
JELENTÉS A FELSÖDERNA ÉS TATAROS KÖZTI 
ÁSVÁNYOLAJHOMOKTERÜLET FÖLDTANI FELVÉTELÉRŐL

Irta: Ifj. Dr. N o s z k y  J e n ő

A m. Földtani Intézet Igazgatóságának 811/1941. számú 
rendeletére május és június hónapok folyamán elvégeztem a Felső- 
derna és Tataros közti terület műszeres földtani felvételét ; valamint 
a főfeladatként megjelölt, 1 : 5000-es méretű bányageológiai térképet 
is elkészítettem.

A megvizsgált terület a Rézhegység kristályospala magjának leg
nyugatibb szegélyére és az ehhez kapcsolódó elalacsonyodott, fiatal 
pannoniai medence peremre esik. Vízrajzilag a Berettyó folyó mellék
völgyei közül a területen a Gyepes-, a Vadas-patakok, a Derna- és 
Terje oldalágai alkotják a vízgyűjtő hálózatot. Természetes feltárá
sok jóformán kizárólag a mélyebben bevágódott oldalágakban voltak.

A vizsgált terület, domborzatát tekintve, alacsony hegy-, illetve 
halomvidék. A pannoniai rétegekből felépült halmok átlagos mag s- 
sága csak kb. 260 m a t. sz. f. A térszín nagyobb magasságot csak a 
kristályospala területén ér el, ahol már lényegesen nagyobb csúcsok 
is vannak.

A terület felépítésében az alábbi képződmények vesznek részt :
1. Sötétszürke (az aprószemű mauthauseni gránitra emlékeztető), 

üde biotitos orthogneis. Csak egészen alárendelt kis területen a Vadas
patak meredek völgyében bukkan a felszínre. Régi és most már hasz
nálaton kívül álló kőfejtőben tárták fel ezt a kőzetet. Megjelenési for
mája szerint egy hajdani nagyobb telér lehetett, ami azonban most 
csak nagyobb lencseként ül a környező paragneis tömegben. A kör
nyék legjobb útépítő kőzetfélesége. Régebben nagyobb mérvű kiter
melés alatt állott, azonban a fejtési nehézségek, meg nehezen zúzható 
volta miatt a bányák fejtését üzemen kívül helyezték.

2. A kristályospalák másik érdekes kőzetfélesége az aplitos or
thogneis. Aprószemcsés szövetű, szép kőzet. Bomlatlan, friss törésű 
féleségei halványrózsaszínűek, aránylag kemények és ridegek. Ez is a
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Vadas-patakban bukkan fel ; de több, telérszeríí és nagyobb lenesé 
ben. A paragneisekhez képest nehezen mállik, úgyhogy a patak kata- 
raktás részei rendesen bennük alakulnak ki.

E kőzettel kapcsolatosan meg kell említenem azt, hogy ez a kőzet 
erősen repedezett-hasadozott. Repedéseit és elválási lapjait a légköri 
behatásoknak kitett felületek mentén rendesen besűrűsödött, már 
inkább a természetes aszfalthoz hasonló, feketeszínű ásványolaj tölti ki. 
Az ásványolajos kitöltések helyenként a két centiméteres vastagságot 
is meghaladják ott, ahol a kőzet repedései tágabbak voltak. Egyes 
helyeken e kőzet törmeléke egészen fekete, tekintve, hogy az elválási 
lapokat is vékony ásványolaj-hártya vonta be.

Ipari felhasználás szempontjából jelentősége abban van, hogy 
könnyebb zúzhatósága miatt a most folyó útjavítási munkákhoz a 
környék részére főleg ezt fejtik.

3. Az előző kőzetféleségeknél jóval elterjedtebb a paragneis.* Ren
desen sötétszürke vagy zöldesszürke színű, erősen lemezes, helyenként 
selymesfényű kőzet. Az előzőknél jóval mállottabb. Jellemző rá, hogy 
erős kvarcit beágyazások és telérek vannak bennük s így a Rézhegy
ség üvegipara szempontjából bírnak jelentőséggel. Nagyobb fokú 
mállottságuk miatt útépítési célra nem valók. A terület legnagyobb 
részén ez a kőzet uralkodó.

A Vadas-pataknak a térképen is jelzett pontján az egyik aplitos 
gneistelér határán a paragneis selymesfényű, erősen mállott kloritos 
félesége erősen át van itatva hígabban folyó sötétszínű ásványolajjal.

E  három, jobban felismerhető kőzettípuson kívül a kristályos 
palák más féleségei is elkülöníthetők, azonban ezeknek pontosabb tér
képezését gyakorlati feladatom nem tette lehetővé. Megjegyzem, hogy 
Felső- és Alsó-Sástelek közt a Vadas-patak eróziós völgyében zöldes
szürke amfibolit-előfordulásnak is kell lennie, mert a patakmederben 
e kőzetnek több nagy tömbjét is sikerült megismernem. A részleteseb
ben bejárt területtől nyugatra az amfibolit szálban álló előfordulását 
a Bisztra-patak völgyében több helyen is megtaláltam, a Darvas-vasút 
alsó siklóállomása és az erdőhatár közti szakaszon.

A kristályospalák szálban előbukkanó s térbelileg alárendeltebb 
feltárásain kívül, nagyobb foltokat borít be a gneisek és egyéb kristá
lyospalák törmelék- és málladék-anyaga. E  rétegcsoport vastagsága 
a völgyek lejtőszöge, az alapkőzet és az erózió mértéke szerint rend
kívül változó.

4. A terület felépítésében soron következő üledékes rétegek mélyebb 
részét az alsó pannóniai szürke, márgás, agyagcsoport képviseli. Saj-

* A  kristályos palák kőzettan i vizsgálatát F ö l d v á r i  A l a d á r  vo lt 
szíves elvégezni.
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nos e képződmény csak egészen kis területen, az alsódernai cigány- 
putrik alatti szakadékos völgy talpán bukkan elő. A szürke agyagban, 
illetve márgában egyes rétegecskék tömve vannak kövületekkel. Az 
innen gyűjtött anyagban S t r a u s z  L á s z l ó  az alábbi fajokat 
ismerte fel :

Limnocardium pensilii var. variocostatum Vitális,
Limnocardium cfr. pensilii Fuchs,
Dreissensia auricularis Fuchs.

Alsódernán e szürke agyagos rétegcsoport felett, egyenetlen határ
ral, homokos, kavicsos közbetelepülésekkel váltakozó, sárga és szürke, 
laza, finomszemű homokréteg-csoport telepszik. E homokos réteg
csoportban nagyszámú :

Melanopsis bouei Fér,,
Melanopsos martiniana-impressa átmeneti alakok,
Dreissensia auricularis Fuchs nagyobb termetű példányai talál

hatók.

Ettől az alsódernai kifejlődéstől lényegesen eltér a tatarosi Run- 
cului-hegy keleti lábánál lévő lelőhely szelvénye. Itt az egyik boros
pince bevágásában a talptól kezdve a pincetetőig a feltárás jóformán 
tisztán aprószemű, finom, keresztrétegzésű sárgás homokból áll, amely
nek kiékelődő kövületes lencséi töménytelen egyedszámú kövületet 
tartalmaznak. Uralkodik a Melanopsis impressa-martiniana átmeneti 
alakcsoport. Különössége a lelőhelynek az, hogy a Melanopsisokon 
kívül hatalmas, kb. io— 12 cm hosszméretű Congeria subglobosa Partsch 
példányokat, bár csak kisebb egyedszámban, együtt lehet gyűjteni a 
Dreissensia auricularis Fuchs embrionális példányaiyal és igen nagy
számú, apróbb Limnocardiummal. Megjegyzem még azt is, hogy a 
homokban igen nagy egyedszámú és jó megtartású Ostracoda sp. is sze
repel a mikrofaunában.

Kövületes pannonréteg fordul elő a Runcului-hegytől északra, a 
Cigánypatakon túl, a szőlők aljában bevágott borpincék mesterséges 
feltárásában ; a térképen kijelölt kisebb folt területén.

Közvetlenül a kövületes szintek fedőjében pár centiméteres agyag 
és világosszürke vagy sárga, helyenként barnásvörös (limonitos), kemény 
rétegecskékkel megszakított homokrétegek sűrű váltakozását figyel
hetjük meg; a homokok közt homokkőlencséket is látni.

5. E pár méter vastag homokkőcsoport felett, szintén uralkodólag 
homokos tagokból álló, de azokkal váltakozó sárga, szürke és tarka 
agyagokból felépült, nagyobb vastagságú rétegcsoport következik. Ez 
alkotja a térképezett terület legnagyobb részét, s jellemző rá az, hogy 
a különböző rétegek rendszer nélkül váltják egymást. E  rétegsoron 
belül lép fel a medence peremét jelző, pannoniai lignit képződmény,
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valamint az olajhomokos rétegcsoport is. A külszíni feltárások e gyakor
lati szempontból fontos anyagok települési és kifejlődési viszonyaira 
nem sok adatot szolgáltatnak. A dernai-tatarosi, valamint a bodonosi 
fúrási napló tanúsága alapján azonban kitűnik az, hogy a telepek 
számban és kiterjedésben rendkívül változók, és hogy főleg az üledék
képződés viszonyainak megfelelően lencsés szerkezetűek. Egy-egy réte
get az egymáshoz aránylag elég közel fekvő fúrásokban sem sikerült 
azonosítani, úgyhogy szabályszerűséget csak a mostaninál jóval nagyobb 
területek sűrű és alaphegységig lehatoló fúrások útján való megisme
rése után lehet majd felállítani.

E  rétegcsoportra jellemző az, hogy alsóbbrendű állati maradványo
kat ezideig a külszíni feltárásokban nem igen találtak. Kormeghatáro
zásuk szempontjából a levéttenyomatokra és egyéb növénymaradványokra. 
vagyunk utalva, amelyek azonban a pontosabb szintezést nem teszik 
lehetővé. A növénymaradványok lelőhelye a felsődernai gyárteleptől 
délre, az úgynevezett »Égett terület «-en felfelé haladó árokban, a fel
hagyott két lignit-táró közelében (a szén kiégésével megpörkölt lilás- 
szürke paláknál) a völgy jobboldalán van. Jellemző e rétegcsoportra, 
hogy több helyen is található a lignitek öngyulladása következtében 
vörösre kiégett cserépszerű agyag vagy homokos-márga betelepülés. 
A 301-es számú fúrás mintái közt is több levéllenyomatos magot láttam.

Az olajhomokos rétegcsoportból a bányászat folyamán gerinces 
maradványok kerültek elő. A tatarosi telepekből kikerültek az irodalom
ban már ismertesek. Mint érdekességet kell megemlítenem azt, hogy 
régebben Dernán is kerültek elő gerinces maradványok, amelyeket 
W e r n ó c z y  V i k t o r  bányatisztviselő gyűjtött. A maradványok 
lelőhelye az egykori, úgynevezett V-ik számú aszfalttáró, ahol a 
gerinceseken kívül a szakszerű preparálás hiánya miatt már meg nem 
határozható Unió sft. példányok is előkerültek.

A békástói Miksa lejtaknában az olajhomok rétegcsoportból pár 
növénylenyomatot is sikerült W e r n ó c z ynak gyűjteni.

A kikerült állati és növényi maradványok arra utalnak, hogy ez a 
rétegcsoport nagyrészt száraz időszak terméke és csak helyenként és 
időlegesen borította el a területet nedvesebb periódusok idején a kelet
kezett kisebb-nagyobb tavak láncolata. Az üledékképződési viszonyok 
ilyen felfogása szolgál magyarázatul arra, hogy e rétegcsoporton belül 
számos helyen keresztrétegeződést észlelni.

Érdekes, hogy a területen a diluvium képződményei jóformán 
sehol sem mutathatók ki. Csak az egészen elszórt, pár legömbölyödött 
apró kavicsból következtethetünk arra, hogy ezek a rétegek is meg
lehettek itt annak idején.

6. A holocén képződmény a szélesebb patakvölgyben szerepel mint 
ártéri üledék.
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T E K T O N IK A I  V IS Z O N Y O K .

A térképezett terület tektonikai szempontból meglehetősen egy
hangú. A kristályospalák erősen gyűrtek és csapásuk ezért a dőlések
kel egyetemben igen változó. A kristályos palákon belül a tektonikai 
viszonyokat követni, illetve részletesebben megismerni nem állt módom
ban, tekintve, hogy csak szegélyeiken volt alkalmam megismerni azokat.

A tektonikai viszonyok a pannoniai rétegek területén egészen el- 
mosódottak. Ennek oka főleg az, hogy a felszínen a képződmények 
nem szintezhetők pontosabban s nincs jól felismerhető rétegsorrend 
sem. A ritkán s egymástól jókora távolságokban mérhető egyes elszórt 
dőlések a szerkezeti kialakulás felismeréséhez nem elegendőek. Az egész 
területen csak két helyen sikerült vetőt kimutatnom, amelyek azonban 
szintén csak kisméretűek. Szint eltolódásuk legfeljebb néhány méteres 
lehet. Az egyik NyDNy— KÉK-i, a másik NyENy— KDK-i irányú volt 
s meredekségük 6o° körüli. Az észlelt vetőknél lényegesen nagyobb- 
méretű lehet az a feltételezett vető, amelynek hatására a dernai gyár
teleptől keletre a Maguricza-tető kristályos palái lépcsőszerűen kiemel
kednek az olajhomokos rétegcsoporthoz viszonyítva.

Meg kell jegyeznem, hogy a pannoniai rétegek elterjedési területén 
a tektonikai viszonyok felismeréséhez a legtöbb adatot a geofizikai 
módszerektől lehet remélni, valamint a távolabbi környék részletes 
földtani felvételétől. Főkép pedig a két munkametódus egyesített 
eredményei alapján nyert adatok szerint telepített kutatófúrásoktól.

BÁNYAFÖLDTANI VISZONYOK.

A térképezett terület látszólagos egyszerűsége ellenére sem kap a 
kutató számos földtani kérdésre feleletet. A felvételi térkép ugyanis 
jól feltünteti azt, hogy az olajhomok rétegcsoport kibúvásai nagyrészt 
csak a kristályospala képződmények határán kerülnek ki a felszínre. 
Ez az elhelyezkedésük azt a gyanút kelti, hogy az olaj átitatás a peremi 
törésekkel van kapcsolatban, és tulajdonképpen a mélyből származik. 
A mélyből való származtatás mellett szól az a körülmény is, hogy a 
kristályospalákban olyan helyen is kimutatható ásványolajátitatás, 
ahonnan csak nagyobb távolságra ismerünk olajhomokot. Ilyenek 
például a Vadas-patakban talált erős ásványolaj nyomok az aplitos 
orthogneis előfordulásokkal kapcsolatban, valamint a paragneisben fel
halmozódott, higabb ásványolaj is. Ha az ott megfigyelhető előfordulási 
viszonyokat figyelembe vesszük, önkénytelenül is arra a feltevésre haj
landó az ember, hogy a kristályospalák alatt keresse az olajok szárma
zási helyét, valamilyen, a kristályospaláknál fiatalabb rétegösszletben. 
Az olajok felvándorlását a különböző záró kőzetnek tekinthető kristá
lyospalák közt az egykori vulkáni kőzetből alakult ridegebb és a tektoni-
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kai erők miatt erősebben összetöredező kristályos palaféleségek tehették 
lehetővé.

A mélyből való származtatás ellen szól a terjei kincstári mélyfúrás 
szénhidrogén-gáz és ásványolaj-nyom tartalma, amiről B ö c k h H u g ó *  
emlékezik meg. Ugyancsak ellene bizonyítanak azok a fúrások is, ame
lyeket a Derna-patak mentén a gyártelep és a felsődernai templom 
közt a Magyar Aszfalt Rt. mélyíttetett le. Az itt említettek alapján 
hihetőbb az a feltevés, amelyik szerint az ásványolajok az Alföld felől 
kerültek jelenlegi helyükre. Ha az utóbbi feltevés bebizonyítódnék, 
úgy igen könnyen lehetséges az, hogy a dernai és Tataros környéki, 
erősen besűrűsödött, olajtarta'mú rétegek előterében a könnyebb ásvány
olajokat tartalmazó szerkezetek is megvannak. Ezt valószínűsíti az a 
F ö l d v á r i n é  V o g l  M á r i a  által végzett vízelemzés is, 
amely szerint a Gyepes-patak szélén, a Runcului-hegy lábánál lévő 
ingoványos réten fakadó, gázos, fortyogó vize 3.075 g/1 NaCl-t tartalma
zott. Feltehető, hogy a víz jóval nagyobb sótartalmú, hosszú szárazság 
esetén, mint mikor ott jártam ; amikor is az ősztől a nyár elejéig tartó 
állandó esőzés miatt a forrás vízállása igen magas volt. A fortyogót 
a katonai térképen jelzett, de már betemetett sósforrás keresése közben 
vettük észre. Bemondás szerint a szlatinyai réten Nagy Lajos földjén 
is van egy régi, de már szeméttel telehordott kút, amelynek vize erősen 
sós volt. A sós források azt bizonyítják, hogy a Runcului-hegy leszaka
dását létrehozó vetők nagyobb méretűek, és így lehetővé tették a mé
lyebbről származó sós vizek feljutását.

A derna— tatarosi ásványolaj homokok összetételére érdekes ered
ményeket adtak azok az elemzések, amelyeket F ö l d v á r i n é  vég
zett a felvétel közben gyűjtött mintákon. Az alábbi táblázat a benzollal
kioldható, szerves anyag mennyiségét tünteti fel.

1. D ernavölgyi durva olajhomok a k ib ú v á sb ó l........................................  8'98%
2. Dernai táró I.-rendű olajhomok ..............................................................  n '5 3  »
3. » lejtakn a II.-rendű o la jh o m o k ........................ ............................ n '1 5  »
4. 301 sz. fúrás 43-5 — 44-0 m közti része .................................................  i4'90 »
5. 301. sz. » 46-0 — 47-0 » » »   I4'74 *
6. 301. sz. » 72-4— 74-0 » » » durva homokja ...............  9 7̂8 0
7. Varasói ú. n. oxidált olajhom ok a kibúvásból ................................  i8 ‘i i  »
8. Kovács Jenő táró elő tti kibúvás dús o la jh o m o k ja ............................ 19-42 *
9. Tatarosi »Űj István« táró I.-rendű o la jh o m o k ja ................    17-07 »

10. Tatarosi »Űj István táró« ú. n. »Köpenyeg olajhomokja« ..........  13-76 »

A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy elemzés nélkül megközelít - 
hetőleg sem dönthető el az olajhomokok minősége. Feltűnő, hogy a felső
dernai I. és II. rendű olajhomokok szinte alig különhöznek szerves tarta

* Néhány m egjegyzés a M orvavölgy és a N agy M agyar Alföld fosszilis szén- 
hidrogén előfordulásairól. B ányászati és Kohászati Lapok, 1911-es évfolyam ,
II . száma.
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lomban, valamint az is, hogy a tatarosi úgynevezett köpenyeg több szerves 
anyagot tartalmaz, mint az I. rendűnek minősített dernai olajhomok.

Nemzetgazdasági érdek tehát az, hogy a bányában kitermelt olaj
homokot állandóan kémiai elemzéssel ellenőrizzék, ami által elkerül
hető az, hogy aránylag magas szervesanyag-tarta.mú és feldolgozható 
bányatermékek a meddőhányóra kerüljenek.

A felvételi i  : 5000-es méretarányú térképből jól kiolvasható, hogy 
a bányászat szempontjából ezidőszerint a legkönnyebben hozzáférhető 
az egykori Zsiga-tárótól keletre fekvő terület. Ezen a területen az olaj
homokos rétegcsoportok a Derna-patak forrás-ágai felé fokozatosan 
meredekebb dőléssel a felszínre emelkednek ki. Ajánlom ezért azt, 
hogy a 301. számú fúrás és a kibúvások közti vonalban a térképbe be
rajzolt helyen három kutatófúrást mélyítsenek le. Ezek lennének hiva
tottak annak eldöntésére, hogy ez a legkönnyebben megfogható terület 
milyen kiterjedésű, shogy az olajhomok-rétegek milyen értékűek ottan?

Tataroson a Runcului-hegynek azt a részét kellene elsősorban 
megkutatni, ami a kövületes szint fedőjét képezi. Ugyancsak fontos 
lenne a tatarosi telep temetője és a Cosztaerdő közt néhány fúrásnak 
a lemélyesztése azért, hogy megállapítsuk, hogy a Cigány-patak északi 
oldalán folytatódik-e az olajhomokos rétegcsoport ?

Sorrendben ezek után a Felsőderna és Sástelek közti szerpenün-út 
mellett kellene néhány fúrást telepíteni, illetőleg Ó-Sástelek és Tataros 
közt a temető közelében és a felső legelő csordakútja közelében. Ha ezek 
produktívusoknak bizonyulnának, akkor Kövesegyháza és Tataros közt a 
Cigányerdő területén a völgy mentén kellene egy fúrást le mélyíteni.

Meg kell jegyeznem végül azt, hogy a fúrási naplók tanúsága sze
rint legtöbb reményre a Terje és Bodonos közti terület jogosít. Itt 
több fúrásban találtak fejtésre érdemes olajhomok rétegeket, sőt Bodo- 
noson több felszíni kibúvását is észlelték már régebben is.

Fel kell hívnom a figyelmet arra is, hogy a kutatófúrások lemélyí
tésével lépést kell tartania a fúrásminták kémiai és szedimentpetro- 
gráfiai vizsgálatának. A tapasztalatok szerint ugyanis az olajhomokok 
szerves anyag tartalma kis távolságokon belül is igen megváltozhatik 
még akkor is, ha az átitatott réteg nagyobb távolságig követhető. 
A homokok pórustérfogata, agyagossága, valamint szemcsenagysága 
olyan észrevétlenül vagy olyan rohamosan változhatik meg, hogy az 
olajátitatás egészen gyengévé válik, illetve ki is marad. Ezen az ismer
tetett üledékképződési viszonyok mellett nem is lehet csodálkozni. 
Azonosítani tehát csak azokat a szinteket lehet, az olajhomok-csoporto- 
kon belül, amelyek szerves anyagtartalomra, szemcsenagyságra és petro- 
gráfiai összetételükre is megegyeznek. A fúrási adatokból jól látszik, 
hogy a rétegsorrend a közbeiktatódott, olajmentes, vagy olajszegény 
sávok miatt csak egészen ritkán azonosítható.
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