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BEVEZETÉS

A szénhidrogénkutatás az elmúlt három évtizedben egj^edülálló fontosságú volt az 
Alföld mélyföldtani megismerése szempontjából. A jelen dolgozat e kutatásnak a 

mezozóos képződményekre vonatkozó fontosabb rétegtaní eredményeit tárgyalja, 
1967-1977 között végzett saját és részben az olajipar különböző földtani vizsgálati 
helyeiről /TKFF, OGIL/ származó adatok alapján.

A tájékozódást vázlatos észlelési térképekkel és összevont, idealizált rétegsorok
kal igyekszünk megkönnyiteni. A képződményeket nem vontuk össze ősföldrajzi vagy 
fáeies-térképekké, mert az adatsürüség és a tektonikai viszonyok ismerete egyelő
re jelentősen elmarad az ilyen értelmezés kívánalmaitól.

Nincsenek adataink a N yírség  területéről, ahol a feltárt legidősebb képződmény pale- 

ogén korú. Bemutatjuk ellenben a medence déli és délkeleti szegélyén, az országha
táron túl mélyített fúrások adatait.

A szerzők munkájukat Dr, WEIN György emlékének ajánlják, akinek önzetlen szak
mai segítségnyújtása messzemenően hozzájárult a tanulmány elkészítéséhez.

a Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi 
Szakcsoportjának 1975 márciusi ülésén. Az átdolgozott kézirat beérkezett 
1978, januáriában.
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1. A MEZOZOOS KÉPZŐDMÉNYEK MEGISMERÉSÉNEK TÖRTÉNETE A 
NAGYALFÖLDÖN

Az  Alföld mélyföldtani viszonyainak ismerete hosszú időn keresztül a legfiatalabb 

pliocén képződményekre korlátozódott. Számottevő mélységű fúrások csak az el-
?

ső világháború után mélyültek kincstári megbízásból. Az uj energiaforrások idősze
rűvé vált feltárása céljából mélyitett fúrások kezdetben a pliocén képződményeket 
sem harántolták teljesen. A 30-as évek végén néhány fúrás ugyan túljutott miocén 
képződményeken, azonban ezek feküjében megütött képződmények rétegtani hely
zetére vonatkozó nézetek gyakran ellentmondóak voltak /SCHMIDT E.R. , 1939/.
A mélyföldtani adatok hiánya mutatkozott meg PÁVAI VÁJNÁ F. /1931/ szerkeze
ti elképzeléseiben is, aki a Kárpátok szerkezeti vonásait igyekezett továbbvezetni 
az Alföld medencealjzatába. Bár felfogását későbbi adatok nem bizonyitották, né
zetei tagadhatatlanul hozzájárultak a későbbi, tényszerübb szerkezeti kép kialaku
lásához /BALOGH K. , 1972/.

A felszabadulás után a szénhidrogénkutatás ipari méretűvé vált az Alföldön. Terv
szerű szerkezetkutatás nyomán az 50-es évek elejétől egyre több területen tártak 
fel fúrások mezozóos képződményeket. A mélyföldtani megismerés fontos táma

sza lett a geofizika, melynek egyre fejlődő mérési és értelmezési lehetőségei sok 
vonatkozásban kiégészitették a közvetlen /magfúrásból szerzett/ földtani informá
ciókat. A szakaszos mintavétel nem kedvez a rétegtani kutatásnak, de ezt megfele
lő minőségű kutgeofizikai információ bizonyos mértékig ellensúlyozhatja,

A mezozóos képződmények elterjedését és rétegtani helyzetét számos tanulmány is
mertette, amelyek rendszerint a vizsgálódást a medence egy részére összpontosi- 
tották/BÉRCZI I . , 1971, BÉRCZINÉ MAKK A ., 1971, 1974, CSIKY G, , 1963.
DANKV. , 1962, 1965, JUHÁSZA., 1964, KORÖSSY L. , 1953, 1956, 1957, 1959, 
SIDO M. , 1969, SZEPESHÁZY K. , 1962, 1964, 1967, 1971, T.KOVÁCSG,, 1967, 
VÖLGYI L . , 1959/. Sok rétegtani szempontból is hasznos adatot tartalmazó kéz
iratos jelentés készült az elmúlt évtizedekben az olajipar nagyalföldi üzemében és 
az OGIL-ban. A mezozóos képződmények legrészletesebb áttekintését a MÁFI 
1:200 000-es térképmagyarázói tartalmazzák.
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Az alföldi mezozóos képződmények közvetlen folytatását a jugoszláviai és romá
niai mélyfúrások is feltárták. Értékes adatokat közöl CANOVIC, M. -  KEMENCI, R. 
/1972, 1974/. NIKOLIC, D. -  KEMENCI, R. , /1962/ a Vajdaság területén, 
ISTOCESCU, D. -  IONESCU, G. /1967-1968/ a nagyváradi-szatmárnémeti meden
cében harántolt képződményekről.

A felszini g eofizikai mérések eredményeinek a mélyföldtani viszonyok tisztázásá
ra való alkalmazása eredményeként néhány regionális geofizikai áttekintés is szü

letett/GROHOLY T . , 1966, POSGAYK. , 1967, SCHEFFER V. , 1963/.

Nagymértékben felhasználták a felszini geofizikai mérések adatait a mélyfúrási in
formációk mellett azok a szerkezeti-ősföldrajzi rekonstrukciók, amelyek az alföl
di mezozóos képződményeket a környező nagyszerkezeti keretbe igyekeztek illeszte
ni /BALOGH K. , 1972, BODZAY I. 1976. , DANK V. , 1962, DANK V. -  BODZAY I. , 

1971, KÖRÖSSYL. , 1963, SCHMIDT E, H, , 1961, STEGENA L. , 1972, SZÁDECZKY- 

KARDOSSE. , 1972. SZEPESHÁZY K. , 1975, VADÁSZÉ., 1953-1955, WEIN GY". , 
1969/. Ezek számos nézőpontból tárgyalták a mezozóoikumot. Ennek ellenére az 
alföldi mezozoikum szerkezeti "stilusa" és ősföldrajzi kapcsolatai lényegében nyi
tott problémakör. Megnyugtató tisztázása a gyakorlati szénhidrogénkutatás szem
pontjából is elsőrendűen fontos.

2. AZ ALFÖLDI MEZOZÓOS KÉPZŐDMÉNYEK

2. 1. Triász rendszer

2. 1. 1. Alsótriász_sorozat

Alsótriász képződmények az Alföld számos területéről ismertek, de az előfordulá
sok egyelőre ősföldrajzilag elég bizonytalanul kapcsolhatók össze a bonyolult szer

kezeti helyzet miatt.

Az alsótriász képződmények mindenütt transzgressziósan települnek leggyakrab
ban ópaleozóos / ?  /  kristályos képződményeken, ritkábban kvarcporfiron /Szeged/. 
Az alsótriász üledékeket ritkán fúrták át, ahol kijutottak belőlük, ott -  a délalföldi 
előfordulásddban -  100-400 m vastagságúnak bizonyultak. A Bükk-hegységtől D-re 
általában néhány méter, kivételesen max. 250 m vastag alsótriász üledékeket tár

tak fel / l .  ábra/.
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A szeizi emelet alsó rétegeit apró- és durvaszemü kvarchomokkő és aieurolit al
kotja/BÉRC ZI I. 1971/. A kőzetek jellegzetesen vörös szintiek, alacsony karbo- 
náttartalmuak. A repedezett, rétegzetten, rosszul osztályozott üledékek tömött 
szövetűek, kovás kötőanyaguk miatt igen kemények. A törmelékanyag kvarc-por- 
fir és gránit lepusztulásából származik, a kötőanyag vékony szericit- és muszko- 
vit-lemezes, és rendszerint részben átkristályosodott kova.

Az alsótriász bázisrétegek lassan süllyedő üledékgyüjtőben rakódtak le. A szeizi 
fiatalabb rétegei túlnyomórészt vörös, hematitos aleurolitok. Gyakran zöldfolto

sak, breccsásodottak. Többnyire önálló lemezek v agy - ritkábban szennyezés 
formájában dolomitot is tartalmaznak. Ősmaradvány a szeizi képződményekből ed

dig nem került elő.

Az emelet képződményei az ásotthalmi, érsekcsanádi, kunbajai, bácsmadarasi, 
kiskunhalasi, nagykőrösi, öttömösi, tabdi, szegedi, csanádapácai, dombegyházi 
/ ? / ,  pusztaszöllősi, tótkomlósi, gyomai, biharugrai és pándi kutatási területek 
fúrásaiból ismertek. A jászberényi fúrásból előkerült mészkő és agyagpala esetleg 
még a szeizi emeletbe sorolható kőzettani analógia alapján.

Az ásotthalmi, öttömösi, tabdi, kiskunhalasi, sándorfalvi, szegedi, makóri, csa
nádapácai, és tótkomlósi fúrásokban -  többnyire szeizi képződmények felett kon- 

kordánsan -  a kampili emeletbe tartozó üledékek települnek. Az emelet képződményei 
az Alföld területén két kifejlődésben ismertek.
A Nagykőrös -kálmánhegyi kifejlődés sötétszürke, anhidrites, préselt, rétegzetben, 
dolomitos márga, amelyből üledékmegszakadás jele nélkül fejlődik ki az anizuszi 
emelet üledéksora /BÉRCZINÉ, MAKK A. , 1974/. Lényegében ezzel egyező, de 
anhidritmentes a tápiószentmártoni, abonyi, jászberényi és pándi fúrások által fel

tárt kampili képződmények kifejlődése.

A Duna-Tisza köze D-i részén és a Délalföldön lemezes, zöldesszürke, vékonyré

tegzett, néhány cm vastag dolomitlemezeket tartalmazó dolomitmárga képviseli a 
kampilit. Dolomitból, kaolinitből és kloritból áll. Ásotthalom és Öttömös környékén a 
a kőzetek dolomitmentesek vagy csekély dolomittartalmuak. Ősmaradványokat eddig 
a kampili üledékekből sem sikerült kimutatni.
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Az alsótriász transzgresszió partszegélyi és lagunaiiledékeket hozott létre, ame

lyek különösebb nehécsig nélkül párhuzamosithatók a mecseki, balatoniéividéki 
ill. /az ÉNY-alföldi előfordulások/ a gömöri kifejlődéssel.

A délalföldi werfeni sorozat lényegében azonos közetkifejlődésben az észak-bácskai 
és észak-bánáti fúrásokban is követhető. E képződményekből itt viszonylag gazdag 

meandrospirás fauna is előkerült. /ÍANOVIC, M.-KEMENCI, R ., 1972/.

A délkelettiszántuli, rendszerint erősen csonkult alsótriász képződmények a nagy
váradi medencerészben nagyobb vastagságban és összefüggően nyomozhatok 

/ISTOCESCU, D. -  IONESCU, G. 1967-1968/. A szeizi emelet kvarchomokkő, mik- 
rokonglomerátum, tarka agyagpala és anhidrit üledékeit a Oradea /Nagyvárad/, 
Toboliu /Vizesgyán/ és Bors környéki fúrások 150-200 m vastagságban tárták fel.
Az  alsókampili képződmények folyamatosan fejlődnek ki a szeiziből. Az 50-150 m. 
vastag, vörös agyagpalából és dolomitból álló rétessorokra 20-250 m vastag sö
tétszürke mészkő és vöröses-sárga márga váltakozásával Myophoria sp. és 
Gervilleia sp. tartalmú felsőkampili rétegek következnek. A STntandrei-i /Bihar- 

szentandrás/ fúrásban a felső szint fekete mészkő és márgapala.

2.1 .2 . Középsőtriász sorozat

Az  alsó- és középsőtriász között -  ahol magfúrás feltárta -  üledékfolytonosság ' 
van, Dolomitos mészkő és dolomit váltakozása jellemzi a határt /Abony, Asottha- 
lom, Szeged/. A sorozatot mészkő, dolomit, ritkábban dolomitos márga, mész- 
márga képviseli az anizuszi emeletben; a ladinit szerieites agyagpala, radioláriás 
mészmárga, szivacstüs mészkő és kivitelesen előforduló diabáztufa / ? /  jellemzi. 
Az  anizuszi és ladini emeletek elhatárolása egyelőre bizonytalan az Alföldön. Az 
anizuszi végén a karbonátos üledékekben megnő apelittartaJom; a ladni emelet alján 
már a szerieites agyagpala a mértékadó kőzetkifejlődés. A középsőtriász sorozat 
feltárt vastagsága 20-350 m. Eddig Ásotthalom, Jánoshalma, Kiskőrös, Öttömös, 
Rém, Sükösd, Tompa, Páhi, Csikéria, Nagykőrös, Felgyő, Szeged, Makó, Bugyi, 
Kömlő, Tóalmás Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Kerecsend, Bogács, Cserépváralja, 
Csanádapáca, Csanádalberti, Sajóhidvég, Gyoma, Endrőd, Makó, Tótkomlós, Pusz

taföldvár térségéber? ismertek anazuszi-ladini üledékek.
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Az anizuszi emelet legidősebb tagjának a NagykőrösKálmánhegyi sötétszürke mész
követ és a felette települt -  és az Alföld déli részén regionálisan elterjedt -  sötét

szürke, többnyire breecsásodott, dasycladaceás, dolomitot tartjuk, A kőzet rossz 
megtartású algamaradványokon /Dasycladaceae?/ kivül egyéb ősmaradványt nem 
tartlamaz, de települési helyzete -  ti. fokozatosan fejlődik ki a kampili dolomitmár- 
gából /Szeged, Ásotthalom/ -  vitathatatlanná teszi az anizuszi emeletbe tartozását.
A breecsásodott dolomit felett barnásszürke, agyagos mészkő rétegekkel váltakozó 
dolomitos márga következik, amelyből Cornuspira sp ., Glomospira s p ,, Frondicu- 

laria sp ,, brachiopodák, ostracodák és igen gyakran szivacstük kerültek elő 
/KOVÁRY J, meghatározása/.

A Kerecsené, Bogács, Cserépváralja, Mezőkövesd, Sajóhidvég térségében mélyí
tett fúrások a Bükk-hegységi anizuszi dolomittal és mészkővel azonos kifejlődést 
tártak fel. Alul rendszerint dolomit, feljebb sárgásfehér, tömött, agyagos betele
püléseket tartalmazó mészkő következik. A bükki anizuszi vulkáni termékek eddig 
ezekből a rétegsorokból nem kerültek elő, ennek azonban esetleg technikai oka le
het.

Sötétszürke dolomitot és mészkövet a Bugyi, Kömlő, Cserépváralja, Mezőkeresz
tes környéki fúrások, a mészköves tagozatot Bogács, Cserépváralja, Kerecsené és 
Sajóhidvég környéki szénhidrogénkutató fúrások tárták fel.

Sötétszürke dolomit ismert az ásotthalmi, tompái, öttömösi, szegedi, makói, csa- 
nádalberti, csanádapácai, medgyesbodzási, pusztaföldvári, kaszaperi, tótkomlósi, 
endrődi és gyomai kutatási területek mélyfúrásaiból. Feltehetően ugyancsak anizuszi 
lehet a biharugrai alapfurásban szeizi képződmények felett 50 m-rel harántolt sötét
szürke, ősmaradványmentes dolomit, és nem kizárt, hogy a kettő között -  egyelőre 
feltáratlanul -  jelen van a kampili emelet üledéksora is.

A ladini emelet idősebb litosztratigráfiai tagozata szericites agyagpala, amit már
ga és mészmárga is helyettesíthet. Ez utóbbiak feljebb uralkodóvá válnak. Ősma
radványtársaságuk radioláriákból, echinodermata vázelemekből és mollusca-/Dao- 

nella lommeli Mont. /  ill. brachiopoda héjmaradványokból áll. Különleges a kiskő
rösi előfordulás, amelynek márgája kizárólag radioláriákat tartalmaz..

2343
114



A ladini végén az üledékgyüjtő egy részében regresszió kezdődött; az emelet záró
tagja osztályozott, vékony agyagrétegekkel tagolt, finom- és aprószemii homokkő 

/Nagykőrös/. Az emelet legidősebb, szericites agyagpala tagozatát a csanádapá- 
cai, a pusztaszöllősi fúrások némelyikéből, a márgamészmárga tagazatot Rém, 

Kiskőrös és Pusztaszollős környékéről ismerjük.

Legvalószinübben ladini korú a környezetében elszigetelt felgyői előfordulás. A 

megütött legidősebb képződmény brecssásodott dolomitos márgapala /kam pili?/, 
felette /60 m-es hiátussal vett mag/ fekete palás, szericites, breccsásodott ho
mokkő következik. Erre vékony diabáztufa/?/ rétegekkel tagolt, diabáztufás/?/ 
márga települ, amelyből Glomospira sp, , echinodermata vázelemek és radioláriá- 
kat lehetett meghatározni. A tufás kőzetekre rétegzetten, préselt, breccsásodott 
márga és mészmárga települ. A rétegsor tektonikusán erősen igénybevett,

Porfiros, radioláriás kifejlődésü ladini képződmények ismertek Kömlő környéké

ről is.

Hiányoznak a ladini rétegek a Duna-Tisza közén Jánoshalmától D-re. A Tiszántúl 
D-i részén viszont daonellás márga és radioláriás mészmárga kifejlődésben elter
jedtek Pusztaföldvár, Kaszaper és Tótkomlós körzetében. DK-Tiszántulon eddig 
mindössze Komádi környékéről ismert egyetlen előfordulás, amelynek szálbanál- 
1 ósága azonban kétséges.

Az  anizuszi korszak során a Vajdaság területén változatos mélységviszonyokat 

tükröző képződmények rakódtak le. A Szerémség D-i és a Bánát középső részén 
dasycladacaeás mészkövek képviselik az emeletet. Bácska és Bánát E-i részén self 
tipusu, mikrites, foraminiferás mészkövek és -  alárendelt mennyiségben -  dolomit 
képződött. Tüzköves radiolarit és agyagpala, ősmaradványmentes mészkő képezi 
az emelet felső tagozatát /CANOVTC, M. -  KEMENCI, R. , 1972/. Ladini üledékek 
csak Észak-Bácskában /Velebit/ mutathatók ki dasycladacaeás zátonymészkő és do
lomit kifejlődésben.

A nagyváradi medencerészben az anizuszi emelet képződményeit fúrásokban nem 
sikerült tökéletesen elkülöníteni. A ladini üledéksor alsó tagozata fehér dolomit és
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dolomitos mészkő /Qradea, Toboliu/. A felső szint márgás sorozat, amelybe né
hány hófehér mészkőpad rétegződik /Oradea/. A vizesgyáni /Toboliu/ fúrásban 
ennek a szintnek vörös aleurolitpala és fehér, zöld gipszrétegek felelnek meg; a 
triász rétegsor lagunakifejlődéssel zárul. Az itt feltárt triász rendszer kőzetei a 
germán fáciessel mutatnak rokonságot /ISTOCESCU, D. -  IONESCU, G. , 1967- 
1968/, mig az alföldi és vajdasági képződmények inkább alpi fáciesiiek.

2. 1. 3. Felsőtriász sorozat

A felsőtriász négy területileg elkülöníthető kifejlődésben ismert az Alföldön. Ré- 
tegtanilag mindhárom emelet képviselt ugyan a rétegsorokban, azonban egy szel
vényben sehol nem tanulmányozhatók.

A kari emeletet homokkő, márga és mészkő rétegek váltakozása jellemzi.

A nóri emeletben dachsteini mészkő és a fődolomit képződöttjaz utóbbi esetleg a 
raeti emeletet is részben vagy egészben kitöltheti. A felsőtriász sorozat megbíz

ható tagolása a mélyfúrási rétegsorokban még megoldatlan.

A felsőtriász sorozat észlelt vastagsága 14-120 m, helyenként azonban ennél több 

/Nagykáta: 512 m, Kerecsend: 204 m /.

A Duna-Tisza köze középső részén/Kiskőrös, Páhi, Orgovány?, Kerekegyháza, 
Nagykőrös/ a felsőtriász üledéksor pelites, ritkán pszammitos közbetelepülések
kel tagolt. Az  ősmaradványtársaság szegényes; Frondicularia sp. , ostracodák, 
echinodermata váztörmelék és radiolariák alkotják. Ez a kifejlődés DNY-i irány
ban, a Mecsek felé követhető, ahol a ladini regressziós rétegekből pelites-pszam- 
mitos felsőtriász fejlődik ki. Lényegében ezt tükrözik a nagykőrösi felsőtriász ré
tegek is /BÉRCZINÉ MAKK A. 1974/.

Göd, Gödöllő és Túra térségében a sorozat dolomit- és mészkő kifejlődésü. A 

túrái dachsteini mészkő és a gödi, gödöllői fődolomit a Dunántúli Középsőhegység 
triász képződményeinek folytatódását valószínűsíti az Északnyugat-Alfóldön.
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Bükki tipusu felsőtriász került elő a nagykátai, szihalomi, kerecsendi, ostorosi, 
és demjéni fúrásokból. Az itt feltárt algás, crinoideás mészkő a Bükk-hegység 

nóri mészkövének felel meg.

Az Alföld DK-i részén, Pusztaföldvár, Pusztaszöllős/?/, Kaszaper és Tótkomlós 
térségében feltárt világosszürke, ősmaradványmentes dolomitot rétegtani meggon
dolás alapján helyezzük a felsőtriászba.

Észak “-Bácskában sekélyvizi, mikrites szövetű, involutinás mészkő rakódott le a 
karni emeletben. A nóriban egyveretü, mikrites szövetű, foraminiferás-dasyclada- 

ceás mészkő képződött/CANOVIC, M.-KEMENCI, R ., 1972/.

A felsőtriász képződmények észlelt elterjedése minden bizonnyal számottevően 
kisebb az egykori elterjedésnél. A szenon, paleogén/eocén/ és miocén konglome
rátumokban nem ritka a felsőtriász kőzetanyag. E kőzetek valószinü lepusztulási 
területeit illetően azonban emlitésre méltó adatokkal egyelőre nem rendelkezünk.

2. 2. Jura rendszer 

2. 2. 1. Liász sorozat

Alsójura képződményeket Cegléd-Tiszagyenda-Ebes vonaltól D-re ismerünk. A 
liász sorozat észlelt vastagsága 20-460 m.

A Duna-Tisza közén Madaras, Öttömös, Pusztamérges, Eresztő, Szánk, Kiskő
rös, T abd i/?/, Páhi, Orgovány, Jakabszállás, Bugac és Cegléd környékén mdyi- 

tett fúrások tártak fel alsójura üledékeket.

A Tiszántúlon a liász sorozat elszigetelt előfordulásai, Endrőd, Ebes, Hajdúszo

boszló, Biharugra ill. Pusztaföldvár, Pusztaszöllős, és Tótkomlós térségéből is
mertek /2 . ábra/.

Az alsóliász /hettangi-sinemuri emeletek/ képződmények transzgressziósan tele
pülnek. Az üledéksort rendszerint homokkő és konglomerátum nyitja meg /Mada
ras, Öttömös, Jakabszállás, Páhi, Szánk, Cegléd, Ebes, Endrőd, Pusztaföldvár/.
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A homokkő világosszürke, durvaszemü és minden esetben tartalmaz legalább né
hány cm-es kőszénzsinórokat. Ritkábban a diszperz szenes anyag nagy mérték
ben feldúsul és a kőzet fekete szinüvé válik. A homokkő granitoid kőzetek és kris
tályos pala lepusztulásából származik. A kötőanyag diagenetikus sátkristályoso- 
dás miatt kovás, szericites és csak alárendelt mértékben karbonátos.

A törmelékes összlet felett karbonátos és pelites üledékek rakódtak le. Az  ossz- 
letek egymáshoz való viszonya tisztázatlan, mivel a legtöbb fúrásban a törmelé
kes és peliteskarbonátos összlet között egy mészkőtagozat is megfigyelhető. He
lyenként ez kimarad és a homokkőre közvetlenül mészmárga, agyagmárga és kő- 
szenes agyagpala települ. Ennek alapján a mészkövet a pelites tagozatnál idősebb
nek tartjuk, de hangsúlyozzuk képződésének helyi jellegét.

Az  alsóliász képződmények egyhangú mikrobiofácieséből Frondicularia sp ., 

Glomospira sp, , Lenticulina sp. , Globochaete alpina Lomb., Glomospirella sp ., 
Invonulita sp ,, Cadosina sp ., Nodosaria sp ., Quinqueloculina sp ., ostracoda, 

echinodermata és echinoidea viztörmelékek, rhaxella és ritkán crinoidea nyéltag 
töredékek kerültek elő.

Középsőliász /pliensbachi-domeri emeletek/  eddig csak az Alföld D-i részéről 
ismert ./Pusztaszöllős/. Az itt feltárt crinoideás mészkő és vörösesbarna márga 
Frondicularia sp. Spirillina sp. , Robulus sp. , Qphtalmidium sp. mellett töme
gesen tartalmaz crinoidea nyéltagokat /hierlatzi fácies/ .  /Az ősmaradványokat 

KOVÁRY J. határozta meg. /

A felsőliászt /toarci-aaleni emeletek/ márga és agyagmárga képviseli. Az  üle
dékek sajátossága, hogy rendszerint bőségesen tartalmaznak pelágikus, vékony- 
héjú molluszka maradványokat /Kiskőrös/.

A liászt a Bánátban fekete anchimetamorf agyag és aleurolit képviseli. A képződ
mények korát -  egyéb ősmaradványok hiányában -  palinologiai vizsgálatokkal ál

lapították meg. CANOVIC, M. és KEMENCI, R. /1974/ feltételezik, hogy a kép
ződmény esetleg a dogger időkeretét is kitölti. Véleményünk szerint valószínű
en csak a liászt képviseli az ősmaradványmentes összlet.
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A Nagyvárad környéki fúrásokban a hettangi-sinemuri emeleteket sárgás-vöröses, 
szürke kvarcitos homokkövek képviselik/Oradea, SÍntandrei, Bors/.

Gryphaeás mészkő alkotja a pliensbachi emeletet a vizesgyáni /Toboliu/ fúrás
ban,

A biharszentandrási /Sintandrei/ fúrásban feltárt fekete, márgás mésző a domeri 
emeletben /cherturi rétegek/, a grammocerászos márgák a toarci emeletben kép
ződtek, azonban ezeket a rétegeket és aaleni emeletet mélyfúrási rétegsorokban 
biztosan elkülöníteni egyelőre nem lehet,

2.2.2. Dogger sorozat

Az  alföldi szénhidrogénkutató fúrások rétegsoraiból viszonylag kevés dogger kép
ződményt lehetett eddig kimutatni. A sorozat ismert vastagsága 5-110 m.

A dogger üledékképzodés a liászhoz viszonyitva szükebb ősföldrajzi keretek közé 
szorult, ÉK-DNy-i irányú sáv mentén, Kiskőrös, Orgovány, Kunszállás, Kaskan- 
tyu, Bugac, Tiszagyenda, Hajdúszoboszló vonalában azonban a liász-dogger üle
dékképződés folyamatossága bizonyítható^

A Hajdúszoboszló VI, fúrás pelagikus molluszkák héjait tartalmazó márgája a 
középsőjura legidősebb tagja, átmenetet képvisel a liász pelites összletbol 
/SZEPESHÁZY K, , 1971,/ A Duna-Tisza közén Kiskőrös, Bugac, Orgovány, Kas- 
kantyu környékén, a Tiszántúlon Tiszagyenda és Hajdúszoboszló térségében fel
tárt doggert vörös márga, mészmárga, zöldesszürke agyagmárga és radiolarit al
kotja, Az  agyagmárga rendszerint sok biogén kalcitot tartalmaz. A radiolarit ke
mény, tömött, hajszálvékony-kalciteresi tömegesen tartalmaz Nasellaria és 
Spumellaria vá zakat.

Feltételezésünk szerint a bajóci emeletnek pelagomolluszkás agyagmárga felel 
meg /Hajdúszoboszló, Bugac, Tiszagyenda, Kunszállás, Kaskantyu, Kiskőrös/.

A bath emeletbe a kiskőrösi gumós mészkő és vörös márga, továbbá az Orgovány- 
Dél területen feltárt radiolarit tartozik.
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-A kallovi emeletben radiolarit /Orgovány/, tüzköves mészkő /K iskőrös/, kovás- 

radioláriás márga és mészkő rakódott le /Kunszállás, Orgovány/.

Dogger képződményeket a bánáti és bácskai szénhidrogénkutató fúrásokból kétsé
get kizáró módon igazolni nem lehet.

A nagyváradi medencerész területén a tömött, szürke, kemény mészkövek egy 

részét /mészköves, vasas, oolitos szint/ sorolják a középsőjurába /nagyváradi és 
biharszentandrási fúrások/ /ISTOCESCU, D. -  IONESCU, G. 1967-1968/.

2.2.3. Malm_sorozat

Felsőjura képződmények számos előfordulásból ismeretesek. A maim nem lépi 
túl a liász és dogger sorozat elterjedésének északi határát. Észlelt vastagsága 
40-200 m.

Az  oxfordi emeletet az ebes i, füzes gyarmati, medgyesbodzási kovás mészkő
képviselheti,

Az  orgoványi, soltvadkerti és pusztaszöllősi fúrásokban feltárt vörös gumós mész
kő és agyagmárga a kimmeridgei emeletbe tartozik. KOVÁRY J. a mészkőből 
Nodosaria sp, , Glomospira sp ., Globochaete alpina Lombard és Cadosina malmica 
Borza foraminifera fajokat határozott meg. Ugyancsak kimmeridgei a hajduszo- 
boszlói sztilolitos mészkő és márga is.

A felsőjura sorozatból a titon emelet üledékei a legelterjedtebbek. Calpionellás 
agyagmárga, márga, mészmárga és mészkő fordul elő Orgovány, Tiszagyenda, 
Hajdúszoboszló, Ebes, Endrőd, Pusztaszöllős, Tótkomlós, Medgyesbodzás kör
nyékén. A felgyői előfordulásban az erősen breccsásodott mészkő szálbanállósága 
ugyan kétséges; bizonyos azonban, hogy ha monomikt breccsa, úgy a lepusztulási 
területnek igen közel kellett lennie.

A titon mészkő rendszerint világosszürke, kemény, tömött szövetű, kalciteres 
kőzet. A márga szürke vagy barnásszürke, kemény, préselt, csúszási lapokkal 
átjárt, kalciteres. A kőzet tömegesen tartalmaz Calpionella elliptica Cadish,
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C. alpina Lorenz, C adós ina fusca Wanner, Lombardia arachnoidea Brönn, 
Tintinnopsella sp ., és Crassicollania sp. fajokat.

Kizárólag a titon emelet képződményei kerültek elő néhány dél-bácskai fúrásból, 
ahol radiolarit, homokos mészkő és aleurolit képviselik az emeletet. A kőzetek
ben gyakori a diabáztörmelék. Az  ősmaradványtársaság mértékadó elemei a tin- 
tinnidák, stomisferák és cadosinák. Palinológiai vizsgálatok alapján a maim záró

tagjaként sorolják be a Bánát DK-i részéről, egy előfordulásból ismert zöldesszür
ke, ősmaradványmentes fillitszerü képződményt /CANOVIC, M. -  KEMENCI, R. , 
1974/.

A nagyváradi medencerészben a tömött, szürke mészkövek magasabb helyzetű 
tagjait sorolják felsőjurába. Ezt a klpződményt mindössze a nagyváradi /Oradea/ 
és biharszentandrási /SÍntandrei/ fúrásokból lehetett kimutatni /ISTOCESCU, D .- 

IONESCU, G. , 1967-1968/. A jura végén ezen a területem kiemelkedés következett 
be, ami a jura képződmények egy részének lepusztulását eredményezte.

2. 3. Kréta rendszer 

2. 3. 1. Alsókréta sorozat

Az alsókréta üledékek elterjedése az Alföld területén nem haladja meg a jura rend
szerét. E képződmények Kerekegyháza -  Tiszagyenda -  Ebes vonaltól délre 8-650 
m vastagságban ismertek. A nagyobb átlagvastagság részben abból adódik, hogy 
vastag bázisos vulkáni összletet tartalmaz /3_. ábra/.

A bázisos vulkánit feküjét csak helyenként tárták fel a fúrások /Bugac, Páhi/, több
nyire az összleten belül -  technikai, gazdaságossági meggondolás alapján -  befejez

ték a fúrást.

Bár a vulkáni képződmények tagolása, egzakt korbesorolása még megoldatlan, 
annyi bizonyos, hogy már a valangini emeletben erőteljes vulkáni tevékenység folyt 
és nyomai a barrémi emelet üledékeiben is észlelhetők. A Bugac, Kunszállás, Páhi 
Kaskantyu, Kiskőrös, Jászkarajenő, Páhi, Szandaszöllős, Martfű, Tiszagyenda, 
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Kunmadaras, Tatárülés környékén észlelt előfordulások valőszinüleg az Alföld 
egyik fontos tektonikai zónáját jelölik ki /SZEPESHÁZY K ,, 1964/. A kőzet inten- 
szertális szövetű, többnyire erősen karbonátosodott, Az alapanyag mérsékelten 

átkristályosodott vulkáni üvegből, plagioklászból, magnetitből és ilmenitből áll. 
Egyedüli porfiros elegyrész az oligoklász-andezin összetételű plagioklász,

A porfiros szines elegyrészek hiánya vagy jelentéktelen volta ugyan kétségtelenül 
eltérés a mecseki fonolithoz, trachidolerithez képest, mégis indokolt a kapcsolat 
lehetőségét fontolóra venni.

Újabban a biharugrai kutatási területről került elő erősen bontott, az eredeti szö
vetből csak mandulaköveket megőrzött bázisos vulkánit/?/. Ez az előfordulás 
egyelőre elszigetelt,

Az alsókréta üledékképződés a bázisos vulkánit /o fio lit / feltörésével egyidejűleg 
kezdődött meg és folytatódott a hauterivi -  albai időkeretben. A legidősebb alsó- 

kréta tengeri üledék durva homokkő és konglomerátum /valangini-hauterivi eme
letek/, amelyet a bugaci, kerekegyzázi, lajosmizsei, soltvadkerti, endrődi, kun- 
madarasi és pusztaszöllősi fúrások tártak fel.

Barrémi, apti és albai emeletbe tartozó képződményeket ismerünk az öttömösi, 
bugaci, soltvadkerti, harkai, kerekegyzázi, kaskantyui, páhi, pusztamérgesi, 
pusztaszöllősi, sarkadkereszturi és biharugrai fúrásokból, Az egyes emeletek ki
fogástalan elválasztása ugyan megoldatlan, de bizonyosra vehető, hogy az alsó
kréta minden emelete kimutatható az Alföld területén.

Települési helyzete alapján alsóbarrémi korú szivacstüs, radiolariás agyagmárga 
Endrőd és Öttömös térségében mélyült fúrásokból került elő.

Felette orbitolinás mészkő következik /felsőbarrémi/. Ezt a sarkadkereszturi, 
biharugrai, endrődi, ebesi, kunmadarasi, pusztaszöllősi, soltvadkerti, öttömösi, 
har kai, páhi, pusztamérgesi, kerekegyházi és bugaci rétegsorokból lehetett k i
mutatni. A kőzet fehér vagy halványbarna, gyakran biogén. Sok esetben világos- 
szürke, lemezesen rétegzett, pirites agyagmárga és fehér, tömött, kalciteres, 
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sztilolitos mészmárga tagolja a mészkövet, A barrémi képződmények az alábbi 
mikrofaunát tartalmazzák: Calcisphaerula innominata Bonét, Pithonella ovális 
Kaufmann, Stomiosphaera sphaerica Kaufmann, Planomalina carseyi Bolli, 
Loeblích et Tappan, Hedbergella s p ,, Retaiipora sp. , Gümbellítria s p ,, Orbito- 
1 ina sp Spíroplectammina sp; , Textularia sp, , Quinoueloculina s p ,, Ammo- 
baculítes s p ,,
Az  aptl és albai emeletek üledékei Kaskantyu, Öttömös, Soltvadkert és Sarkadke- 
resztur térségéből ismertek, az utóbbi helyen orbitolinás mészkő és márga, a 
Duna Tisza közén rotaliporás mészkő és márga,

A Bánátnak eddig déli és középső részéről került elő alsókréta üledék; márga, 
m ész,ő, illő a Bánát középső részén urgon zátonyfácies, Viszonyuk a fekühöz és 
fedőhöz jórészt ismeretlen,

A barrémi emeletet pachyodontás mészkő képviseli a nagyváradi /Oradea/, vizes- 
gyáni /Toboliu/ és biharszentandrási /Síntandrei/ fúrásokban, Helyenként /B o rs / 
rétegtani hiány, diszkordancia van a felsőjura és alsókréta között, Az  apti emele

tet /Ecleja rétegek/ a nagyváradi /Oradea/ fúrásban kalciteres, tömött mészkő, a 
vizesgyáni/Toboliu/fúrásban sötétszürke, homokos, márgás mészkő, polimikt 
konglomerátum /B o rs / ill. mikrokonglomerátumos homokkő és növénymaradvá- 
nyos mészkő /Síntandrei/ és pelites, fekete márgás mészkő /Körösgyéres-Ghirisu 

de C r ij/ képviseli,
Glaukonitos, növénymar ad ványos homokkő, márgás mészkő és mikrokonglomerá- 
tum alkotja az apti képződményeket a nagyváradi /Oradea/, vizesgyáni /Toboliu/, 
borsi és biharszentandrási /Síntandrei/ fúrásokban,

2,3.2, Felsőkréta sorozat

A Madaras, Csávoly, Csikéria, Szánk, Kaskantyu, Izsák, Kerekegyháza, Kunma
daras, Nádudvar, Hajdúszoboszló, Debrecen, Füzesgyarmat és Komádi környékén 
mélyített fúrások rétegsorai tartalmaznak felsőkréta üledékeket,
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A túlnyomórészt pel.it.es kőzetekből álló sorozat transzgressziós képződményekkel 
kezdődik /eenomán emelet/, amelyek aiapkonglomerátumát a kaskantyui fúrásból 
ismerjük, Az  emelet felső részében túlsúlyra jutnak a pelites képződmények, A

rr ^
kaskantyui eenomán agyagmárgából KOVARY J, az alábbi mikrofaunát határozta 
meg; Clavulinoides gaultinus Maros, Arenobulimina preslii Reuss, Arenobulimina 
orbignyi Reuss, Dorothia buletta Carsey, Plánom allha buxtorfi Gandolfi, Rotallpora 
appennínica Renz, R, tíeinensis Gandolfi, A túron emelet képződményeit mindössze 
egy helyről ismerjük az Alföldön /Kerekegyháza/. A vörös és szürke, préselt, re
pedezett márgából SID(/ M , Hedbergella, Praeglobotruncana és Globotruncana fajo
kat határozott meg /Hedbergella infracretacaea Glaessner, H, cretacaea d’ Orb. , 
Praeglobotruncana helvetica Bolli, P, renzi Thalman et Gandolfi, P, delríoensis 
Plummer, Gl »b< truncancana lapparenti lapparenti Brotzen, G. lapparenti coronata 
Bolli, G,sigall Reichel, Heterohelix globulosa Ehrenberg.

A szenon általános elterjedésit; jobbára neritikus fáciesü. Helyenként transzgresz- 
sziósan települ, abráziós konglomerátummal /Kecskémét-DNY/, Felette ioceramu- 
szos márga /Csávóiy/, globotruncanás márga /Kunmadaras, Madaras/, végül ho
mokkő, márga, aleurit váltakozásából álló, aDuna-Tisza közén epíkontinentálís ki- 
fej'iődésü /Szánk, Csikéria, Izsák/, a Tiszántúlon fliskifejlődesii üledéksor követ
kezik /Komádi, Nádudvar, Debrecen/,
Az alföldi szenon képződmények Ősmaradványai: /KOVÁRY J. meghatározása/: 
Globotruncana arca Cushman, G, contusa Cushm,, Globigerina aspera Ehrenberg, 
Gaudryna rugósa d'Orb, . Trochamminoídes s p ,, Gyroídina sp, , Gümbellna sp, , 
Ataxophragmium sp, , Archeoglobigerina s p ,, Gümbellna globulosa Ehrenberg, Ano- 
malína kelleri Njatl,, Buliminella sp ,, Eponides sp, , Quínquei »cullna sp, , Vidalina 

sp ,, Marsonella s p ,, Allomorphina allomorphinoides Reuss, Buliminella grarilís 
Vas síi, A nőm al ina amm n ides Reuss, Pulii nej la sp, , Pithonella sphaerious Kauf- 
mann, Globot runcana linnei d Orb, G,fornicata Plummer, Bulimmá reussí Morrow, 
Pleurostomella sp ,, Eillpsoglandulina sp, , Haplophragmoides sp ,, Placentammina 

gutta Majzon, Saccamina planenta GrzyL , Verneulina sp, , Marginotruncana sp,

A szenon képződmények gyakran konlomerátum betelepüléseket tartalmaznak. A flis 
felhalmozódási területén a rétegsorok jellegzetes részét képezik a konglomerátumok, 
kavics anyagik az idősebb mezozoikum szinte valamennyi kőzettípusát tartalmazza, 
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A dél bácskai és bánáti fúrásokban túlnyomórészt aleurolit, homokkő és aláren
delt mennyiségben márgás biogén mészkő képviseli a felsőkrétát.

Az üledékekben gyakori az andezites-trachitos vulkáni termék. Az itt feltárt üle
dékes kőzetek lényegében egyező mikrofaunájuak, az alföldi kifejlődéssel /NIKOLIC,
D. -KEMENCI, R. 1962/.

A nagyváradi medencerészben cenomán képződményeket a vizesgyáni fúrás tárt fel 

vörös, aieurolitos kifejlődésben.

A szenon üledékek főleg epikontinentálisak, A körösgyéresi fúrásban /Ghirigu de 
Crig/  fekete márgapala, homokkő, konglomerátum és korallos mészkő, a bihari 
fúrásban konglomerátum, homokkő és fehér mészkő, a biharszentandrási fúrásban 

/Sintandrei/ vörös agyagos kötőanyagú, poiimikt konglomerátum, fehér mészkő 
/Globotruncana lln.nei d ’ O rb ./, a borsi fúrásban fehér mészkő és márgás homok
kő /Globogerina lapparenti Brotzen, G, arca Cushman/ képviseli a szenont,

Nagyváradtól északra a felsőkréta jelenléte a kristályos aljzat felett nem bizonyí

tott, bár a vámoslázi fúrás paleogén képződményeibe bemosott Globotruncanák és 
inoceramus héjtöredékek a szenon közeli jelenlétére utalnak. Ezért a nagykárolyi 
/C áréi/ és vámoslázi fúrások rétegsoraiban a kristályos palák és paleogén közötti 
flis rétegeket a szenonba sorolják.

3. FEJLŐDÉSTÖRTÉNET

Az alföldi mezozóos rendszerek fejlődéstörténete a Középmagyarországi nagyszer
kezeti vonal /SZEPESHÁZY K. , 1975. -  WEIN GY. /1969/: Zágráb-kulcsi vonal/ 
két oldalán nagyon különböző,

A nagyszerkezeti vonaltól É ra kizárólag triász képződmények képviselik a mezo
zoikumot, lényegében a Dunántúli Középhegység és a Bükk-hegység kifejlődésével 
egyezően. Az itt feltárt rétegsorokban a középsá- és felsőtriász van jelen.

A nagyszerkezeti vonaltól D -re, DK -re, az Alföld nagyobb részén a mezozoikum 
valamennyi sorozata kimutatható -  a kainozóikumban kialakult bonyolult szerkezeti 
helyzet és eróziós hiányok mellett is -  a fúrási rétegsorból.
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A triász rendszer mindenütt transzgressziósan települ ópaleozóos kristályos kép
ződményeken vagy ritkábban a permi rendszer kvarcporfirján, amely radiometri
kus koradatok alapján felsőpermi lehet. A szeizi homokkövek besorolásának he
lyességét alátámasztja transzgressziós, cikluskezdő jellege és a kampili üledé
kekkel való szoros kapcsolat, A werfeni képződmények partszegélyi, feljebb gyak
ran laguna-fáeiesüek. Az  anizuszi emeletben a transzgresszió kiteljesedése az 
egész területen karbonátos üledékek képződésében nyilvánult meg, dasycladaneás 
dolomit és mészkő rakódott le. A Duna-Tisza köze középső és D-i részén, a Bács
kában és Bánátban az -  eddigi adatok szerint -  az anizuszi végén regresszió követ
kezett be.

A ladini végén újabb regresszió a karbonátos üledékek mennyiségének csökkené
sét a törmelékes üledékek szerepének növekedését eredményezte. A nagyváradi 

medencerészben lagunafáciesü, evaporitos ladini képződményekkel zárul a triász 
sorozat,

A Duna-Tisza közének középső részén a felsőtriász sorozat folyamatosan fejlő - 
dik ki a ladini képződményekből. A délalföldi /Pusztaföldvár, Kaszaper, Tótkom
ló s / ősmaradványmentes dolomitok ugyancsak üledékmegszakadás jele nélkül kö
vetkeznek a középsőtriászra.

A jura liász sorozata mindenütt transzgressziósan és gyakran tulterjedően tele
pül a triász üledékekre. A középmagyarországi nagyszerkezeti vonaltól É-ra 
jura üledékek nem ismeretesek.

Az  alsóliász túlnyomórészt törmelékes üledékeiből folyamatosan fejlődik ki a 
középsőliász sekélyneritikus mészkő, márga, A karbonátos -  petites üledékkép
ződés a felsőliászban is folytatódik. A Bánát és Bácska területén mocsári ős
maradványmentes agyag rakódott le és az üledékképződés a liász végén megsza
kadt.

Mindössze egy keskeny sáv mentén követhető a liász-dogger üledékfolytonosság 
az Középalföld és a Nagyváradi-medence területén.
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A maim üledékek a Duna-Tisza köze középső részétől az Északtiszántulon át a 

Nagyváradi-medencéig követhetők; túlnyomórészt calpionellás mészkő és már- 
ga. Ugyanez a kifejlődés ismert a Délalföldén is, kisebb elterjedésben,

A kréta sorozat, alján nagy vastagságú és a Köz épmagyarországi nagyszerkeze
ti vonal mentén feltárt ofioiitok ismeretesek, A vulkáni tevékenységgel egyidejű

én transzgressziós partszegélyi üledékek is lerakodtak, A neokom tengeri képződ
mények változatos mélységviszonyokat és megszakítás nélküli üledékképződést 
tükröznek, Gyakori a partszegélyi orbitolinás mészkő, A Bánátban kizárólag ur- 
gon fácies képviseli a neokomot, A sorozat regressziós képződményekkel zárul.
A felsőkréta sorozat transzgressziós alapkonglomerátummal kezdődik, majd ro
hamosan túlsúlyra jutnak a sekélyneritikus képződmények, A transzgresszió meg
újult a szenonban, amelynek alapkonglomerátuma felett epikontinentáiis kifejlődé- 
sü inoceramuszos, giobotruncanás márga rakódott le a Duna Tisza közén. A T i
szántúlon Kunmadaras térségében még epikontinentáiis üledékek vannak, keletebb
re, Nádudvar, Debrecen térségében azonban már fliskifejlődésü a felsőkréta, A 

DK-Tiszántulon, Komádi környékén flis fáciesü, de gazdag giobotruncanás ősma
radvány-együttest tartalmazó képződményeket tártak fel a fúrások, Keletebbre, a 

nagyváradi területen epikontinentáiis, főleg törmelékes kőzetekből álló rétegsorok 
képviselik a szenont,

Az  /Ifóldön a szenon végén regresszió következett be, Felsőkréta-paleocén-alsó- 
eocén folyamatos üledékképződéssel csak kis területen lehet számolni, de az üle

dékfelhalmozódás folyamatossága nem bizonyítható kifogástalanul,

Az  alföldi mezozóos képződmények pásztás elrendeződése már több mint két évti
zede ismert, A képződmények nagyszerkezeti és ősföldrajzi kapcsolatait illetően 
számos elképzelés született, de a legutóbbi időkig nem sikerült ellentmondásmen
tes, minden tényadattal összhangban álló modellt alkotni.

Az  elméletek egy része a közbenső tömeg eszméjének talaján állt, más része fel
tételezte szűk paleozóos-mezozóos eugoeszinklinálisok létezését, Az  elképzelé
sek harmadik csoportja a Tethysszerves részeként kezeli a Kárpát-medencebeli
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rnezozóos üledékeket. /BALOGH K. , 1972, BODZAY I . , 1976/. Az Alföld vonat
kozásában legrészletesebb és legelfogadhatóbb elképzelések annyiban különböznek, 
hogy egyik valóságos takaróegységek létrejöttével számol /BODZAY I . , 1976/, a 
másik inkább csak torlódásos, de bonyolult mozgásmechanizmus eredményeként 
létrejött nagyszabású átrendeződés eredményének tartja a jelenlegi szerkezeti ké
pet /SZEPESHÁZY K. , 1975. / .

A fúrási rétegsorok anyagvizsgálata alapján kétséget kizáró módon megállapítha
tó, hogy a képződmények jelenlegi elrendeződése nem magyarázható keskeny 
eugeoszinklinálisok feltételezésével; a kőzettani változás éles, átmenetnélküli a 
kifejlődési egységek között. Az alföldi rnezozóos képződményeket feltárt fúrások 
egyikében sem lehetett megfigyelni eddig rétegismétlődést, ami takaróképződés 
bizonyitéka lenne; igaz, hogy a fúrások túlnyomó része a rnezozóos üledékekben, 
vagy a kristályos képződmények tetőzónájában befejezett. A szeizmikus előkuta-

i
tásnak csak a legutóbbi időben alkalmazott értelmezési módszereitől várható, 
hogy a mezozoikum belső szerkezetéről megbízható adatokkal szolgáljon.

Anyagvizsgálati és kutatási adatok alapján úgy véljük, hogy az alföldi mezozoikum 
szerkezeti-ősföldrajzi összefüggéseit SZEPESHÁZY K. /1975/ elképzelése kö- 
zeliti meg a legjobban.

A Középmagyarországi nagyszerkezeti vonaltól DK-re nincsenek permi és ujpa- 
leozóos üledékek. A permi képződményeket a herciniai szubszekvens savanyu vul
kánitok képviselik. Viszonylag vékony, rendszerint mindössze néhány száz méter 
vastag a triász és jura karbonátos üledéksor. Ezen belül a felsőtriász és dogger 
gyakran hiányzik, a liász gresteni fáciesű. A terület ÉNY-i szegélyzónájában je l
lemzőek a preorogén iniciális bázisos vulkánitok és igen vastag a flisösszlet.

Az eredetileg is elég változatos, a kainozóikumban tetemes mértékben lepusztult 
és igen különböző szerkezeti helyzetbe került rnezozóos képződmények szerkeze
tileg három övezetbe rendeződtek. A jelenleg még észlelhető nagyszerkezeti ősz- 
szefűggések az alsókréta végén alakultak ki;

a . /  Az Erdélyi Középhegység /Mun^ii Apuseni/ kodrui takarórendszeréhez tar
tozónak véljük a Duna-Tisza közének D-i részén, a Tiszántúl D-i, DK-i ré
szén feltárt mezozoikumot.
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b . /  A Tiszántúl középső részén, és a Nagyváradi medencében megismert kép

ződmények a Bihar-Királyerdö /Bihor -  Pádurea Craiului/ autochtonjának 
feltételezett folytatása.

c .  /  A bihari autochtont keretezi a Máramaros -  Északalföldi flis-öv, amelyet az
alsókréta ofiolitok kisérnek. A felsőkréta képződmények a flisövön kivül 

Puchovi-márga vagy Gosau kifejlődésben ismertek; ezeknek a flisbe való át
menetét egyelőre mélyfúrások nem tárták fel.

A mezozóos képződmények vázolt szerkezeti helyzete a szenonig állt fenn. Ezt kö 
vetően uj ősföldrajzi-szerkezeti elrendeződés kialakulása kezdődött meg. A válto
zás legjelentősebb mozzanata a flis üledékgyüjtő kialakulása volt.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A szerzők köszönetét mondanak dr. SZEPESHÁZY KÁLMÁNNAK az Alföld mély
földtanának két évtizedes kutatásában szerzett adatai és tapasztalatai átadásáért, 
szakmai tanácsaiért, valamint az OGIL illetékes vezetőinek a nyilvánosságra ho
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THE MESOZOIC FORMATIONS OF THE GREAT HUNGÁRIÁN PLAIN

By

Á. Szalay, K. Szentgyörgyi, A. Szőts

ABSTRACT

In several parts of the Great Hungárián Piain /A lföld/, with the exception of the 
Nyirség area, hydrocarbon drilling has revealed thepresence of Mesozoic forma- 
tions of varying thickness, tectonic setting and stratigraphic position underlying 
the mighty Neogene sedimentary sequence,

Trom the chronostratigraphic point of view, the entire Mesozoic is represented. 
Triassic. The Seisian is transgressive, the Campilian is often of lagoonal facies. 
The Middle Triassic consists of Dasycladaceae-.bearing dolomites and limestones. 
At the end of the Ladinian, in most part of the Great Hungárián Piain a regression 

can be observed. Carbonate rocks of the Upper Triassic are known in the N sector 
of the Danube-Tisza Interfluve, in the N and SE areas of the Great Hungárián Piain.

Jurassic. Jurassic sedimentary rocks have been hit South of the Cegléd-Tisza- 
gyenda-Ebes line only. The /mostly detrital/ Liassic is transgressive. The Dogger 
is more restricted in extension, represented by radiolarites, nodular limestones 
and clay maris /shales/. The Maim begins with a nodular red limestone member, 
overlain by Calpionella-bearing limestones and maris.

Lower Cretaceous, In the Central part of the Great Hungárián Piain mafic volcanites 
of preorogenic type have been discoveres along a major tectonic lineament. The 
overlying marine series is transgressive, without extending considerably beyond 
the contours of the Jurassic occurrences. The Valanginian-Albian series of cong- 
lomerates, Orbitolina-bearing limestones and Radiolarian clay maris /shales/ ends 
with a partial regression.

Upper Cretaceous. The paleogeographic and structural situation has been funda-
mentylly changed, The renewed transgression overflooded relatively small areas
during the Cenomanian bút much larger ones during the Senonian, producing
Globotruncana bearing maris, Gosau-type sediments and in the NE sector a Flysch 
sequence.
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Megtectonically, the Great Hungáriám Piain is cut in two by the Central Hungárián 
Lineament /K. SZEPESHÁZY 1975/. North of this onlyTriassic rocks corresponding 
to those of the Hungárián Central Mountains are known. On the contrary, South of 
this line tüne Mesozoic formations are analogous with those of the Codru Nappe 
System of the Apuseni Mountains and of the autochthonous Bihor -  Padurea Craiului 
unit. Beginning wiht the Senonian, the preexisting megatectonic units were diago- 
nally crossed by the development of a Flysch trough at N-NE.

Address of the authors:

Dr. Szalay Árpád 
Kőolaj és Fö dgázbányászati 
Ipari Kutató Laboratórium 
Szolnoki Üzemegysége
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