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foramimferAs-fáciesek és rétegtam jelentségek az
OLAJKUTATÁSRAN

MAJZOX LÁSZLÓ

A mikropaleontológiai foraminifera-kutatás 1917-ben, különösen a kolaj-
kutatásokkal kapcsolatban vett nagyobb lendületet, vagyis éppen abban az
idben, amikor nálunk L r e n t h e y I. (1) s utána mások is, a Foraminiférák-
nak már H a n t k e n M.-tól elsnek hangoztatott fontosságát tagadták. Ezt
a tagadó véleményt 1939-ben (2) igyekeztem a felhozott példák fajról-fajra men
boncolgatásával megcáfolni s Hantken M. örökségét megrizni és tovább-
fejleszteni. A XVIIl. londoni Nemzetközi Geológiai Kongresszuson T h a 1 -

m a n n H. (3) foglalkozott a mikropaleontológusok szerepével a kolajföldtan-
ban. Kifejtette, hogy nemcsak a szintjelzö, a régi értelemben vett „vezéralakok”
meghatározása a feladat, hanem a mikroszkópos séletmaradványok tér- és

idbeli kifejldésének rögzítése, valamint az alakok alakfejldéstani vizsgálata

is. Az egykori életkörülményeknek a részletes anyagvizsgálatból adódó ered-
ményei sokszor érdekes és fontos sföldrajzi és óséghajlattani következtetéseket
adhatnak, mert mint már bebizonyosodott, a mikropaleontológiai alapon vég-
zett fácieskutatások pontosabbak lehetnek, mint a makropaleontológiai vizs-

gálatokon alapulók. Ugj'anilyen véleményt nyilvánított az ittjárt Kucev
szovjet kartársunk is.

A mikropaleontológia az utóbbi 35 év alatt a kolajföldtan fellendülése

következtében külön módszerekkel, külön célkitzésekkel gyakorlati irányú
munkaterületté is fejldött.

x\ részletes fácies és faunatársaságok tanulmányozása révén a fácies össze-

függések jobb értelmezéséhez és behatóbb rétegtani elemzéséhez jutunk. Olyan
eredménj"ékhez, amelyek akár egy fajnak, vagy egy teljes faunatársaságnak
helyes és gyakorlati szempontból is becses kiértékelési alapja. Egészen külön-
leges fontosságúnak bizonyult a faunatársaság pontos, szintek szerinti megkülön-
böztetése egyes rétegszelvényekben s más területek azonos rétegszelvényein
végzett hasonló elkülönítésekkel való összehasonlítása. Minden faunát mennyi-
ségi és minségi tekintetben kell értékelni, hogy a terület, illetleg medence
vag3" medencerészletrl minél részletesebb képet nyerjünk. Ez a munkamódszer
nyújt lehetséget a különböz fauna- és fáciesképek törvényszer égymásutáni-
ságának felismerésére és megítélésére. Ilyen részletes vizsgálattal volt megálla-
pítható a mezkeresztesi olajterületen a fels-rupéli lerakódások hiánya is.

Az említett faunisztikai elemzéseken kívül a kutatónak fig^'elmet kell

fordítani a fauna, vagy az egyes alakok törpe vagy nagytermet voltára, a
viszonylagos kövületgazdagságára, a fajok és egyedek mennyiségi viszonyaira,
valamely forma mennyiségi túlsúlyára, a meszes, homokos és kovás-héjüak
mennyisége közötti, valamint a különböz életmódú (lebeg, fenéklakó)
formák megjelenési viszonyaira. Ilyen irányú vizsgálatokból megismerhetjük
a környezetre vonatkozó viszonyokat is, amelyek végeredményben az élvilág
fejldését és megoszlását is szabályozzák. Következtethetünk az élethelynek,
a víznek mélységére, a hajdani tenger sótartalmára, a táplálkozási viszo-

nyokra, az áramlások vagy az uralkodó szél irányára (besodort lebeg for-

mák megjelenésére a sekély és egészen parti üledékekben) stb.
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Csak akkor tudjuk a kzet mésztartalma és a meszes héjú faunák fellépése,

a mag pirittartalom és a homokos héjú alakok túlsúlya, a tekintélyes homok-
tartalom és a kövületszegénység között fennálló bels összefüggéseket megérteni,

ha a faunavizsgálataink a legszélesebb alapon végzett, mindenre kiterjed anyag-
feldolgozással állnak összefüggésben. Csak így ismerhetjük meg egy medence
fontos kor- és rétegtani vizsgálataitól eltekintve azt is, ami a mikropaleontológia
igen jelents kérdéseihez tartozik ; a fáciesekhez kötött, illetleg ezzel kapcsolódó
jelenségek felismerését és értelmezését is. így a sekélyvizi kifejldést gazdag
faunatársaság alapján lehet felismerni

; a rendes mélység márgás kifejldést
pedig fajszámban szegény, de lebeg formák gazdagsága jellemzi. A kén-
hidrogénben gazdag s oxigénben szegény élethelyeket vagy csökkent sótartalmú
környezeteket, amelyek gyakran ugyanabban a medencében is változnak és

ismétldnek.
Az ilyen vizsgálatoknál mutatkozik meg a kzetkifejldés szoros össze-

függése az életkifejldéssel. Thalmannn említi, hogy az iszapolási maradék
ilyenkor rétegtani alkotórésszé, st mi több, felfogható egységgé válik, meg-
kövesedett élethelyet jelez. Z s i g m o n d y V. (4, 5) már 1865-ben felhívja a
figyelmet a fúrásmintáknak mikroszkópi vizsgálatára és ajánlja a fúrásminták
anyagának megrzését is, mert ,,a fúró iszapja, melyet azeltt mint értéktelen

sarat eldobtak, igen értékes tárgya lett a tudományos górcsövi vizsgálatoknak”.

Két év híján 90 éve elhangzott szavak, melyeket egyesek nem méltányolnak
eléggé a fúrásminták szedése, kezelése vagy vizsgálata terén még ma sem.

Pedig e költséges, mesterséges feltárások, a mélyfúrások révén elkerül
rétegminta anyagban is igen sok tudományos és gyakorlati értékünk van, mely
érték legtöbbször pótolhatatlan, ha könnyelmen, vagy felületesen bánunk vele.

Fleg a felszabadulás eltti állami és egyéb vállalkozások fúrástevékeny-
ségébl elkerül minták mikropaleontológiai vizsgálata révén alkalmam volt

mind a szénhidrogének, mind egyéb ásványi nyersanyagokat (a komlói kszén)
és hévvizeket kutató vagy feltáró mélyfúrások mintáit megvizsgálni. .Jelenleg

pedig nemcsak a Bükkheg>-ség peremén, az Alföldön és Dunántúlon lemélyített

fúrásaink rétegmintáit tanulmányozom. Mindezekbl a vizsgálatokból érdekes
eredmények adódtak.

következkben a jelenlegi vállalati, valamint az ezt megelz, csupán
a szénhidrogénkutatásokat érint, illetve az ezekkel legszorosabb kapcsolat-
ban álló eredményeket vázolom. Középhegységeink területén Bükkszék, Száj la,

Recsk, Nagybátony, vagy azok D-i peremén, mint Örszentmiklós, Csornád, Tárd
és Mezkeresztes indokolják, hogy az innen származó eredményekrl, mint a
szénhidrogének kutatásának a hazai viszonylatban jelenleg legidsebb képzd-
ményeirl számoljak be elször. Ma már a f e Is -e 0 c é n.-nek, általam eddig
az oligocén legidsebb üledékének tartott lithothamniumos-bryozoás mészk
és márga Mezkeresztesen is olajat szolgáltat. A Bükkhegység területén lemé-
lyített fúrások anyagában (Recsk 1., íl., 111.) a lithothamniumos mészkben
agv'agmárga rétegeket találunk, melyekben jól kiiszapolható Niimmulina
incrassata H a r p e, Asterigerinu rotiila (K a u f m.), Rotalia iimbilicata

( H a n t k .), Gypsina globiila ( R s s . ), Operculina, Pellatispira és Alveolina
sp. mutatkoztak.

Az olicogén legalsó tagját, a 1 a 1 1 o r f i-emeletbe sorolt sötétebbszürke
és sárgásbarna márga és agyagmárga rétegek alkotják. A szajlai 1. számú kutató-
fúrás e szintben egy vékony, kb. 30 cm vastag lithothamniumos mészkréteget
is harántolt. Tehát ez a globigerinadus faunát tartalmazó üledék közeli kapcso-
latát a fekv, elbb említett réteggel ez a megfigyelés is igazolja. A recski fúrások-
ban ez a szint tufás tagokat is magába zár, ezenkívül a faunája ; Libiisella cylind-

rica. (Hant k.), Biilimina sculptilis (C u s h m.), az Anomalina grosseriigosa

G ü m b . és a sok Globigerina igazolja az úgynevezett ,,budai márgá”-val való
párhuzamosítását. Itt megemlíthetem még a Piiluinulina concentrica jelenlétét

ebben a szintben, amit U h 1 i g Nyugatgalíciában (Wola-Luzanska) mellett is

megtalált. Hasonló vagy megegyez alak található a budai, volt Karácsonyi-
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palota pinceépítkezésénél feltárt „budai márga” rétegében. Az újabb egri mangán-
kutató fúrásokban a rupéli-rétegek magasabb részébl is ismeretesek ezek az
újabb nevükön a Mississippina nemzetséghez sorolható fajok. Ezeknek a maga-
sabb rupéli rétegekben való megfigyelése, valamint a Hantken - féle Dis-
corbina eximia fajjal való azonosítása (a H a n t k e n-féle rossz ábra miatt)
késik.

A lattorfi-emelet fiatalabb rétegsorozata foraminiferákban medd sorozat.

Ez a tardi fúrásokban 386 m vastag és csak néhány kopott, töredezett Foramini-
ferát tartalmaz. Érdekes, hogy a recski fúrásokban e szint csak vékonyabb lerakó-

dás az andezittufa rétegei között. E szint egyébként jól megkülönböztethet
nemcsak foraminiferákban medd volta, de a karbonátokban való szegénysége,
valamint sötét- vagy barnásszürke színérl is. Nem ritkák benne a halmarad-
ványok (fogacskák, pikkelyek és úszótüske töredékek), valamint a növényi
lenyomatok.

A r u p é 1 i-emelet legalsó tagja szintén globigerinadus, st e lebeg fajok
tömeges megjelenése jellemzi.

Finomszemü csekély homoktartalmú, fleg fels részükön tufás, homok-
köves betelepülésü agyagmárga-rétegek ezek, melyeknek alsó részeire a Cassi-

dulina vitálisi M a j z o n a jellemz, mely mellett a Planularia nummuliíica
(Hant k.) és ezenkívül Rotalia umbilicata (Hant k.) új felbukkanása
Budapesttl Bükkszékig szintet jelzknek bizonyult.

' A rupéli-emeleten belül a következ szint szürkés agyagmárga összletében

a leggyakoribb a homokk és tufás homokk, fels részében mangános is lehet

(Bükkszék, Eger, Demjén). E lerakódásokra jellemzek fleg a homokos, áz
agglutinált héjú fajok, melyek közül kiemelkedk az igen gyakori Rhabdammina
abyssorum M. S a r s, Cyclammina placenla (Rss.), Ammodiscus incerliis d’Orb.
és kisebb mértékben a Claviilinoides szabói

(
H a n t k.) példányai.

Egyébként az olajkutatás szemszögébl nézve mind az agglutinált,

mind az elbb tárgyalt globigerinadus rétegek figyelemreméltók, amit a követ-
kez táblázat, tüntet fel Bükkszékre vonatkozóan :

Szint
Olajtermel

fúrások száma
Összefügg
olajnyomok

Összesen

Foraminiferamedd (5) 6 10 16
Globigerinadus (4) • 24 ' 28 52
Agglutinált (3) 15

1
31 46

Tehát az olaj Bükkszéken fleg a 3. és 4. szint porózus rétegeihez van
kötve. A fúrási számadatok természetszerleg egyben bizonyítják az egyes
szintek termelékenységét is. Mindenesetre a bükkszéki fúrások közül T. R o t h
K. (6) adatai szerint a 39. sz. fúrás volt az’ olajmez legkiadósabb és leghosszabb
élettartamú kútja, mert a 4. globigerinadus szintbl 527 napon át összesen 1410
tonna olajat termelt s még ezután is hosszú ideig kanalazták. Az eredményt
tekintve utána következ a 31. számú fúrás volt, ez szintén a globigerinadus
szintbl termelt. A termel szintek tekintetében Mezkeresztesen is hasonló
viszonyok vannak.

A rupéli fiatalabb rétegekben még megkülönböztethet egy másik globi-

gerinás szint, s erre a típusos ,,kiscelli agyag” üledékei, majd a fels-rupéli Clavu-
tinoides szabói

( H a n t k.) hiányával jellemzett lerakódások települnek, ezek-

ben a típusos rupéli fajok mellett már megjelenik néhány olyan faj is, melyeket
a rupéli mélyebb szintjeiben eddig .sehol sem sikerült megtalálnom (7).

A táblázaton feltüntetett olajkutatásokban föltárt foraminiferás-szintek
igen jó) megfigyelhetk voltak Budapesttl Bükkszék—Mezkeresztes vonaláig.

Vagyis a terület szelvényeinek slénytani vizsgálata megegyez függleges
faunaváltozásokat tárt fel. Vizsgálataim alapján a korreláció megbízhatósága
a feltn faunaváltozásokat mutató egyez szintek számának az emelkedésével



Majzon L.: Foraminiferás fácisek 303

természetesen növekedett. A megegyez szintek száma viszont, általában véve,
az ismertetöjelek számával együtt növekszik, amelyeket a faunaváltozások
felismerésénél felhasználunk. Szerintem a rétegtani célokra leginkább felhasznál-

ható ismertetjelek : 1. a fajok függleges irányú eloszlása, 2. az egyes fajok

I egyedszámának függleges irányú változásai (mint pl. a Globigerinák és az agglu-
‘ tinált héjú fajok gyakori, st tömegmegjelenése, 3. az egyes fajok átlagos méretei-
nek függleges irányú változásai (pl. a Planularia ariminensis ( O r b.) két-
szeres átmérj példányai a rupéli-cmelet 4. számú szintjében), 4. az egyes fajok
eg>'edszámának és átlagos méreteinek függleges irányú változásai (pl. ,,budai
márgá”-val egyenérték lattorfi 6. szintben igen gyakori Glohigerina bitlloides

d’Orb. faj, termetére jóval nagyobb, körülbelül 2— 2,5-szerese a fiatalabb üle-

dékekben található példányoknál. Hasonlót figyelhetünk meg az egyébként
nem szintjelz Uvigerina pygmaea d’O r b. fajnál is).

De a fauna, vagy egj'es fajok más, jól megfigyelhet jelei szintén alkalmasan
felhasználhatók lehetnek, mint pl. a kövületek megtartási állapotában mutatkozó
eltérések (koptatottság, különböz anyagú kbél). Ezek esetleg talán nem is

olyan lényeges körülmények, de a többivel eg>’ütt szemlélve, jobban kiemel-
hetik a különbözségeket.

Az elbbi ismertetjelek közül egy, mint pl. a fajnak gyakoriságában beál-

lott változás megfigyelése, még nem megbízható módszer, hanem a részletes

vizsgálatnak kell más egyéb ismérveket is találnia, amelyek együttesen már
jelentsek. Vagy ha egy ismertetjel már több adatunk alapján egy bizonyos
szintre jellemznek látszik, akkor a többiek megjelenése a megállapítás réteg-

tani megbízhatóságát nagy mértékben megersíti.
A gyakorlati célú mikropaleontológus elssorban nem a paleo-ökológiai

viszonyok kutatásával foglalkozik. Feladata a kövületekre vonatkozó ismere-
teknek a rétegtani párhuzamosításoknál való alkalmazása és nem minden eset-

ben van szükség arra, hogy az slénytani bizonyítékok felismerésén túlterjed
munkát végezzen, amit indokol a sürgsen átvizsgálandó fúrásminták száma is.

De a vizsgálat gyorsaságának, ami ilyen irányú labotaróriumi mködés közben
gyakran szükséges, sohasem szabad iránytadó tényezvé válnia, mert ez az ered-

mények megbízhatóságának rovására történ!k. Szükség van a részletes fauna-
vizsgálattal párhuzamosan a hasonló fokú kzettani vizsgálatokra is és ezek
eredményeinek összhangban kell lenni az elbbiekkel.

A katti-emelet üledékeinek vizsgálata jóval kevesebb eredményt hozott.

Itt a faunaképen csak a sós és csökkent sótartalmú lerakódások váltakozásai
voltak megfig\^elhetk. Ezeknek faunája jól megegyezett a felszíni feltárásokból

ismertekével. Talán az újabban Budapest környékén ismertetett Corrosina
pupoides N y i r ö, mely kísérfaunájával az úgynevezett kövületes homokos
agyagoknak felelhet meg, további megfigyelései révén segítségül szolgálhat.

A biharnag>’bajomi és. a nagylengj^eli fúrások alsó-tortonai lerakó-

dásaiból nagy mennyiségben kerültek el a Candorbulinúk. Ezek Északerdély,
Kárpátukrajna és a hazai hasonló korú üledékekbl ismeretesek, de a nagglengyeli
fauna összetétele, melyben a Marginulina carinata N e u g. és Anomalina badensis

(d’O r b.) jól rögzíti a kort.

A szarmácia i-emelet rétegeiben csökkent sósvíz, fleg Elphidumdk
és Nonionok találhatók, s ezek sokszor igen gyakoriak. így a Meznyárád I.

számú fúrás tufasorozatának a fels részében, a kurdcsibráki és tiszabereki szén-

hidrogénkutató fúrások szarmata üledékeiben voltak e formák gyakoriak Milio-

linák társaságában. Ezenkívül a tiszabereki fúrás mintáiból elkerültek a Nodoph-
thalmidium iibium (Jon.-Park.) héjai is, melyek megegyezk a Bécsi-

medencébl ismert N. sarmaticum
( K a r r.) formával.

Fentiek csak vázlatosan mutatják, hogy a gyakorlati tevékenységet végz
mikropaleontológus megfigj^eléseivel, a minták tömegén tapasztalt vizsgálati

eredményeivel milyen és fként a rétegtani viszonyok megállapításaira irányuló
munkát végezhet. E munka, természetesen a részletes anyagfeldolgozással kap-
csolódva, egyéb megállapításokat is hozhát és különböz feltevéseket igazolhat.
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