak hibái ennek a korre
lációs kísérletnek. Ezeket a jövőben minden részletre ki
terjedő vizsgálatok segítségével módosítani kell, ha az 
lehetséges.

Az egyes alföldi területek elvi mezozóos rétegsorai 
/3-4.t 6-7 ., 9-1 0 » ábra/ valószinüleg nem teljesen a való
ságot tükrözik, mivel a szénhidrogénkutató fúrásokban csak 
szakaszos magmintavétol történik. Ezért a mintázatlan sza
kaszok pontos krono- és biosztratigráfiái besorolása nem 
lehetséges.
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2 . NAGYKŐRÖS / 4 /  -  DEBRECEN / 5 /  ÖV

Ez az öv nagyjából megegyezik Szepesházy K. által 
“Közép-Alföld - máramarosi mobillá öv" -nek nevezett nagy
szerkezeti egységgel# Az öv mezozóos képződményei Máramaros- 
tól DNy-i irányban egészen a Mecsek hegységig megszakítás 
nélkül követhetők /Szepesházy K B 1978/ «>

Az öv É-i határa egybeesik a közép magyarországi nagy- 
szerkezeti vonallal. D-i határa pedig annak a sávnak nyom
vonalát követi, amelyben a metamorf aljzat rátolódások alak
jában a mezozóos rétegek fölé került /Kunfehértó, Kecel, 
Öcsöd, Endrőd, Hajdúszoboszló, Ebes, Sáránd/•

A Nagykőrös /4/ - Debrecen /5/ öv mezozóos rétegoszlo
pa a Tethys egykori északi szárnyán húzódó eugeoszinkliná- 
lis övezet részterületeinek /Penninikum, Pienini szirtöv,. 
Vardar öv/ átlagos rétegoszlopához hasonlit /Szepesházy K. 
1978/. Jollomző a hiányos triász rétegsor, a gresteni kifej- 
lődésü alsójura, a tengeralatti bázisos magmás termékek 
jelenléte a jurától az alsókrétáig. Az Alföld területén en
nek az övnek mezozóos üledékes és.magmás kőzeteit számos 
szénhidrogénkutató fúrás feltárta. Az öv alföldi része, a 
triász kifejlődésben, illetve a triász hiányában és a fia
talabb alsókréta sorozatban mutatkozó különbségek révén, két 
területre osztható:

Nagykőrös és környéke /4/
Debrecen és környéke /5/

Ez az öv a kárpáti térségnek talán legkevésbé ismert 
nagyszerkezeti egysége. Az Öv romániai és kárpátaljai terü
letein a tekintélyes vastagságú felsőkréta üledékekkel fe
dett idősebb mezozóos képződményekről kevés adatunk van. 
Ennek ellenére az irodalmi adatok alapján megpróbáltuk ezek
nek a területeknek /Batiza takarópikkely; Kárpátalja/ és a 
Mecsek hegység elvi mezozóos rétegsorait párhuzamba állitani
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a magyarországi "Nagykőrös - Debrecen.öv" jellemző rétag- 
tani-faciológiai oszlopával / 2. ábra/.

2.1. Nagykőrös és környéke /4/

Az öv alföldi részének két részterületre osztását el
sődlegesen a nagykőrösi fúrásokból megismert, gyakorlatilag 
teljes triász rétegsor indokolja® A Mecsek hegység és É-i 
előterének ÉK-i /Nagykőrös és környéke/ folytatásában 
/Bércziné Makk A. 197V a teljes triász, jura, alsó- és kö
zépsőkréta összlet megtalálható a mezozóos vulkánitokká!
/3 » ábra/.

2.1.1. Triász

A nagykőrösi területen /Nagykőrös, Nagykorös-Kálmán- 
hegy, Nagykőrös Uj/ számos fúrás tárt fel /Nk~39“7,“8,“9 , 
- 1 0 ,-1 2 ,-13,-14,-17,-20,-2 1 ; NkK-3? NkU-3,~3,-6?-7 / alsó
triász vörös, rozsdabarna, lazakötésü, tektonikusán erősen 
igénybevett, változó szemcsonagyságu, osztályozatlan, part-** 
szegély! törmelékes üledékekot /agyag, aleurolit, homokkő, 
konglomerátum/» A fiatalabb alsótriász, sekélytongori tör
melékes kifejlődéseket a Nagykorös-kálmánhegyi /NkK-3,-“4/ 
területről ismerjük és egy bizonytalan adat van a NkU-3. 
jelű fúrásban. A NkK-3. az. fúrás alsótriász partszegélyi 
törmelékes sorozatából folyamatosan fejlődik ki a sekély- 
tengeri törmelékes, evaporit03 fácics / palás, anhidritos 
márga, anhidrit, anhidrites dolomit, breccsás mészkő/.

A középaőtriász összlet uralkodóan sekélytengeri kar
bonátos kifejlődésü, zöldesszürke, cukorszövotü, rétegzet- 
len, breccsás dolomitból /NkK-3,-4; NkU-8  / és barnásszür- 
ke, tömött, rétegzetlen mészmárgából, mészkőből /NkK-3,-4, 
-5/ áll. A mészmárga, mészkő csoport rendkivül szegényes és 
rossz megtartású makro- és mikrofaunát tartalmaz /Foramini- 
fera: Frondicularia woodwardi Hovachin, Frondicularia sp.,
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Ammodiscua sp0, Tolypammina sp#f Endothyranella sp®, Glomo- 
spira sp., Nodosaria sp., Lentalina sp., Radiolaria; Mollus- 
ca-héjtöredék; Ostracoda-héjtöredékj BracMopoda maradvá
nyoké A középsőtriász tetején egyre gyakoribbá váló palás 
agyag? rétegzett, karbonátos kötőanyagú homokkő közbet©le- 
pülésokkel /NkK-5/ ? amelyek mecseki analógiák alapján /Nagy 
E« 1968/ a ladini során meginduló és a felsőtriászban foly
tatódó regresszió kezdő tagjai, csökkentsósvizi partszegélyi 
kifejlődésben .

2*lc2ö Jura

A jura teljes és folyamatos rétegsorral ismert az öv 
Duna-Tisza közi részén®

A liász jellegzetes gresteni fáciesben fejlődött ki®
A csökkentsósvizi, mocsár fácieaü fekete, aprópikkelyes, 
laza kötésű, kőszén /SzkÉNy-6/ a mecseki fekete kőszénnel 
lehet analóg® Általános elterjedésben /Abony-1? SzkÉNy-l,-2s 
Szk-2; Nk-1,-16; NKE-1,-2; NkU-8,-9; Kk-1; KKÉJ-lj Jak-1; 
TázÉ-1 ; Bug-3,-5/ és helyenként /NkU-8,-9/ nagy vastagság
ban 6J 1 “ > 7 2 2 m/ váltak ismertté a kőszén fedő képződ
ményei, a neritikus pelites fáciesíi sötétszürke, kőzet liszté a, 
helyenként kováa agyagmárgák, márgák, mészkövek, helyenként 
homokkő betelepülésekkel. Az öaszlet foraminifora együttesét 
a Nodosariidao család jellemzi, amelyből a Sieberina cf. vir™ 
gata és a Lonticulina /Astacolus/ tricarinella fajok szint
jelző jelentőségűek. Gyakori egyedszámmal szerepelnek még a 
Brondicularia, Dentalina, Nodosaria és Lonticulina /Astacoluq/ 
nemzetség fajai /Bércziné Ma Mi A., Cserepesné M. Bornadette, 

1983/® A foraminiférákon kivül gazdag Echinodermata-váztöredék, 
Echinoidoa tüske, Szivacstü, Ostracoda, Mollusca-héjtöradék 
maradványok figyelhetők meg. A sekélytengeri törmelékes kifej™ 
lődésü világosszürke, kemény, rétegzetlon, finomszemcséjű 
kvarchomokkő az abonyi és páhi területen ismert /Abony-ls 
Páhi-1/. A fiatalabb liász tagokat a neritikus pelites fáci-
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esü fekete szinü, palás márgák, mészkövek képviselik /Sol- 
5,-7; SzkÉNy-2/.

Már a liászban megkezdődő /toarci/, a dogger nagy ré
szét /aaleni-bajóci/ kitöltő nyilttengori pelágikus üledék- 
képződés sötétszürke, kőzetlisztes márgáit, mészmárgáit né
hány fúrás harántolta /Páhi-1; Kk-1; Org-1/ szegényes és jel

legtelen ősmaradvány nyomokkal /Szivacstü, Mollusca héjtöre
dék/* Az öv Duna-Tisza közi részén számos fúrás /Td-j Kk-1; 
KkK-1 ; KkÉ-1; Kas-l; Org-1; Ke-2; Páhi-1; PáhiK-1; Sol-7, 
SolK-5; SzkÉny-1,-2,-7/ feltárta a jura tenger jellegzetes 
/bath-kallóvi/, nyilttengeri pelágikus fácicsü tarka szinü, 
gumós vagy leveles, kovás márgáit, mészmárgáit, mészköveit 
jellegzetes ősmaradvány együttessel /Radiolaria; Poraminife- 
ra: Ophthalmidium sp., Lenticulina sp., Textulariidaa sp., 
Protoglobigorina sp.; Szivacstü; Bositra-héjtöredékek/.

A jura tenger parttól legtávolabbi, bathiális fáciesü, 
maim/oxfordi/, tarka szinü kovapalái, radiolarit jai is több 
fúrásból ismertek /Búg-; KkK-1; Org-5; OrgD-1; TázÉ-I/. A 
maim nagyrészét időben /kimmeridgei-titon/ kitöltő nyiltten
geri pelágikus fáciesü, nem túl vastag /max. 155 húspiros, 
vörös szinü, tömött mészkövek folyamatos átmonotet mutatnak 
az alsókréta felé /Org-5; SolK-1; SolÉ-1; SzkÉNy-4,-5/o Az 
Az előkerült ősmaradvány együttes folsőmalmra utal: Calpio- 
nella alpina Lorenz, Galpionella olliptica Cadisch; Aptychus; 
Lombardia maradványok; Globochaota alpina Lombard.

2.1.5. Alsó-, középsőkréta

Poltszerü elterjedésben vált ismertté a mikrofauna alap
ján /Poraminiféra: Spiroplectammina longa Lalicker, Spiro- 
ploctammina sp., Textulariidae sp., Miliolidao sp., Dorothia 
trochus / d ’Orbigny/, Hedbargella sp.; Echinodermata váztöre
dék, Alga/ alsó-, középsőkréta korú, sekélytengeri mészkő a 
la josmizsei /Lm-1/, kerekegyházi /Ko-6,-7,-8/ és legújabban 
az alpári területen /A lp-2/ .
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A mezozóos •vulkáni képződmények /diabáz, diabáztufa, 
bazalt láva/ nyomai a liásztól az alsókrétáig követhetők 
általános elterjedésben /Bugac, Jakabazállás, Kaskantyú, 
Kiskőrös, Kecskemét, Kunszállás, Nagykőrös, Orgovány, Páhi/*

2 »2 • Debrecen és környéke / 5/

Az öv alföldi részének másik részterülete a Tiszántúl, 
amelyet "Debrecen és környéke" névvel jelölünk® 1  "Nagykőrös 
és környéke" részterülettől való* elkülönítése a triász kép-* 
ződmények teljes hiánya, a dogger kifejlődés fácies különb
sége, az alsó-, középsőkréta valószínűleg villányi övi kar
bonátos fácies miatt indokolt /4® ábra/®

2®2®1® Triász

"Debrecen és környéke" /5/ területének elvi mezozóos jjé-
tegoszlopában jellemző a rendkívül hiányos triász rétegsor®
Kizárólag az öv D-i /En~7/ és ÉK-i /Komoró-I/ peremén folt-*
szerűen váltak ismertté az alsótriász, sekélytengeri törmelé
kes kifejlődésü, szürke, dolomitos márgapalák, agyagpalák, 
homokos mészkövek®

2®2®2® Jura

A jura sorozat a legteljesebb, lényegében hiánytalan, © 
jura elején meginduló transzgressziós ülodéksort mutat® Való
di grostoni fáciesü liász, amelyet fekete szinü márgapalák, 
agyagpalák képviselnek /En-7, EnÉ-2; Fü-13; Ha-II,-VI/ szegé
nyes ősmaradványokkal /Eoraminiforas Vidalina sp®, Lentiouli- 
na sp.j Mollusca héjtöredékj Echinodermata váztöredék/®

Nehezen azonosítható, sekélytengeri karbonátos /Mtúr-3/ 
üledékekkel képviselt a dogger alja /aaleni/® Vastag bazalt 
agglomerátum között a mindössze 22 m álvastagságban harántolt,
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tektonikusán erősön igénybe vett, gyűrt, sötétszürke, brecs- 
csás, agyagmárga és homokkő betelepülésos mészkő jelen hely™ 
zetban való allochton voltát a sekély-tengeri, partközeli fá- 
ciast jelző foraminifara együttese csak alátámasztja /Fseu-

docyclammina sp#, Haurania amiji Henson, Haurania sp#, Tex- 
tularia sp., Nautiloculina oolithica Mohler/. A fiatalabb 
doggor emeleteket már valódi nyilttengeri pelágikus /Fü-7 ,- 
9; Ha-II,-V,-VI/ fáciesü vörös szinü, zöld foltos kovapala, 
kovás mészkő, márga képviseli, Radiolaria és Bositra marad
ványokkal#

Á jura legmélyobb tengeri, bathiális fáciesü kifejlő
dését, a maim fekete radiolaritot csak egy fúrás harántolta 
/Tigy-1/. A fiatalbb maim nyilttongeri pelágikus sötétszür
ke mészkövek, leveles márgák folyamatos átmonetot mutatnak 
az alsókróta felé /Eb-12,-13I Hsz-Ő; Tigy-1,-2/ a Tintinnida 
maradványok alapján®

2 #2 #3 # álsó-, középsőkréta

Az utóbbi néhány év fúrásos kutatása során a legtöbb új 
adatot az alsó-, középsőkróta sorozat szolgáltatta# A mecseki 
hoz hasonló vulkáni képződményeken túl a Tiszántúlon a maim 
nyilttongeri fáciesakhez képest regressziót mutató polftes és 
sokélytongori, karbonátos képződmények váltak ismertté* Az 
obesi /Eb-1,-5,-7/ és tiszagyendai /Tigy-2/ területen noriti- 
kua politos fáciesü, szürke szinü, helyenként palás márgát, 
mészmárgát ismerhettünk meg. Mig a martfűi területen sekély- 
tengeri karbonátos képződmények zárják a középsőkréta üledék- 
képződést# A változó vastagságban feltárt szürke, szürkósbar- 
na mészkövek, alourolitok, mészhomokkövek a Villányi hegység 
barrémi-apti sokélytongori mészkövévol azooosithatók a mikro- 
fauna alapján /Eoraminiféra: Glomospira sp., Textulariidae sp 
Spiroloculina minima Tappan, Spiroplectammina sp,, Echinoder- 
mata váztöredéV#
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A mezozóos -vulkáni képződmények /diabáz, oxibazalt, ba
zalt agglomerátum/ dogger üledékes kifejlődések között /Fü
zesgyarmat, Mezőtúr/ és az alsókrétában általánosan elter
jedtek az öv ,tiszántúli területén /Ebes, Martfű, Mezőtúr,
Tiazagyaoda/®

3. BÁCSKA /6/ - .KÖRÖS /7/ ÖV

A "Bácskai terület" /6/ és a "Kőrösök vidéke" /?/ pro- 
neogén aljzatát az utóbbi néhány évben számos szénhidrogén
kutató fúrás feltárta# A Villányi hegység mezozóos rétegso
ránál teljesebb sorozatban. Szeposházy K# /1978/ szerint az 
aljzatban a Bihari autoehton déli, királyerdői egységének me
zozóos képződményei vannak jelen.

Az öv É-i határa a Nagykőrös - Debrecen öv D-i határvo
nalának, a metamorf rátolódási övnek a nyomvonalát követi.
D-i határa nagyjából Kelobián, öttömösön, Rúzsán, Üllésen ke
resztül, a Békési medencétől É-ra, a Doboz-I. és Sark-I. szer
kezetkutató fúrásoktól délro húzódhat.

Az öv alföldi része, a Kőrösök vidékén megismert telje
sebb triász sorozat és a gyakorlatilag hiányzó jura kifejlő
dések miatt, két részterületre osztható:

Bácskai torülot / 6 / .
Kőrösök vidéko ///

Az utóbbi 10 évben a Bácska - Kőrös övben lemélyitett 
fúrások sok új és meglepő /Szeposházy K. 1979/ adatot szol
gáltattak, összehasonlitva a Villányi hegység, a Bácska /6/ 
-Kőrös /7/ öv és a Bihari autoehton elvi mezozóos rétegsorét 
úgy tűnik, hogy a Bácska /6/ - Kőrös /7/ öv mezozóos sorozata 
a Villányi hegység elég hiányos mezozóos rétegsoránál helyen- 
ként jobban azonosítható a Bihari autoehton hasónló kifejlő
déseivel /5 . ábra/.
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3.1» Bácskai terület /6/

Az utóbbi néhány év szénhidrogénkutatásának köszönhe
tő, hogy a “Bácskai terület” mezozóos sorozatát megismer
hettük /6 . ábra/*

3.1.1. Triász

A triász ülodékképződés a középsőtriászig folyamatosa 
A folsőtriász üledékek a “Bácskai terület" preneogén aljza
tában hiányoznak, rnig a “Kőrösök védékén" a Bihari autoch- 
tón felsőtriászához hasonlóan kifejlődtek.

Az alsótriáaz vörös, vöröabarna szinü, világosszürke 
foltos, helyenként gyengén palás, zúzott, töredezett part- 
szegély! törmelékes fáciesü alourolittal, agyagkővel, kvarc
homokkővel kezdődik. Tekintélyes vastagságban /max. 468,5 W  
tárták fel a zaanai /ZsanaÉ-l,-3,-5»-7»-9»-12,-14/, kiskun
ma jsai /KkmD-1 ,-6/, kiskunhalasi /Kiha-2/ fúrások. A fiata
labb alaótriász, sekélytengori törmelékes sorozat /tarka, 
dolomitos agyagpala, alourolit, mészkő, helyenként anhidri- 
tes betelepülésekkel/ a “Bácskai terület" legvastagabb triász 
összlete /max. 694 ra/ , amelyet csak néhány fúrás tárt fel 
/Kiha-2; KihaÉK-6 ; MéÉK-2; ött-2; Sü-2/.

Általánosan elterjedtek a középsőtriáaz sekélytengori 
karbonátos kifejlődések, amelyok sötétszürke broccsás dolo
mittal /KihaÉK-15,-29,-39,-40,-80,-85; KihaD-1,-2; KkmD-5, 
-12,-22,-23; MéÉK-1,-2,-3; Tp-1,-2,-4,-5; ZsanaÉ-16/ és sö
tétszürke dolomitos márgával, agyagos mészkővel /KihaílK-41, 
-81/ képviseltük. A mészkőből előkerült foraminifera fauna 
jól jelzi az összlat lagúna fáciosét és anizuszi korát IjGlo- 
mospira densa /Pantic/, Glomospira sp., Glomospirella semi- 
plana /Kochansky-Dévidé et Pantic/J.

Ladini és folsőtriász képződmények a “Bácskai területen" 
nem ismertek.
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3.1.2. Jura

A jura üladéksor hiányos, de valamennyi kor képviselt 
foltszerű, elterjedésben*

A liász neritikus pelites fáciesű /sötétszürke, kőzet
lisztes márga/ az öttömösi területen /ött-2; öttNy-V jel
legzetes Nodosariidae foraminifera faunával. A sekélytenge
ri karbonátos kifejlődés barnásazürke, helyenként foltos 
/Csátalja/, mészkövekkel képviselt /Csát-1; Jh-8 ? Ma-3/. A 
Jh-8. sz. fúrásból előkerült locapoda /Anomura/ maradvány 
/Palaxius salataonsis Brönnimann, Cross et Zaninotti/ az 
összlet liász voltát csak alátámasztja.

A "Bácskai terület egyetlen fúrása /KkmD-23/ harántolt 
doggor, sekélytengori karbonátos fáciesű,.világosszürke, allo- 
tigén, finomkristályos bositrás mészkövet.

. Bathiális fáciesű maim képződmény ezidoig nem került 
elő. A maim tetejét nyilttongeri pelágikus kifejlődésü, vi
lágosszürke, cukorszövetü mészkövek képviselik foltszerű el
terjedésben /KihaBK-28,-41/, jellegzetos mikrofaunával /Cal- 
pionolla alpina Loronz, Calpionella olliptica Cadisch, Lom
bardia maradványok, Globochacta alpina Lombard/.

A "Bácskai területen" a jura-kréta átmenet.a szakaszos 
magmintavétol miatt pillanatnyilag tisztázatlan. Nem kizárt, 
hogy a KihaÉK-i terüloton folyamatos. Ennek eldöntéséhez a 
jelenlegi ismeretek azonban nőm elégségesok.

3.1.3* Alsó-, középsőkréta

Az alsó-, középaőkréta képződmények jelentős területi 
elterjedésben és tekintélyes vastagságban alkotják a "Bács
kai térülőt" aljzatát, némi eltérést mutatva a Villányi hegy
ség kréta rétegsorától.

Az alsókréta sorozatot / nookom/ sekélytengeri karbonátos 
/sötétszürke, oolitos mészkő: KkmD-21/ és neritikus pelites 
/sötétszürke, világosszürke foltos mészkő, mészmárga, márga:
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KihaD-4; KihaÉK-83; KkuíD-21i Ü-21,-22,-26 ,-27/ kifejlődések 
képviselik a mikrofauna alapján /Tintinnopsella sp®| Glotoo- 
chaeta alpina Lombardi Gampanulina carpatica Misik; Pienina 
oblonga Borza-Misik/•

A szénhidrog ónkutató fúrásokkal legjobban feltárt /Er- 
1,-6,-7^8,-9,-11? Écs-6 ? KiháD-4; KihaÉK-9,-Xl,-279~28,-30, 
-31,-32,-36,-39,-41 9~82,-835-84; KkmD-10,~16,-17,-23í ött-3, 
-4,-5 ,-7 ,-8,-9 ; Pm-l,-3,-5» PmÉNy-l; PtnÉK-1; Szál-3; TpÉ-lj 
U-3 3 }-39/ általános altérjedésü barrémi-apti sekélytengeri 
karbonátos fáciesü sötétszürke és világosszürke szinü, fehér 
kalciteres, tömött szövetű mészkövek, mészmárgák, mészhomok
kövek, jól azonosíthatók a Villányi hegység ÍTagyharsányi Mész™ 
kő kifejlődésével® Az összlet gazdag makróiaunával /Agriple™ 
ura blumenbachi Studer/ és mikrofaunával /Foraminiféra: Spi- 
roplectammina sp., Taxiulariidae.sp., Miliolidae sp®, Glorao- 
spira sp., Globigerinelloides sp®, Hedbergella sp©, Dorothia 
sp®, Orbitolina sp®/ jellemezhető®

3©2® Kőrösök vidéke /7/

A Bácska - Kőrös övben a legtöbb új adatot a "Kőrösök 
vidékén mélyített fúrások szolgáltatták® Ezek szerint a "Kő
rösök vidékének mezozóos rétegsora /7® ábra/ eltér a Villá
nyi hegység és a "Bácskai terület" mezozóos kifejlődéseitől. 
Azonban hasonlít a Bihari autoehton mezozóos rétegsorához©

3 ®2 ®1® Triász

A "Kőrösök vidékének” elvi mezozóos rétegsorában jellem
ző, egy a Villányi hegységinéi teljesebb triász sorozat® A 
legidősebb mezozóos képződmény a biharugrai /Bihu-I/ terület 
alsótriász, tarka, rétegzetlen, partszegélyi törmelékes fáci
esü, kvarchomokkövei® A fiatalabb alsótriászt már sekélyten
geri, törmelékes kifejlődésü tarka agyagpalák, szürke homok
kövek képviselik /Gyoma-1, Köt-™]/ *
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A sekélytengeri karbonátos kifejlődése középsőtriász,, 
anizuszi barnásszürke, tömött, világosszürke mészkő betele
püléses , dolomit összletéből /Bihe-I“ Doboz-Ij Kom-4| Köt- 
II Sár-I/ lagúna fáciesü foraminiféra fauna került elől Glo- 
mospira ape> Glomospira sinensis Ho, Glomospira cf* tenuifis- 
tula Ho, Glomospirella shengi Ho„ Glomospirella sp. /Bércziné 
Makk A * 1985/. A ladini-karni sötétszürke, agyagos mészkő, 
mészmárga rétegek /Bih.u-3 í Doboz-L/ f oraminif éra együttese 
normálsótartalmu, medenceperemi, mélyebbvizi életbe.lyet való- 
szinüsits Glomospirella sp#, Turritellella meaotriassica 
Koehn-Zaninetti, Trochamtnina aff® alpina Kristan-Tollmann, 
Hodosaria raibliana Gümbel, Austrocolomia plöchingeri /Ober- 
hauser/, Pseudonodosaria cf. obcouica /Reüss/, Pseudonodosa- 
ria sp*, Pacbypbloides cf. klebeIsbergi /Oberbausar/, Pachy- 
pbloides sp., Prondicularia woodwardi Howcbin, Prondicularia 
sp®, Lenticulina sp®, Ophthalmidium sp., Aulotortus sinuosus 
Weynscbenk, ^arioatomatidae sp*

A felsőtriáss nagyrészt sekélytengeri törmelékes fáciesü, 
finomszemü vörös aleurolitok, homokkövek töltik ki, helyen
ként szürke mészkő betelepülésekkel /Bihu-3% Doboz-1/* Ez a 
felsőtriász sorozat a Bihari autochton déli részének Scarita 
sorozatával hozható kapcsolatba, azonban a Kárpáti Keuperhez 
való hasonlósága .sem zárható ki teljesen /Ivanovici,V*, M.Bor- 
cos, M.Bleahu, D.Patrulius, M.Lupu, R.Dimitrescu, H.Savu,
1976| PatruliuSjD*, M.Bleahu, E.Antonescu, A.Baltres, S.Bor- 
dea, JoBordea, D.Gheorghiana, M.Iordan, E.Mirauta, S.Pánin, 
E.Popa, C.Tomescu 1979/»

3*2.2® -Jura

A jura rendkívül hiányos és bizonytalan rétegtani hely
zetű* A sekélytengeri karbonátos kifejlődése sötétszürke, 
breccsás mészkövet /Bihu-I/ a mikrofauna alapján /Poraminife- 
rat Prondicularia woodwardi Ho^chin, Lingulina cf® tenera Bor- 
némán n § Nodosariidas sp®, Lenticulina sp®/ liász képződmény
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éknek vesszük.

5>.2.3. Alsó-, középsőkréta

A'Kőrösök vidékén” megismert alsó-, középsőkréta kifej
lődések egy a kréta elején kezdődő transzgresszió folyamatos 
sorozatát matatják. Valószínűleg teljesebb rétegsorral, mint 
ami a Villányi hegységben ismert.

Berriazi? sekélytengeri törmelékes, vörös szinü, hema- 
tit pikkelyes aleuroütokra, homokkövekre, konglomerátumra 
/Bihu-I; Bihu-5; Doboz-I/ neokom sekélytengeri karbonátos 
/sötétszürke oolitos mészkő/ és neritikus peütes /sötétszür
ke mészmárga, mészkő/ kifejlődések települnek /Bihu-I; Do- 
boz-I/ lombardia maradványokkal.

A barrémi-apti nagy vastagságú /_> 1081 m/ , meleg-, se
kélytengeri karbonátos fáciesü, szürke, barnásszürke, kalcit- 
eres, agyagos orbitolinás mészkövek zárják a középsőkréta 
üledékképződést /Bihu-I,-1; BihuNy-2; Sark-I/ a "Kőrösök vi
dékén" jellegzetes ősmaradvány együttessel /Eoraminiféra:. 
Spiroplectammina sp., Textulariidae sp., Spiroloculina sp., 
Quinqueloculina sp., Pyrgo sp., Orbitolina sp.; Szivacstü; 
Echinodermata váztöredék; Alga/.

4. SZEGED / 8/ - BÉKÉS /9/ CfT

Az Alföldnek ez a "Szeged és környékét" és a "Békési 
medencét" magába foglaló területe feltételezéseink szerint a 
Kodru takarórendszer ÉNy-i folytatása lehet.

Az öv É-i határa a Bácska - Kőrös öv déli határvonala, 
amely Kelebián, Öttömösön, Rúzsán, Üllésen keresztül a "Béké- 
si medencétől" E-ra jelölhető ki. Ismereteink D-felé az or
szág határig terjednek.

A rétegtani különbségek, a jura, alsó-, középsőkréta

16



sorozatok hiánya, illetve megléte miatt az öv magyarországi 
réaze két részterületre osztható;

Szeged és környéke / 8/
Békési medence /9/

Ez az öv korábban /Békési medence/ és az utóbbi évtized” 
ben /Szeged és környéke/ mélyült szénhidrogénkutató fúrások” 
kai jól feltárt* A jövő feladata, hogy különösen a “Békéai 
medence” triász időszaki képződményeinek pontos, megalapo
zott azonositáaát a Kodru takarórendszerrel elvégezze* Jelen 
esetben minden különösebb állásfoglalás nélkül helyeztük' 

egymás mellé a ”Békési medence” és a Kodru takarórendazer 
Einis takarójának elvi mezozóos rétegsorát / 8* ábra/*

4*1* Szeged és környéke / 8/

“Szeged és környéke” tulajdonképpen megegyezik ToKovács
G. /1977/ által használt “Déli kristályos hát” részterület
tel. Ez egy allochton helyzetű triásszal fedett metamorf kő- 5 
zetekből álló terület, ahol a jura és alsó-r, középsőkréta 
képződmények teljesen hiányoznak / 9 ® ábra/*

4*1*1* Triász

“Szeged és környékére” jellemző a triász kifejlődések 
általános elterjedése, rendkívül eltérő vastagság értékekkel 
/ 3 -6 7 7 'W. s bonyolult szerkezeti helyzetben*

Az alsótriász sekélytengeri törmelékes /vörös, tarka a- 
gyagpala, márgapala, homokkő/ képződményekkel jellemezhető 
/Algyő-26; Ás-9,-23; Ekút-2 ,-3,-4,-6 ,-7; Ke1-17; Makó-2 ; 
Móra-1; S-I$ Ruzsa-l,-9í Ü-16,-17,-18,-20,-23,-24,-29,-31, 
-32,-53;.Szege d-1 ,-2,-4,-5»-6 ,-7,-8,-1 0,-1 2 ,-13 *-14,-15,-2 2, 
-24,-26/* A makói fúrásból előkerült Meandrospira pusilla /Ho/ 
foraminifera példányok az összlet alsótriász korát csak meg
erősítik®

A középsőtriászt sekélytengeri karbonátos /sötétszürke,
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breccsás dolomit/ sorozatok képviselik /Algyő-26,-29; Fkút- 
2,-3,-5,-6 ,-9,-10; Ke1-17; Móra-1,-2,-3,-4; Ruzsa-5,-6,-7,- 
8 ,-lOj Ü-14,-16,-17,-18,-20,-23,-24,-28,-29,-31,-34,-35,-36, 
-37,-51,-52,-54,-55,-58; Szeged-1,-2,-3,-6,-7,-8,-12,-13,- 
23,-26/, Néhány fúrásban szegényes, helyenként jellegzetes 
ősmaradvány asszociációval jellemezhető /Alga maradványok; 
Foraminiféra: Aramodiscus sp,, Glomospira tenuifistula Ho, 
Glomospira sp., Glomospirella sp,, Trochamraina almtalensis 
Koehn-Zaninetti; Bchinodermata váztöredékek; Ostracoda/.

4.2, Békési medence /9/

A Kodru takarórendszerhez való tartozását már több szer
ző megállapította és érvekkel alátámasztotta /Kurucz B. 1977! 
Szepesházy K. 1978/* ügy DNy-ÉK irányú sávban, ^sanádalberti 
-Tótkomlós-Pusztaszőlőa-Kaszaper, Csanádapáca-Medgyesbodzás 
vonalában a Kodrui kifejlődésü mezozoikum minden tagja megta
lálható. Ez az összlet valószinüleg a Kodru takarórendszer, 
lefedett, Dumbrovita takarójához tartozik /Szepesházy K® 1978, 
1979/ *

A terület elvi mezozóos rétegsorában jellemző a teljes, 
triász sorozat, valószinüleg folyamatos átmenettel a jurába. 
Szintén folyamatos üledékképződéssel jellemezhető a felsőjura 
-alsókréta összlet / 1 0 . ábra/#

4.2.1. Triász

Partszegélyi törmelékes kifejlődésekkel /szürke, lilás- 
szürke szinü kvarchomokkő/ induló alsótriász üledéképződést 
/Csa-1; DombDNy-1; Nsz-1; T-8/ sekélytengeri törmelékes fáci- 
esü képződmények / tarka agyagpala, vörös homokkő, helyenként 
anhidritteV váltják fel /Csa-2,-5; Domb-1; Kev-1; Nsz-1; PC- 
87,-132,-133,-167,-181; T-1E/.

A triász időszak jelentős részét időben és térben réteg-, 
tanilag nehezen értékelhető sekélytengeri dolomitok töltik ki. 
A sötétszürke szinü dolomitokat /Csa-2,-5; Oros-2; T-30,-31/,
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helyenként bizonytalan porfirit betelepüléssel /Csal-l/» kö
zépsőtriászba soroljak,

A helyenként jelentős vastagságot is elérő világosszürke 
dolomitokat /Csa-2,-4,-6,~13; KaszD-2s-3,-4,-7,-ő; Med-2; 
P£-105,-132,-180,-189,-194*-195; Paz-1,-4,-8,-20,-22,-24,-26, 
-28,-29; T-12,-17,-19,-25,“26,-27,-29,-32/ felsőtriászba tar
tozónak vesszük. Egyetlen fúrásból /Pf-181/ került elő emlí
tésre méltó ősmaradvány /Alga: Gyroporella cf, ampleforata 
Gümbel; Megalodus embrió/.

Az utóbbi években mélyített tótkomlósi fúrás, sekélyten
geri karbonátos fáciesü, felsőtriász, barnásszürke, vörösbar
na szinü mészkövei a mikrofauna alapján [Poraminiféra: Oph- - 
thalmidium carinatum/Leischner/, Lagenidae sp,, Lenticulina 
sp,, Echinodermata váztöredék] folyamatos átmenetet mutatnak 
a liászba /TK-1/ •

4,2,2, Jura

A középsőjura sekélytengeri karbonátos kifejlődésü, vö
rösbarna, húspiros szinü, agyagos, crinoideás mészkövek kép
viselik /Pf-128; Psz-12,-13; T-ll/ szegényes, de jellemző ős
maradvány asszociációval /Poraminiféra: Nodosariidae sp,, 
ürocholina cf® granosa Prentzen; Szivacstü; Crinoidea váztö- 
redékeki Brachiopoda/,

A felsőjura-alsókréta folyamatos üledékképződést mutató 
nyilttengeri pelágikus kifejlődésü sorozata titon calpionel- 
lás, szürke szinü márga, mészmárga, mészkő /Psz-1,-2/ és neo- 
kom pelites, tektonikailag erősen megviselt, Tintinnopsella 
maradványokat tartalmazó, palás képződményekből áll /KaszD-5, 
-6,-7? Med-l; Ef-55,-87,-98,-106,-117,-129,-135; Psz-2,-3,-4, 
“5 ,-6 ,-7,-8,-10,-14,-23,-27,-29,-30,-31; PszK-1,-2,-3/.
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5. ÖSSZEFOGLALÁS

Az alföldi mezozoikum fenti vázlatos áttekintésének cél
ja az volt, hogy a mintegy négy évtizedes szénhidrogénkutató 
fúrási tevékenység eredményeként felszinre került mezozóos 
képződmények egységes alapelvek szerint végzett kiértékelé
sével alapot nyújtson a további hazai földtani elemzések szá
mára.

A ?0-es évek elején kirobbant *’ola jválság’* világszerte 
igy hazánkban is a kutatófúrások számának növekedését vonta 
maga után. Ehhez járult, hogy a korszerű felszini geofizikai 
kutatási módszerek, a fúrásos kutatás megkezdését lehetővé 
tevő információkat szolgáltattak olyan területek medencealj
zatáról is, amelyeket hagyományos eljárások nem tudtak re
gisztrálni. Ezzel egyidejűleg részben a geofizikai, részben 
a geológiai, nagytektonikai megfontolások alapján kezdődött 
meg a mélyzónák kutatása. Ennek a kutatásnak a födltani ered
ményei sok új mezozóos adatot szolgáltattak, amelyek lehetővé 
tették egy pontosabb földtani modell megalkotását. Segítségé
vel lehetséges a mezozóos tárolókőzetek tér és időbeli hely
zetének, valamint a potensiális anyakőzet formációk térbeli 
megoszlásának rögzítése.

A jelenlegi megkutatottsági szinten, az álvastagság ér
tékeket figyelembe véve a triász időszaki képződmények a Sze
ged / 8/ - Békés /9/ övben dominálnak /ll. ábra/. A több száz 
/y- 696 a/ méter álvastag, erősen breccsás, triász dolomitokat 
a jövőben is elsődlegesen mint mezozóos tároló kőzeteket kell 
számontartani. A Nagykőrös / V  - Debrecen /5/ övben a triász 
foltok hiánya többnyire a megkutatottság hiányával magyaráz
ható.

A jura képződmények az álvastagság értékek figyelembe vé
telével a Nagykőrös /4/ - Debrecen /5/ övben általános elterje
dést mutatnak /12. ábra/. Ezek a szerves szén tartalommal ren
delkező pelites kőzetek /sötétszürke agyag, agyagkő, márga,

2o



mészmárga/ mint potenciális anyakőzetek jöhetnek számításba.
A Bácska /6/ - Kőrös /7/ és Szeged /8/ - Békés /9/ övben folt™ 
szerü9 kis területre korlátozódó, rendkívül hiányos jura so« 
rozat a valóságot tükrözi*, á juránál nagyobb elterjedést mu
tató triász képződmények fedőjéből a legtöbb fúrásban hiány
zik a jura rétegsor®

Az alsó-, középsőkréta képződmények a Bácska /&/ - Kőrös 
/?/ övben mutatják a legna^obb elterjedést /13© ábra/ tekin
télyes álvastagság értékekkel /  ^> 1000 m/a 1 Nagykőrös / V  - 
Debrecen /5/ övben az alsó“ 9'középsőkréta képződmények folt
szerű elterjedése gyakorlatilag az alsó-, középsőkréta soro
zatok nagyfokú hiányát tükrözi. Ebben az övben dominanciát 
mutató jura rétegsorok fedőjéből f k Ipái?, Kerekegyháza, Dajos- 
mizse, Martfű-területeket kivéve/ teljesen hiányoznak az alsó-* 
középsőkréta képződmények*

Az uralkodóan mezozóos és premezozóos komponensekből fel
épülő nagyszerkezeti egységek érintkezési /határ/ zónái az in
tenzív repedezettség zónái is egyszersmind, következésképp © 
potenciális akkumulációs zónák* is alföldi fúrásokban feltárt 
rétegismétlődések /pl©s az ülléei és szegedi területi Sark-I/, 
fordított rétegsorok /pl . % KihaÉK-28| Kunf-2| Hsz-V | Ebes-1? 
Sár-3/ kompresszióé tektonikai mozgások sorozatára utalnak©
Ez felveti a lehetőségét annak, hogy a fő kompressziv zónák
ban allochton premezozóos rétegsorok alatt autochton pozíció
jú mezozoikum települhet, amely az intenzív mechanikai igény- 
bevétel miatt repedezett /tárolóképea/ lehet.
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6 .  IRODALOM -  REFERENCES
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TYFES OF MESOZOIC SEQUMCE8 Hí THE GREAT 
HUNGÁRIÁIT FLAIN

by
A. Bérczi-Makk

Ababract

The pre-Neogene baaement of Hungary is compoaed by an 
alternation of "belt~like" Laté Paleozoic to Mesozoic aedi- 
menbary and crystalline - raetamorphic zonea with SW-NE 
brend. Aa revealed by hydrocarbon exploring boreholes tliree 
sedimentary zonea of Mesozoic age can be diatinguiahed in 
the Great Hungárián Piain south of the lineament of Central 
Hungary /Fig.l/»

I Nagykörös / V  - Debrecen /5/ zone

Thia beit ia more and less identieal to the megatecto- 
nic unit "Central. Great Hungárián Piain - Mára maros /Mara- 
mures/ mobile zone" /Szepeaházy ,K. 1978/*

The northern boundary of thia beit coincidea with the 
lineament of Central-Hungary* Ita sourhern boundary, howe- 
ver, can be traced along the beit characterized by local 
thrusta of metamorphic baaement over Mesozoic beda /Kunié-, 
hérbó, Kecel, Öcsöd, Endrőd, Hajdúszoboszló, Ebes, Sáránd/© 

Generalized geological column of thia zone ia aimilar 
to that of the eugeoayncline beit unita /Pennin zone, Klip- 
pen beit, Vardar zone/ on the northern fiánk of the Tethya 
/Szepeaházy,K. 1978/. It ia characteristic an incomplete 
Triaaaic aequence, Lower Jurasaic of Greaten facies, a wide- 
apread occurrence of submarine baaic igneoua products in 
the Jurassic to Lower Cretaceoua /Fig. 2/®

The Mesozoic aequence of thia zone is characterized by 
the predominance of ofíshore marly to pelitic rocka, a
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highly incomplete Triasaic series, complete Joraaaic se- 
cjuence, a a hallom marina, calcareoua /Pig* 3 - V  Lowar to 
Middle Cretaceoua aeriea. The igneoua rocks ara widespread, 
the Southern boundary of the zóna is highly tectonized, the 
formations ara ramarkably foliated.

II Báoksa /6/ - Kőrös /7/ zóna

In Ibis unit Mesozoic formations of the Southern Ki
rályerdő /Padurea Craului/ part of the Bihor Autochton can 
be distinguished according to the study of Szepesházy,K. 
1978 /Pig. 3/. The northern boundary of this zone is equai 
to the Southern boundary of the Nagykőrös - Debrecen beit
i.e. to the upthrust-overthrüst zone of the metamorphiteso 
Its Southern boundary is postulated to be traced along the 
line from •Kelebia to the northern boundary Békés Basin 
Via Öttömös, Rúzsa, Ullés*

The generalized Mesozoic sequence of this zone is cha- 
racterized by a Triassic series more complete than that in 
the Villány Mts and easily correlatable to the Triasaic 
series of the Bihor Autochton. The occurrence and/or the 
presence of any Jurassic formation is highly incomplete 
and/or questionable® The Lower and Middle Cretaceous sedi- 
mentary sequences are products of an uninterrupted trans- 
gression set on in the earliest Cretaceous® The Cretaceous 
series here seem to be more coplete than those in the 
Villány Mts /Pig. 6-7/.

III Szeged /8/ - Békés /9/ zone

It is postulated that the Mesozoic series of this &one 
may be the NW continuation of the Codru Nappe /Kurucz,B. 
1977* Szepesházy,K. 1978/ /Pig. 8/»

The northern boundary of this unit is equai to the 
Southern boundary of the Bácska-Kőrös beit. Soútiraard the
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formations erős a the national boundary«
On the basis of atratigraphical differences /i.e. 

absence or occurence of Jurasaié, Lower to Middle Cretace- 
oua fór mát ion s/ thia íjone can be auböivided intő two sub-
units:

- the environ of Szeged with metamorphic blocks over- 
lain by Triaaaic of allochtonous natúré;

- the Békés baain characterized by a complete Triaaaic 
aeriea with an uninterrupted tranaition to the Jurasaié.
A similarly continuoua aedim^ntation has been poatulated 
to exist between the Upper Jurasaié and Lower Cretaceoua 
/ifig * 10/  «

The apatial distribution of the Triaaaic, Jura3sie, 
Lower and Midd le Cretaceoua foroiationa in the pre Neogene 
baaement complex of E<~Hungary are illuatrated in Figa 
11-13*

Manuacript received;' 31 Mar eh, 1983

Addresa of the author; dr„ Bércziné dr. Makk A.
Hungárián Bydrocarbon Inatitute
Százhalombatta
F f . 32.
H-2443
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ÁBRAALÁIRÁSOK

1. ábra: Kelet Magyarország preneogén aljzatának inezozóoa
üledékes övei a felszini kifejlődések figyelembe 
vételével.
Jelmagyarázat: 1. Bihari aufochton; 2. Kodru takaró
rendszer.

2. ábra: A Nagykőrös /4/ - Debrecen / 3/ öv rétegtani, facio-
lógiai oszlopának összehasonlítása a Mecsek hegység, 
a Batiza takarópikkely és Kárpátalja elvi mezózóos 
rétegsorával.
Jelmagyarázat: 1. partszegélyi törmelékes fácies;
2. sekélytengeri törmelékes fácies; 3» sekélytenge
ri karbonátos fácies; 4. csökkentsósvizi, partsze
gélyi törmelékes fácies; 5» csökkentsósvizi mocsári 
fácies; 6. neritikus pelites fácies; 7« nyilttenge- 
ri pelágikus fácies; 8. bathiális fácies; 9* vulká
ni képződmények.

3. ábra: Nagykőrös és környéke /4/ elvi mezozóos rétegsora.
Jelmagyarázat: 1. partszegélyi törmelékes fácies;
2. selcélytengeri törmelékes fácies; 3* sekélytenge
ri karbonátos fácies; 4. csökkentsósvizi, partsze
gélyi törtpelékes fácies; 3» csökkentsósvizi mocsári 
fácies; 6. neritikus pelites fácies; 7* nyilttenge- 
ri pelágikus fácies; 8. bathiális fácies; 9* vulkáni 
képződmények.

4. ábra: Debrecen és környéke /5/ elvi mezozóos rétegsora*
Jelmagyarázat: 1. sekélytengeri törmelékes fácies;
2. sekélytengeri karbonátos fácies; 3. neritikus 
pelites fácies; 4. nyilttengeri pelágikus fácies;
3* bathiális fácies; 6. vulkáni képződmények.

5. ábra: A Bácska /6/ - Kőrös /7/ öv rétegtani, faciológiai
oszlopának összehasonlitása a Villányi hegység és a 
Bihari autochton elvi mezozóos rétegsorával.
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Jelmagyarázat: 1® partszegélyi törmelékes fáciea;
2 . sekélytengeri törmelékes fáciea5 3 . sekélytenge- 
ri karbonátos fáciea; 4. neritikus pelitea fáciea.

6 . ábrás Bácskai terület /6/ elvi mezozóos rétegsora.
Jelmagyarázat? 1 . partazegélyi törmelékea fáciea;
2 * sekélytengeri törmelékes fácies; 3® sekélytenge- 
ri karbonátos fácies; 4. neritikus pelitea.fáciea®

7 . ábra: Kőrösök vidéke /7/ elvi mezozóoa rétegsora.
Jelmagyarázat: 1. partazegélyi törmelékes fáciea;
2 . sekélytengeri törmelékes fácies; 3 ® aekélytenge- 
ri karbonátos fáciea; 4. neritikus pelitea fáciea®

8. ábra: Békési medence /9/ rótegtani, faciológiai oszlopá
nak összehaaonlitása a Kodru takarórendazer Finis 
takarójának elvi, mezozóos rétegsorával. 
Jelmagyarázat: 1. partszegélyi törmelékes fáciea;
2 . sekélytengeri törmelékes fácies; 3 ® aekélytenge- 
ri karbonátos fáciea; 4® nyilttengeri pelágikus 
fácies®

9® ábra: Szeged és környéke / 8/ elvi mezozóoa rétegsora.
Jelmagyarázat: 1® partszegélyi törmelékes fáciea;
2 . sekélytengeri törmelékes fácies; 3 ® sekélytenge
ri karbonátos fáciea®

10. ábra: Békési medence /9/ elvi mezozóos rétegsora®
Jelmagyarázat: 1® partszegélyi törmelékes fácies;
2. sekélytengeri törmelékea fáciea; 3 ® sekélytenge
ri karbonátos fácies; 4. nyilbtengeri pelágikus fá
cies; 3 ® vulkáni képződmények.

11. ábra: Kelet Magyarország preneogén aljzatában a triász
képződmények foltszerű elterjedése a mezozóoa üledé
kes övék szerint®
Jelmagyarázat: 1® A Nagykőrös - Debrecen öv triász 
képződményeinek elterjedése; 2. A Bácska - Kőrös öv 
triász képződményeinek elterjedése; 3® A 8zeged-Bé- 
kés öv triász képződményeinek elterjedése.

12. ábra: Kelet Magyarország preneogén aljzatában a jura kép
ződmények foltszerű elterjedése a mezozóos üledékes
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övék szerint,
Jelmagyarázat: 1® A Nagykőrös - Debrecen öv jura 
képződményeinek elterjedése? 2. A Bácska - Kőrös 
öv jura képződményeinek elterjedése; 3* A,Szeged - 
Békés öv jura képződményeinek elterjedése,

13• ábra: Kelet Magyarország preneogén aljzatéban az alsó-
és középsőkréta képződmények foltszerű elterjedése 
a mezozóos üledékes övék szerint.
Jelmagyarázat: 1« A Nagykőrös - Debrecen öv alsó- 
és középsőkréta képződményeinek elterjedése; 2® A 
Bácska - Kőrös öv alsó- és középsőkróta képződmé
nyeinek elterjedése? 3® A Szeged - Békés öv.alsó- 
és középsőkréta képződményeinek elterjedése®
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CAPTICHS

Fig. 1. Meaozoic sedimentary formations in the pre-Neogene 
basement complex. of B-Hungary aa related to their 
outcrop areas.
Legend: 1* Bihor üutochton 

2 . Codru Nappes

Fig. 2 , A comparison of stratigraphical and faciea column 
of the Nagykőrös-Debrecen zone to those of the Me- 
esek Mts; Batiza Sheet and Transcarpathian.
Legends 1. littoral claatic faciea

2 . shallow marine claatic faciea
3 . shallow marine carbonate facies 
4* brackiah littoral claatic faciea
5 . brackiah marshy faciea
6 . neritic pelite faciea 
7 * offshore pelagic facies 
8. bathial faciea
9 « "volcanitea

Fig. 3» Generalized Meaozoic sequence of Nagykőrös and ita 
eoviron.
Legenda 1. littoral claatic faciea

2. shallow marine clastic faciea
3 . shallow marine carbonate faciea
4. brackiah littoral claatic faciea
5 . brackiah marahy facies 
6 ® neritic pelite facies
7 . offahore pelagic faciea
8. bathial facies 
9 « volcanites

Fig. 4. Generalized Meaozoic sequence of Debrecen and ita 
em/iron.
Legend: 1. shallow marine clastic facies
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2. shallow marine carbonate faciea
3. neritic pelite faciea
4. offahore pelagic faciea 
5* bathial faciea
6* volcanites

Fig. 5. A comparison of the atratigraphical and facie3
column of the Bácaka-Kőröa zone to the generalized 
Meaozoic sequence of the Villány Mta. and Bihor 
A utochton.
Legend: 1. littoral claatic faciea

2. shallow marine claatic faciea
3. shallova marine carbonate faciea
4. neritic pelitic faciea

Fig. 6. Generalized 
Legend: 1.

2 .
3.
4.

Meaozoic sequence of the Bácska area« 
littoral claatic faciea 
shallow marine claatic faciea 
shallow marine carbonate faciea 
neritic pelitic faciea

Fig. 7 . Generalized Meaozoic aequence of the Kőröa area. 
Legend: 1. littoral claatic faciea

2* shallow marine claatic faciea
3. shallow marine carbonate faciea
4. neritic pelitic faciea

Fig. 8. A Comparison of the atratigraphical and faciea co
lumn of the Békés basin to the generalized Meaozoic 
aequence of the Finia Nappe of the Codru Nappe 
System.
Legend: 1. littoral claatic faciea

2. shallow marine claatic facies
3. shallow marine carbonate faciea
4. offshore pelagic faciea

Fig. 9. Generalized Mesozoic aequence of Szeged and its 
environ.
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Legend: 1. littoral clasbic facies
2. shallow marina clastic facies
3. shallow marina carbonate facies

Fig. 10. Generalized Mesozoic sequence of the Békés Basin. 
Lagand: 1. littoral clastic facies

2. shallow marine clastic facies
3. shallow marine carbenate facies
4. offshore pelagic facies
5. ’volcanites

Fig. 11. Occurrence of patch-like Triassic formations in 
the pre-Neogene basa ment complex. of E-Hungary. 
Legend: 1. Occurrence of Triassic formations in 

the Nagykorös-Debrecen zone
2. Occurrence of Triassic formations in 

the Bácska-Kőrös zone
3. Occurrence of Triassic formations in 

the Szeged-Békés zone

Fig. 12. Occurrence of patch-like Jurassic formations in 
the pre-Weogene basement complex of E-Hungary. 
Legend: 1. Occurrence of Jurassic formations in 

the Nagykőrös-Debrecen zone
2. Occurrence of Jurassic formations in 

the Bácska-Kőrös zone
3 . Occurrence of Jurassic formations in 

the Szeged-Békés zone

Fig. 13. Occurrence of patch-like Lower and Middle Cretace- 
ous formations in the pre-Neogene basement' complex 
of E-Hungary.
Legend: 1. Occurrence of Lower and Middle Cretace- 

ous formations in the Nagykorös-Debre- 
, cen zone

2. Occurrence of Lovaer and Middle Cretace- 
ous formations in the Bácska-Kőrös zone
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3. Occurrence of Lower and Middle Creta- 
ceoua formationa in the Szeged-Békés
zone
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=Ẑ = ZZS 3ZI
sötétszürke mészkő
sötétszürke, öreccsás 
dolom it

>2 -  461
Kiha EK
Kkml!, Kiha EK Kihalt 
MéÉK, Zsanaé, Tp

tarka dolomitos agyag - 
pata, ateurotit, helyenként 
mészkő, anhidrifes

>43 - >694 Ött, Kiha, Mé ÉK 
Sú, Kiha ÉK

vörösbarna, homokos 
agyagkó, hkö, aieuroiit >15 -  468,5

Kkm S, Kiha, 
Zsana É

3 r -^ I

F ± g ,  6 ,  á b r a  

Uo



Kronosztra
tigráfiai
egységek

*0 -S><b

Facies

K
'ki

k;

*o

Nj\o
‘ •• i~EEzr

l__

'0JQ ex
x_

L itofacies

világos barnásszürke, 
ka/cttems, aquaoos 
mészkő

sötétszürke márga  
mészm árga, ootitos 
mészkő
vörös ateurotit, kong.

Alvasiagsag
m - ben

> 77- >1081

20  -  200

51 - 110

Elterjedés

Bihu, Sark,

£/hu Doboz

Sí hu, Doboz

C*

I
b

Nk>~.h)

mi :m!: sötétszürke, brcccsás 
mészkő 135 Bihu

N
<0
N:

k:
K

'O

1

x IC x vörös aleurolit, homok
kő szürke mészkövet 13 ~ 305 Bihu, Doboz

JL

J--------]---
X

x~XIX X IX
xi x:x:

X z S x

sötétszürkef agyagos 
mészkő, mészmárga > 160 - 197

B/hu, Doboz

barnasszürke, tömött 
do/omit, világosszürke 
mészköve!

>16 -  295
Bihu, Doboz, Kom, 
Köt, Sár

'O
<0

tarka agyagpala, 
szürke homokkő >k9 -  2U3 Gyoma, Köt

tarka rétegzetten kvarc 
homokkő, vörös agyag 77

Bihu

* 3 U ---- ---

Fig. 7 . ábra 
^1



4.

Fig, 8. ábra
k2



l—
Kronosztra
tigráfiai
eQuóéaek

Facies U t ó  fa c ie s
i 1

A !  va sta g sá g  
m - ben

Elterjedés

K
R

É
T

A
 

\

;o

■ -2Í

'Q

N
O-V;

'O-<0

-

J
U

R
A

£

§!
-8

N_<0
• 5

\

T
R

I
Á

S
Z

fe
ls

ő
kö

zé
ps

ő

s  f / z Á p z
--Z 7 /' / 7 * /

'  / / /  ' ~ . , 7  ^

■ ■ •• > •• : ■ - . 
■ ' 7 ••'......

sötétszürke
breccsas
dolomit

8 -  677

Algyó, rkúf, Kel, 
Móra,
Rúzsa, Ü

'O

vörös, tarka színű 
agyagpala, márgapa/a, 
homokkő

3 -  >387
Ás, Fkát, Kel, Makó, 
Móra, S, Rozsa, d

....................... vörös kvarchomokko

< t z z f . - v á  j í F S
Fig. 9- ábra

h3



2 [füj * ti . S'! ■''Ül 5Eül
Fis- lo. ábra

hk



TR I A S SIC

F i  g.  11. ábra.

h5



JURflSS IC

F±g. 12, ábra



LCWÍR-, MIDDLE CRílACíOUS

Fig. 13. ábra


