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AZ ALFÖLDI FELSŐ-KRÉTA KŐZETRÉTEGTANI EGYSÉGEI

X /S z e n t g y ö r g y i  K á r o l y

Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak;
Stratigraphie, lithostratigraphie, formation, roche 
sedimentaire, Grétacé superieur, Alföld (Grande Plaine),
H o n gr i e

A Pannon-medence preneogán aljzatát a Középmagyarországi 
nagyszerkezeti övezet (SZEPESHÁZY K., 1979, "Zábráb—
Kulcs— Hernád vonal” WEIN GY. , 1978 szerint, "BÁLLÁ Z„,
1981 szerint szubdukció nyomvonala - coilisional suture) 
két, egymástól rétegtani’felépítés és kifejlődés tekinte
tében is lényegesen különböző egységre osztja. A. kifejlő
désbeli különbségek a —  szénhidrogénkutató fúrások által 
feltárt —  felső-kréta korú képződményekben is megnyilvá
nulnak.

A Dunántúl DNY-i medenceterületein, harmadidőszaki képződ
mények alatt harántolt, kőzettanilag háromosztatu, epikon- 
tinentális kifejlődésü szenon rétegek lényegileg a Dunán
túli Középhegység hasonló korú üledékeivel megegyező ki
fej lődésüek.

X// El őadva; A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Terü
leti Szervezete 1982. junius 17-i szakülésén. 
(Az előadás első része.)

Kézirat beérkezett; 1982, augusztus 5-én
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Ezektől sok tekintetben jelentősen eltérő, változatosabb 
kifejlődásü az Alföld pretercier aljzatában mélyfúrások
kal kitapogatott felső-kréta sorozat. E képződményeket a 
fúrások három —  közbenső feltárások hiányában egyelőre 
csak feltételesen összekapcsolható —  területen tárták 
fel: a Duna-Tisza közén, Északnyugat-Tiszántulon és a Ti
szántúl DK-i részén (1. ábra).

A Duna-Tisza közi transzgressziós településű, epikonti- 
nentális felső-kréta a Tiszántúl ÉNY-i részén fáciesvál- 
tással az "alföldi flis" felső-kréta részlegének turbidites 
kifejlődéséhez csatlakozik.

A Tiszántúl Körösök közötti részén —  úgy látszik, az elő
zőtől ősföldrajzilag különálló üledékgyüjtőben —  nagyjá
ból K— NY-i csapásu vonulat mentán max. 1000 m vastagságú, 
terrigén rétegek ütemes váltakozásából álló turbidites fel
ső-kréta sorozatba hatoltak a fúrások. A turbidit összlet- 
hez NY-i irányban —  kiemelt rögök felett —  100— 1^0 m 
vastag, karbonátos— pelites, epikontinentális kifejlődésü 
felső-kréta (szenon) lerakódások kapcsolódnak.

Az ismert alföldi felső-kréta képződmények túlnyomóan na
gyobb része a szenont képviseli, csak néhány fúrás tárt 
fel túron üledékeket is. A cenomán képződményekre vonatko
zó adatok egyelőre csak a neogán breccsákba áthalmozott 
kőzettörmelékek vizsgálatából származnak. Rátegtanilag fo
lyamatos üledéksorok nem ismertek az Alföldön. Ahol turon- 
ra szenon települ, ott üledáktanilag is önálló egységet al
kot mindkettő.

ELŐZMÉNYEK

Az alföldi felső-kréta képződményekben történő tájékozódás 
kezdetben lényegében csak az epikontinentális ás flis ki
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fejlődés megkülönböztetésére szorítkozott. A földtani 
anyagvizsgálat élenjáró területe ekkor a mikropaleontoló- 
gia volt, a kőzettani viszonyok tisztázására ezidőtájt ki
sebb figyelem irányult.

A képződmények kőzettani és fácies ismeretét CSONGRÁDI B- 
né (1961), DANII V. (1963, 1965), DUDICH E. et al. (1979), 
JUHÁSZ Á. et al. (1968), JUHÁSZ Á.— CSONGRÁDI B-né (1969), 
KŐRÖSSY L. (1959, 1966), RAVASZ CS. (1961) és SZEPESHÁZY'
K. (1967, 1971, 1975) munkái, a mikropaleontológiai jel
lemzők feltárását ás a felső-kréta biosztratigráfiáját 
KŐVÁRY J. (in SZEPESHÁZY K., 1973), MAJZON L. (1956, 1961, 
1966), SIDÓ M. (1969) és SZŐTS E.'(in JUHÁSZ Á. et al.
1968) vizsgálatai vitték előbbre.

Eelső-kráta üledékeink fejlődéstörténeti, geotektonikai 
hátterét, ősföldrajzi összefüggéseit BALBA. Z. (1981),
BALOGH K. (1972), BODZAY I. (1977), DANK V. (1965), DANII 
V.— BODZAY I. (1971), JUHÁSZ Á. et al. (1963), JUHÁSZ Á. 
(1970), KŐRÖSSY'L. (1959, 1977), SZEPESHÁZY K. (1973, 1975, 
1979) és SZÉNÁS GY. (1969) vizsgálta ás foglalta össze. E 
tanulmányokból kibontakozó kép nagyon összetett és a vitás 
kérdések jelentékeny része mindmáig nem jutott nyugvópont
ra. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a nézetek szembenállá
sa —  újabb vizsgálati adatoknak köszönhetően —  számotte
vő mértékben enyhült.

Az első Buna-Tisza közi felső-kréta előfordulásokat —  mint 
azt MAJZON L. (1966) táblázata is sugallja —  a dunántúli 
hasonló korú képződményekkel igyekeztek faciológiailag össz
hangba hozni. Az eltérő nagyszerkezeti ás ősföldrajzi hely
zet miatt azonban ezek a törekvések kielágitő eredményre nem 
vezettek.

A tiszántúli flis üledékek szélesebbkörü megismerése nyo
mán meggyökeresedett elgondolás már az alföldi felső-kréta
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flis jellegét tartotta meghatározónak és egyetlen összefüg
gő övezetként értelmezte azokat (JUHÁSZ Á. et al. 1968).
Az ősföldrajzilag összefüggő flis övezet eszméjét látszot
tak igazolni a bánáti és bácskai —  kezdetben flisnek minő
sített —  felső-kréta feltárások is (NIK0LIC,D.— SIMIN, D. 
1961). ' . . .

A részben a kőzettani vizsgálatok elhanyagolására is vissza
vezethető túlzó nézetek mellett —  újabb feltárások és re- 
ambulativ vizsgálatok eredményeként —  egyre inkább világos
sá vált, hogy a flis képződmények mellett, azokkal ősföld
ra,jzilag-faciológlailag összefüggő normális epikontinentá- 
lis kifejlődés van az Alföld Duna-Tisza közi részén. A kép
ződmények faciológiai alapvonásainak tisztázása ellenére 
—  talán a mélyföldtani adatok regionális nézőpontú egyesí
tésének hiánya miatt —  az alföldi képződmények még elég bi
zonytalanul illeszthetők az ország hasonló korú képződmé
nyeihez (HAAS J., 1980). Szükségesnek létszik tehát a meg
előző ismeretek és az újabb mélyfúrásokból származó adatok 
legalább átnézetes, prosztrat igráfiái igényű, vázlatos egye
sítését megkísérelni, hozzájárulásként ahhoz a kollektív 
munkához, amely alföldi képződményeink jobb megismerését 
tűzte ki célul.

1 . CENQMÁN KÉPZŐDMÉNYEKRE VONATKOZÓ ADATOK

Az Alföld harmadidőszak előtti aljzatának egykori vagy je
lenleg még feltáratlan ceoomán képződményeire miocén durva
törmelékes kőzetekben történő megjelenésük alapján következ
tethetünk,

A kaskantyui és bácsszentgyörgyi fúrások miocén breccsái 
tartalmaznak —  egyéb mezozoós kőzetek törmeléke mellett —  
cenomán kőzetdarabokat. E kőzetek gyakran aprószemü, albai 
koru mészkőszemcséket beágyazó sötétszürke, rétegzetten,
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nyíltvízi agyagmárgák, A pelbiomikrites szövetii kőzetek 7~ 
12% kvarcot, 1— 2% illitet, 1— 3% kaolinitet, 41— 53% kal- 
citot ás 1— 5% dolomitot tartalmaznak, (A kristályos fázis 
mennyisége 48— 62%„) A kőzetdarabokból gazdag rotaliporás 
mikrofauna került elő.

Talán cenomán a Tiszántúl DK-i részén, a Biharugra-3. sz. 
fúrásban feltárt vörös aleurolit- és homokkő összlet is- 
Kőzettani jellege megegyezik a királyerdei (Padurea 
Craiului) cenomán képződményekével, de azokkal ellentétben 
ősmaradványt eddig kimutatni nem sikerült belőle.

2, TÚRON KÉPZŐDMÉNYEK

A túron teljes üledékciklusának szálbanálló képződményeit 
az Üllás-ÉNY-3° sz. fúrás tárta fel, A kőzettanilag három- 
osztatu rétegsor alján 230 m vastag, pclimikt türme lékanya- 
gu alapképződmény települ a metamorfit aljzatra, A ciklus 
középső rátegcsoportját vékony homokkő- és aleurolit réte
gekkel tagolt finomszemü, peHites kőzetek alkotják. Ezt a 
rétegcsoportot a Gátér-2. sz. fúrás csak részlegesen, a 
Pusztamérges-ÉK-1. sz. fúrás azonban teljesen feltárta és 
alsó-kréta üledékekbe jutott, A 70— ""80 m vastag összlet a 
maximális transzgresszió lerakódásait tartalmazza. A túron 
agyagmárgák 41— 52% kristályos fázisa 8— 14% kvarcból,
2— 3% kloritból, 3— 8% illitbol, 41— 52% kalcitból ás csak 
nyomokban kimutatható földpáttörmelékből, kaoliniéból és 
dolomitból tevődik össze.

Valószinüleg ezzel a rátegcsoporttal megegyező helyzetű a 
kerekegyház! fúrás pelágikus, "puhói márga11 tipusu képződ
ménye (SIDÓ M. 1969)*
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A túron ciklus 200 m vastagságú regressziós összletét 
—  amelyet a Gátér-2. sz. ás Üllás-ÉNY-jJ. sz. fúrások egy
aránt feltártak —  homokkő és aleurólit rétegek alkotják.
A gátéri ás üllési képződmények fedőjében szenon cikluskez
dő. rétegek, a pusztamérges! ás kerekegyházi üledékek felett 
pedig jóval fiatalabb, neogén korú lerakódások következnek.

A fúrási rétegsorokból megismert és az ország területén 
egyedülálló túron képződményeket transzgressziós települé
sű, epikontinentális üledékek alkotják. A középső, pelites 
rétegcsoport mélyebb nyiltvizi környezetben rakódott le, a 
legnyiltvizibb üledékeket a kerekegyházi előfordulás tartal
mazza .

3. SZENON KÉPZŐDMÉNY-ÉK

Az alföldi felső-kréta legelterjedtebb és legjobban ismert 
részét a szenon képződmények alkotják, amelyek a szubherci- 
ni mozgásokat követő uj üledékfeIhalmozódási ciklust töltik 
ki. A ciklus képződményei településüket, kőzettani jelle
geiket és Ősmaradványtartalmukat tekintve önállóak.

A szenon képződmények a Duna-Tisza közén ás a Tiszántúl 
DK-i részén lényegesen idősebb kőzetekből álló aljzatra te
lepülnek. A fekvő- és kezdő rétegek az ÉNY-tiszántüli ré
tegsorokban egyelőre ismeretlenek. A sorozat vastagsága 
900 m-t is elérhet, többnyire azonban ennél kisebbek a fel
tárt vastagságok.

A szánhidrogánkutató fúrások által három alföldi terület
részen feltárt feIső-kréta üledékek —  egyelőre ugyan csak 
informatív —  kőzetrétegtani egységekbe sorolhatók. Az epi
kontinentális képződményekben megállapítható kőzetrétegtani 
egységek vázlatos viszonyát ás kapcsolatait a 2. ábra mu
tatja be.

3114 120



Az alábbiakban az alföldi szenon javasolt kőzetrétegtani 
egységeit mutatjuk be röviden azzal a megjegyzéssel, hogy 
ezek még bizonyos módosításra szorulnak. Szabatos leirásuk 
és még pontosabb időrétegtani helyzetük megállapítása jö
vőbeni feladat.

3.1 "Ágasegyházai formáció"

A formáció a szenon alapkonglomerátumot tartalmazza. A 30- 
180 m vastag törmelékes összlet kavicsanyaga polimikt, a 
fekvő kőzeteinek felaprózódott és többnyire jól kerekített 
törmeléke alkotja. A kőzet rendszerint normálisan osztályo
zott, alapanyaga agyagmárga vagy meszes agyag. A csekély 
mennyiségű karbonátos kötőanyag miatt esetenként laza a kő
zet. Ősmaradványok ritkán kerülnek elő belőle.

Tipushely: Izsák-1. sz. fúrás (1074—^1246 m)
Elterjedése: Duna-Tisza köze, Madaras (Ma-5*), Szánk 

(Szk-47.) Szk-Ny-5.), Mélykút (Mé-ÉK-1.), 
Gátér-2., Izsák (Iz-1.). Számos fúrás nem ér
te el a Duna-Tisza közét, másutt bizonyítha
tóan hiányzik (Öttömös, felgyő-I.). feltéte
lezett, de nem bizonyított jelenléte'a bó- 
csai, Kecskemét ás Nagykőrös környéki fúrá
sokban (6/a. ábra).

Kora; szantoni? —  kampáni?

3.2 MMélykuti formáció"

A 210— 390 m vastag rátegcsoport feküje az "Ágasegyházai 
formáció" vagy kristályos képződmény (Kiskunmajsa). fedő
jében rendszerint a "Szanki formáció" vagy ennek hiányával 
a "Kisszállás! formáció" üledékei települnek (3. ábra).
Az "Ágasegyházai formáció" rétegeiből üledékátmenettel fej
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lődik ki. Laterális átmenete a "Szanki Formáció" rétegei 
felé Szánk, Üllés és Mélykút környékén ismert.

A formációt sötétszürke szinü, gyakori rétegváltakozással 
kifejlődött, préselt, breccsásodott kőzetek alkotják, a ré
tegek 4-0— 60° dőlésüek. A formáció zömét homokkövek alkot
ják, felső szakaszán azonban megszaporodnak az aleuro3.it és 
agyagmárga rétegek. (A préseltség és rétegváltakozásos meg
jelenés miatt e kőzeteket esetenként flisnek vélték.) A 
pszammitos ás aleurolit rétegek ásványtani összetétele lé
nyegében csak az illit- és klorittártalom tekintetében mu
tat némi különbséget (1 . t áb lázat). A dolomit egy része tör
melék eredetű.

Tipushely; Mélykút-ÉK-1. sz. fúrás (1792— 2135
Élt erjedés: A Duna-Tisza közén ÉK— DNY-i csapásu zónában

tárták fel a mélykúti, kisszáliási (Szál-1.), 
kiskunhalasi (Kiha-ÉK-22, , -34.), zsanai 
(Zsana-ÉK-11,, -15-), kiskunmajsai (Kkm-D-11.,
— 13-? -14), üllási (ÜLlés-ÉY-2.) területen, 
továbbá a Gátér-2. fúrásban. A már jelenlegi 
adatok alapján lehatárolható elterjedési te
rületét nyugodt településű, pelites-karbonátos 
szenon üledékek keretezik ("Szanki Formáció"., 
"Csávolyi Formáció") (6/b, ábra).

Kóra; kampani, felső pelites rétegei maastrichti alemelet- 
be tartozóak.

3.3 "Izsáki Formáció"

Az alföldi felső-kréta legjellegzetesebb ás kifejlődését 
tekintve is az egyik leginkább homogén litosztratigráfiái 
egysége. Fekvőjében a Duna-Tisza közén az "Ágasegyházai 
Formáció", a Tiszántúl ÉlTY-i részén pedig égyelőre tisztá
zatlan korú, talán alsó-kréta homokkő vagy a "Debreceni

3114 122



Formáció" kőzetei helyezkednek elő Fedőjében szín- és ásvá
nyos összetétel változással, éles határ mentén a "Szánk! 
Formáció" rétegei települnek (4. ábra).

A 60— 330 m vastagságúnak megismert, mészmárgából és márká
ból álló összlet megjelenés ás ásványtani összetétel tekin
tetében egyaránt meglepően homogén. A téglavörös vagy rozs
davörös szinü kőzetek tömöttek, kemények; rétegzetlenek, 
átlagos karbonáttartalmuk 59%» Csekély mennyiségű terrigén 
törmelékanyagot tartalmaznak (1, táblázat), amely DNY-ról 
ÉK felé haladva viszonylagos dusulást mutató Ugyanebben az 
irányban a kőzetek fokozatosan palássá válnak, a pelbiomik- 
rites szövetben a finomszemü törmelékanyag irányítottságot 
vesz fel ás a palásság mentén meredek dőlések (60— 80°) je
lennek meg.

A kőzetek karbonáttartalma —  az izsáki alapszelványben —  
egy ciklust tükrözve változik. A karbonátos alkotó területi 
eloszlását illetően az tapasztalható, hogy az izsáki (lz-1.) 
és kunmadaras! (Km-3,, -8) előfordulásokban túlnyomórészt 
mészmárgák, keletebbre, a'kisújszállási (Kis-ÉK-2.) és nád
udvari (Nu-DK-3*) területen pedig márgák alkotják a formá
ciót. Az "Izsáki Formáció" a felső-kréta legoxidál.tabfí üle
dékeit tartalmazza. Pelágikus ősmaradványtársaságának jel
legzetes elemeit a Globotruncana nemzetség tömegesen előfor
duló fajai alkotják. Laterális átmenete a "Debreceni Formá
ció" üledékei felé eddig mindössze a Nádudvar-15• sz. fúrás 
rétegsorában tételezhető fel.

Szinonimáis "globotruncanás márga", "vörös márga", "puhói 
márga", "Kunmadaras! Formáció" (HAAS J.s 
1980).

Típushely: Izsák-1. sz. fúrás (746— 1074 m)
Elterjedés; A Duna-Tisza köze középső részén ás ÉNY-Ti

szántúlon, DNY— ÉK-i keskeny zónában. Az izsáki
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és kunmadaras!, kisújszállási, nádudvari elő
fordulások folyamatos, de feltáratlan össze
függését jelzi a Szandaszöllős-11. harmadidő
szaki rétegeibe áthalmozott törmeléke (6/a. 
ábra).

Kora; kampani —  maastrichti alemelet.

3.4 "Szánk! Formáció1*

A kutatófúrások rétegsoraiban 60— 120 m vastagságúnak meg
ismert formáció az alföldi epikontinentális szenon legel
terjedtebb kőzetrétegtani egysége. Valamennyi egységgel 
érintkezik, igy a tagolás vezérfonalának bizonyult (2. áb
ra ). Valódi vastagsága ismeretlen a legtöbb fúrásban.

Feküje az "Ágasegyházai Formáció" vagy a "Mélykúti Formá
ció", illetve az "Izsáki Formáció" elterjedési területén 
annak rozsdavörös mészmárga és marga rétegei. Néhol bul- 
berjedően alsó-kréta korú mészkövekre települ (Felgyő-I., 
Öttömös-3-) • Fedőjében a Duna-Tisza köze D-i részén a "Csá- 
volyi Formáció" mészköve vagy a "Kisszállás! Formáció" 
törmelékes kőzetei következnek. Az alföldi előfordulások 
túlnyomóan nagyobb részében azonban miocén (Duna-Tisza kö
ze) vagy paleogén (ÉNY-Tiszántúl) lerakódások fedik.

A formáció kőzetlisztes agyagmárgából és márgából áll. A. 
kisebb települési mélységben feltárt kőzetek világosszür
ke vagy barnásszürke szinü, homogén, szemcsés megjelené- 
süek (Csávoly-1., Csikéria-5*? Öttömös-3). Többnyire azon
ban sötétszürke, finomszemcsés,„néha préselt, fényes csú
szási lapok mentén elváló, vékony kalciterekkel átjárt a 
kőzet. Nem ritkán zúzottak a kőzetek. Vékony finomszemü 
homokkő rétegek csak kivételesen jelennek meg (Felgyő-I.). 
Az "Izsáki Formáció" felé a kőzettani határ éles, a "Mély
kúti Formáció" és a "Kisszállási Formáció" kőzetei félé vi
szont rétegváltakozással f olyamatós.
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A formáció kőzetei mindig tartalmaznak kőzet liszt frakciót, 
amelynek zöme kvarc (1. táblázat). A világosabb árnyalata, 
szemcsés szövetű változatok kőzetliszt frakciójának mintegy 
fele kalcilutit. Mint a felső-kréta üledékek, agy a formáció 
kőzetei is dolomitosak enyhén. A kőzetek oxidációs foka:
0,39— 0,5 1. Ősmaradványtartalmának összetétele nem különbö
zik lényegesen az "Izsáki formáció"-!ól, az egyedszámok ki
sebbek mindössze. Gyakoriak viszont az Inoceramas sp. töre
dékek. (A "Szanki formáció" márgájából került elő az Alföld 
egyetlen ép Inoceramas balticas példánya, a Csávoly-1. fú
rásból. )

Szinonima; "inoceramuszos márga"
Tipushely; Szank-47* farás (2183— 2304 m) - alsó "határ-

sztrat otipas"
Csávoly-1. sz fúrás (1460— 1587, m) - felső 
"hat ársztrat ot ipas"

Előfordalás; A Duna-Iisza közén ás a Tiszántúl ÉNY-i részén 
Nádudvarig (6/b. ábra).

Kóra; kampani —  maastrichti alemelet.

3.5 "Kisszállási formáció"

Egyelőre elég kevéssé ismert kőzetrétegtani egység, fekvő 
rétegei a "Szanki formáció" vagy ennek hiánya esetén a 
"Mélykúti formáció" kőzetei, fedője az összes eddigi feltá
rásban neogán korú'lerakódás.

A 80— 400 m vastagságú rátegcsoport meszes homokkő, aleuro- 
lit és márga rétegek váltakozásával épül fel. A formáció 
kőzeteinek átlagos karbonát tartalma 35%* A finomszemü réte
gek zöldesszürke szinüek, préseltek, többnyire lemezes elvá- 
lásuak. A homokkövek rendszerint rétegzetten, tömött, kal- 
citeres, vékony márga betelepülésekkel tagolt rétegeket al
kotnak. A formáció kőzetei 20— 25°-os dőlésüek.
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A formáció epikontinentális regressziós képződményeket tar
talmaz. Laterális átmenete a "Csávolyi formáció” felé egye
lőre csak feltételezett.

Tipushely; Kisszállás-!, fúrás (1670— 2081 m)
Élt erjedés i Lényegében megegyezik a "Mélykúti Formáció” el

terjedési területével, a mélykúti, kiskunmajsai 
és gátéri területről ismert eddig.

Kora; maastrichti alemelet.

3.6 "Csávolyi Formáció”

Változatos szövetű mészköveket tartalmazó összlet, legnagyobb 
feltárt vastagsága 400 m. Feküjében a "Szanki Formáció” már- 
gája, fedőjében neogén üledékek települnek. Alsó határa éles, 
rétegváltakozásos átmenet ismeretlen.

A "Csávolyi Formáció”-t homokos-, agyagos-, esetenként szem
csés ( orbitoideszes) mészkő-változatok építik fel. A. világos- 
szürke, kemény, kagylós-szilánkos törésű, rétegzetten mészkő
sorozat különféle szöveti változatai fokozatosan fejlődnek ki 
egymásból. A. nemkarbonátos alkotót gyakorlatilag a homok 
(kvarc) szemcsék képezik (1 , t áblázat)* A dolomittartalom 3- 
2^%o Ősmaradványai uralkodóan bentcnikus fajoks de besodró
dott pelágikus plankton alakok sem ritkák* Érdekes, hogy ép 
rudistákat ebben a rétegcsoportban sem sikerült eddig kimu
tatni, apró, széttöredezett héjmaradványaik azonban előfor
dulnak. A formáció kőzeteinek oxidációs foka 0,52— 0,79»

E mészkövek nyugodt, lassan süllyedő, szárazulat közeli se
kély vizben rakódtak le. A szenon ciklus regressziós képződ
ményeinek egyik kifejlődését alkotják. Laterális átmenetei 
egyelőre ismeret lenek.
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T ipushe ly;

Élter,jedéss Duna-Tisza köze D-i része, a Madaras-5. , Csá
voly-1. ás Bácsalniás-1. sz. fúrásokban (6/a. 
ábra).

Kora: maastrichti alemelet.

Csávoly-1. szp farás (1039— 1460 m)

3,7 "Debreceni Formáció"

Az epkontinentális felső-kréta üledékekhez a Elszántul ÉNY-i 
részén —  faclállsan valószinüleg fokozatos átmenettel —  
terrigén turbidites összlet csatlakozik ("alföldi flis" 
felső-kréta részlege), E képződményeket foglaljuk össze kő
zetrét egtanilag a "Débreceni Eormáció"-ban.

Fekvő- és kezdőrétegek egyelőre ismeretlenek. A kutatófúrá
sok 40— SOO m vastagságban tárták a képződményeket, ezek 
prosztratigráfiái feldolgozását ás ismertetését SZEPESHÁZY 
K. (1973) példamutatóan elvégezte, ezért itt csak néhány 
újabb adatot és megfigyelést adunk közre.

Mélyfúrási adatok szerint úgy látszik, hogy a "Debreceni 
Formáció" képződményei Nádudvar térségében érintkeznek a 
normális epikontinentális képződményekkel, A rétegsorokban 
mutatk'zó éles kőzettani határok, a kőzetek erőteljes prá- 
seltságe ás a magas dőlés értékek egyaránt arra utalnak, 
hcgy a formációk érintkezése részben vagy egészben tektc- 
n ikus,

A fedőben paleogán vagy éppen miocén üledékek vannak, A. for
mációt homokkő és al.euroiit rétegek alkotják, Mészmárga és 
márga rétegek nincsenek. Az aleurolitok azonban gyakran a- 
gyagosak és sokszor lamináltán közberétegzett kőzetlisztes 
agyagmárgával kombinálódnak. Egészen vékony, mrn-es rétegző
dések gyakoriak. E finomszemü kőzetek préseltek,, tömöttek, 
irányított szövetüek. Az ásványtani összetétel minőségét te-
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kintve alig különböznek a pszammitos kőzetektől (1. táblá- 
zat). A sötétszürke, kemény, tömött, vékony kalcitereket 
tartalmazó,, osztályozott homokkövek kevés karbonátos kötő
anyagot tartalmaznak. A szemcsék metamorfitok felaprózódá- 
sával keletkeztek, mészkő vagy dolomit szemcsék csak ritkán 
fordulnak elő. Talán részben szerkezeti igénybevételre uta- 
ló jelenség, hogy a kötőanyag a nem karbonátos szemcsékbe 
behatol és szétfeszíti azokat. Durvábbszemü, kavicsos ho
mokkő vagy konglomerátum rétegek vékony közbetelepülések 
formájában tagolják a rétegsort. Törmelékanyaguk ugyancsak 
metamorfit felaprózódásából származik.

A '‘Debreceni formáció" kőzeteinek átlagos karbonáttartalma
a legalacsonyabb az alföldi felső-kréta formációk közül.

Szinonimák: "kréta flis", "alföldi flis— Alföld flysch",
"Nádudvari formáció" (HAAS J., 1980). HAAS'J. 
és DUDICH E.— GIDAI L. (1980) ellentmondásba 
kerültek, ui. az utóbbi szerzők (ugyanott) 
priabonien formációként közük a Nádudvari for
mációt. felfogásuk egyező BALÁZS E. et al. 
(1981) tagolásával.

Tipushely: Nádudvar-15* sz. fúrás (2410— 2914 m)
Debrecen-2. sz. fúrás (1519— 2015 ki)

Élt erjedés: A. Tiszántúl ÉNY-i részén a Kisujszállás-ÉK-2.,
Nádudvar-15-, Nádudvar-6. és Debrecen-2. sz. 
fúrásokban. Kérdéses a formációhoz tartozása 
a püspökladányi előfordulásoknak (Pü-5., -10. 
sz. fúrás).

Kóra: kampáni —  maastrichti alemelet
szánton! alemelet (Püsgökladány-5-).

3.8 "Bihari formáció"

A Körösök vidékén a kutatófúrások az alföldi felsőkréta
—  az előzőtől úgy látszik különálló —  előfordulási terü
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letét tárták fel. 35 képződmények több hasonló vonás mel
lett, számos lényegi eltérést is matatnak az előzőekben 
ismertetett egységektől.

A "Bihari Formáció" kezdőrétegei transzgressziósan települ
nek az alsó-kréta, triász vagy metamorf kőzetekből álló 
aljzaton. Kőzettani felépitést tekintve lényegében két 
—  a jövőben esetleg külön litosztratigráfiái egységét meg
kívánó —  tagozat különíthető el: egy karbonátos-pelites és 
homokkő rétegekből álló és egy homokkő— alearolit rétegek 
váltakozásával kifejlődött sorozat. Az előbbi vastagsága 
60— 130 m, az utóbbié elérheti a 900 m-t- is (Komádi-4. sz. 
farás). Túlságosan éles kőzettani különbség azonban nincs 
a kát tagozat között, lateriálisan fokozatosan mennek át 
egymásba K— -NY-i irányban. A formáció fedőképződményei ne- 
ogán üledékek.

A tisztán terrigén, törmelékes rétegekből álló, több száz 
méter vastagsága üledéksorokban breccsa és konglomerátum 
alapképződmények felett homokkő és alearolit rétegek ütemes 
váltakozásával lényegében monoton sorozat következik. Az 
átlagosan 20% karbonát tart aIma üledékek préseltek, zúzot
tak, a rétegek gyakran 60— 70° dőlásüek. A sorozat legfi- 
nomabbszemü üledékei sötétszürke agyagos aleurolitok. A ho
mokkövek tömött, kemény, rétegzetten közbetelepüláseket al
kotnak. A szemcsék anyaga főleg metamorfit törmelék, de 
megjelennek a környező alsó-kréta és triász kőzetek szem
cséi is. Az ásványos összetételben a kvarc mellett jelenté
keny szerepet visz a földpát ás klorit (1. táblázat). A do
lomit törmelék eredetű. Ezek a rétegek Ősmaradványokban na. 
gyón szegények, hasonlóan rossz megtartása és gyér a mikro- 
fauna, mint a "Debreceni Formáció" rétegeiben.

A pelites-karbonátos és homokkő rétegekből álló üledákso- 
rok kevésbé zúzottak, a rétegdőlések mérsékeltebbek. A ki
fejlődési egységben megjelennek a márga, kőzetlisztes agyag-
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márga, sőt a homokos mészkő rétegek is, Az átlagos karbonát
tartalom 44%. A rétegek települési sorrendje azt bizonyltja, 
hogy a sorozat transzgressziós féIciklus üledékeit tartal
mazza. ^alószinüleg az adatok gyarapodásával a "Bihari For
máció" kőzetrétegtani kettéosztása szükségessé válik formá- 
ciórangu egységekre.

Tipushely; Komádi-4. fúrás (2111— 3009 m) - törmelékes ta
gozat
Komádi-10. fúrás (2286— 2330 m) - karbonátos- 
pelites-homokköves tagozat

Elterjedés; A Sebes-Körös mentén mélyített fúrásokban Bé
kás községig. Kelet felé a képződmények a Nagy
várad— szatmárnémeti süllyedők törmelékes és 
karbonátos szenon üledékcsoportjához csatlakoz
nak laterális átmenettel (6/b, ábra).

Kora: kampáni —  maastrichti alemelet.

Az alföldi felső-kréta képződmények ismeretességi foka már 
lehetővé teszi az ősföldrajzi ás faciológiai kapcsolatok ösz- 
szefüggéseinek felvázolását a környező területek felé. Bizo
nyosnak látszik a felső-kréta közvetlen összefüggése a bács
kai és bánáti terület ás az Erdélyi Középhegység (Mun^ii 
Apuseni) felé, egyes kifejlődéseink pedig a belső-kárpáti 
faciális egységekkel mutatnak rokon vonásokat. E kapcsola
tok elemzése azonban már egy másik tanulmány feladata.
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LITHOSTRATIGRAPHIC UNITS OF THE UPPER CRETACEOUS FORMATIONS
IN THE ALFÖLD AREA (Hungary)

by

K. Szentgyörgyi

ABSTRACT

Hydrocarbon drilling has revealed the presence of Upper 
Crebaceous formations in three parts of Alföld (Great Hun
gárián Piain) (Fig.1). The Cenomanian rocks can be found 
only as fragments in Miocéné breccias. The Turonian is an 
independent overlying marine succession. The Senonian can 
be divided intő 8 markedly distinguishable units (Fig. 2., 
Fig. 5.). Th§ end of Laté Cretaceous time is represented 
by Santonian —  Maastrichtián sediments.

The mineralogical composition of Senonian lithostratigrap- 
hic units on Table 1., the extent of units on Fig. 6. can 
be seen.

Manuscript receiveds 5. August, 1982.

Address of the authors

Dr. Szentgyörgyi Károly
Hungárián Hydrocarbon Institute (SZKFI) 
Szolnok, Munkésőr ut 43»
P.O, Box 209 
H - 5000
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ÁBRAALÁÍRÁSOK

1. ábra

2. ábra

3. ábra

4.. ábra

3. ábra

6. ábra

A felső-kréta üledékek előfordulási helyei az 
Alf öLdön

A szenon kőzetrétegtani egységek vázlata a Du- 
na-Tisza közén

A "Mélykúti Formáció" és a “Kisszállás! Formá
ció*1 egyesített rétegoszlopa

Az "Izsáki Formáció** korrelációja az Alföldön
1: felső-miocén mészkő; 2-3: középső-miocén vul
kánitok; 4-3: kőzet lisztes márga, agyagmárga 
("Szanki Formáció"); 6-7: vörös márga, mészmárga 
("Izsáki Formáció"); 8: konglomerátum ("Ágasegy
házi Formáció"); 9: homokkő (alsó-kréta?); 10: 
vulkáni telér (miocén?); 11: az "Izsáki Formáció" 
terjedelme

Rétegoszlopok a "Bihari Formádó"-ból
1: miocén agyagmárga; 2: mészkő; 3: kőzetlisztes 
agyagmárga, márga; 4: aleurolit; 3* homokkő; 6: 
konglomerátum; 7* aljzat

A kőzetrétegtani egységek elterjedésének vázlata 
a mélyfúrások adatai alapján
6/a: 1: "Középmagyarországi nagyszerkezeti övezet" 

2: "Ágasegyházi Formáció"; 3: "Izsáki Formá
ció"; 4: "Csávolyi Formáció"

6/b: 1: "Középmagyarországi nagyszerkezeti öve
zet"; 2: "Mélykúti" + "Kisszállási Formáció"; 
3: "Szanki Formáció"; 4: "Bihari Formáció";
5: "Debreceni Formáció".
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CAPTIQNS

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

1. Distribution sketch map of the Upper Cretaceous 
sediments in boreholes the Alföld (Great Hun
gárián Piain)

2. Sketch of lithostratigraphic units of Senonian 
sediments in the Duna-Tisza Interfluve area

3. Summarized lithoiogical column of “Mélykút Forma
tion" and "Kisszállás Formát ion11

4. Lithoiogical correiation of "Izsák Formát ion" 
across Alföld (in boreholes)
1: Upper Miocéné limestone; 2-3: Middle Miocéné 
volcanic rocks; 4-3: silty mari, claymarl ("Szánk 
Formát ion"); 6-7: red mari, marly limestone 
("Izsák Formation"); 8: conglomerate ("Ágasegyház 
Formation"); 9: sandstone (Lower Cretaceous?);
10: dyke (Miocéné?); 11: Fxtension of "Izsák For
mation"

3. Lithoiogical columns of "Bihar Formation"
1: Miocéné clay-mar1; 2: limestone; 3: silty clay- 
marl, mari; 4: argillaceous sediments; 3: sandstone 
6: conglomerate; 7: basement

6. Distribution sketch map of the Upper Cretaceous 
f ormati ons
6/a: 1: "Central Hungárián Megatectonic Beit"; 2: 

"Ágasegyház Formation"; 3: "Izsák Formation"; 
4: "Csávoly Formation"

6/b: 1: "Central Hungárián Megatectonic Beit";
2: "Mélykút" + "Kisszállás Formation"; 3: 
"Szánk Formation"; 4: "Bihar Formation"; 3: 
"Debrecen Formation".
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Fig. 3. óbra
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