
M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1969. ÉVRŐL

A SÁROSPATAK 10. SZ FŰRÁS DIATOMÁS RÉTEGEI

Földtani rész

í r t a :  G y a r m a t i  P .

A Sárospatak 10. sz. fúrás 1967-ben Sárospataktól 4 km-re délre mélyült, 
az Apróhomok tanyacsoport iskolája mellett (1. ábra).

A fúrás tervezésekor a kiadásra kerülő sárospataki 25 000-es földtani 
térképnek, sőt a Bodrogköznek a Tokaji-hegységgel szomszédos sávjára vonat
kozó ismereteink bővítése szerepelt célként. A korábban mélyített artézi kút
fúrások, de különösen az 1966-ban mélyített vissi kenézlői vízkutató fúrás 
adatai alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a Tokaji-hegység miocén vulkáni 
képződményei a Bodrogköz holocén, pleisztocén folyami hordaléka alatt 
40—80 m mélységben 
mindenhol megtalálha
tók. Változatosságuk épp 
olyan nagy, mint a To
kaji-hegységben felszínre 
búvóké. A Sárospatak 
10. sz. fúrás ezt a válto
zatos képet tovább gazda
gította, hiszen a Tokaji
hegységből ismert és az 
olivintartalmú piroxén- 
andezittől a riolitig ter
jedő kőzetsort eddig sem 
a felszínről, sem mély
fúrásból nem ismert oli- 
vinbazalttal bővítette.
Ezt előzetes rövid beje
lentésben már ismertet
tük (Gyarmati P. 1969).
Itt az ennek feküjében 
levő diatomás riolittufa,
-tufit rétegösszlet földtani 
helyzetét ismertetjük.

A fúrás újholocén kö
tött futóhomokon indult, 
mely alatt 6,7 — 16,7 m-ig 
óholocén, 33,3 m-ig pleisz
tocénbe sorolható laza,

1. ábra. Sárospatak 10. sz. fúrás vázlatos helyszínrajza 
1. Alluvium, 2. fu tóhom ok (1— 2. holocén), 3. savanyú piroxénande- 
zit, 4. vegyes tufa, 5. áthalm ozott riolittufa (3— 5. szarmata), 6. riolit 

ártufa (törtön)

Abb. 1. Plan der Bohrung Sárospatak-10
1. Alluvium , 2. Flugsand (1— 2. Holozän), 3. saurer Pyroxenandesit, 
4. M ischtuff, 5. umgehäufter R hyolithtuff (3— 5. Sarmat), 6. R hyo- 

lithfluttuff (Torton)
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szürke, közép- és durvaszemű homokot harántolt. Az ez alatt 84,5 m mély
ségig túlnyomóan áthalmozott bentonitos tufamálladékból álló rétegsort 
kőzettani, fáciesbeli hasonlóság alapján az alsópannóniai—felsőszarmata al- 
emeletekbe tesszük.* 62,1 — 64,9 m mélységben szárazföldi tarkaagyag, 81,0— 
83,5 m mélységben pedig lignitcsíkos tufa tette ezt a rétegsort változatosabbá. 
84,5—88,5 m mélységben az olivinbazalt közvetlen fedője áthalmozott, rio- 
littól bazaltig változó összetételű piroklasztikum volt. Az olivinbazalt össz- 
letet, mely 142,6 m mélységig terjedt, két salakos bazaltagglomerátum közbe
település (98,0—101,0 és 131,0—134,8 m mélységben) három, jól elkülönülő 
lávaárra bontotta. Salakos, agglomerátumos kérge, gyakori hólyagossága, a 
lávapadok vastagsága (10—23—8 m) döntően e vulkánosság felszíni jellege 
mellett szól.

Az olivinbazalt alatti rétegzett, osztályozott vegyes, riolitos anyagot is 
bőségesen tartalmazó tufa 181,1 m mélységben átment tisztán riolitos anyagú, 
át halmozott, változó szemnagyságú, rétegzett, osztályozott riolittufába. 
Ennek a tufasorozatnak az alja 224,6—241,6 m mélységben tartalmazta azokat 
a diatomás rétegeket, melyeknek ismertetése a dolgozat tulajdonképpeni célja. 
Közvetlenül a diatomás rétegek alatt az áthalmozott tufasorozatot szürke 
agyag és tufit közbetelejmlések tarkítják (275,1 m-ig). A fúrás talpán (300,0 
m) az áthalmozott riolittufát obszidiánlapillis, hullott riolittufa váltja fel. A 
234,4—270,8 m mélységközben talált makrofaunát B o d a  J. 265,8 m mélységig 
a szarmata emelet felső [Cardium vindobonense (Pa r t s c h ), Irus gregarius 
(Pa r t s c h ), Ervilia podolica (E ic h w .), Mactra ? sp., Mactra podolica (E ic h w .)], 
ez alatt levőt pedig az alsó[Aőra reflexa (E ic h w .), Musculus sarmaticus (Ga t .), 
Cardium vindobonense (Pa r t s c h ), Irus gregarius (Pa r t s c h )] tagozatába he
lyezte. Ugyanezek a rétegek K o r e c zn é  L a k y  I. vizsgálata szerint mikrofaunát 
nem tartalmaznak.

1968-ban a közelben (a vízkutatási célnak megfelelően, sajnos csak sza
kaszos magvétellel) ismét két fúrás mélyült. A Sárospatak 10-hez közelebb levő 
Sp-13. sz. fúrás 200 m mélységig csak áthalmozott riolittufát harántolt a holo- 
cén—pleisztocén alatt, a távolabb fekvő Sp-14. sz. fúrás (Dorkó-tanya) emellett 
a már megismert bazaltot itt is átfúrta.

Őslénytani vizsgálatok

írta: Hajós M.

Őslénytani szempontból a Sárospatak 10. sz. fúrás négy tufás diatomaföld 
mintájának (224,6-229,5; 229,5—234,4; 234,4-239,4; 239,4-241,6 m)
mikrofíóráját vizsgáltuk.

A  rétegminták marad vány együttesét egyrészt a kovás egysejtűek feltárásánál 
bevezetett vegyszeres kezelés és ülepítéses kimosás után készült csepp-preparátumból, 
másrészt kőzettani vékony csiszolat okból határoztuk meg.

* Ezt Nagy L.-né palynológiai vizsgálata is alátámasztja, mely szerint a talált 
pollenszemek ugyan a pontos kor meghatározására alkalmatlanok, viszont frissek, jó 
megtartási állapotúak és ez a pannon alakokra jellemző.
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1. táblázat
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1. táblázat folytatása
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1. táblázat folytatása
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1. táblázat folytatása
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1. táblázat folytatása

X = tengeri (sótartalom: 20—40%o)
О = csökkeiitsósvízi (sótartalom: 5—20%0) 

□ = édes—aligsósvízi (sótartalom: <5%o)

A négy egymást követő rétegminta maradványai az üledékképződés négy 
egymást követő különböző szakaszát dokumentálják. Ezért az egymást 
követő rétegek mintáit külön- 
külön tárgyaljuk. A megha
tározott maradványokat az 1. 
táblázaton, az ökológiai, az 
élettérre és az életmódra utaló 
adatok fajszám szerinti %-os 
megoszlását a 2. ábrán közöl- 
jük.

234,4-239,4 r í 239,4-241,6m

2. ábra. A rétegminták biofáciesé- 
nek faj szám szerinti százalékos 
megoszlása (Sárospatak 10. sz. fú

rás)
Kovás egysejtűek: 1. tengeri, 2 . csökkent- 

sósvízi, 3 . édesvízi; 4 . Phytolitharia

Abb. 2. Prozentuelle Verteilung der 
Biofazies der Schichtenproben nach 
Artenzahl (Bohrung Sárospatak-10)
Kieselige Einzeller: 1 . marine Formen, 2 .  
Brackwasserformen, 3 . Süßwasserforraen; 

4. Phytholitharia

30 M Ä F I Évi Jelentés 1969. évről
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239.4— 241,6 m. A tufás diatomaföld mikroflórája tengeri planktonegyüt
tes. Kőzetalkotó mennyiségben összefüggő ép Par alia-láncok, ép Coscinodiscus, 
ép Hemiaulus-héjak, Thalassionema-tük, Silicoflagellata-Y&z&k és Archaeo- 
moms-ciszták fordultak elő. Az édes—aligsósvízi fajok száma elenyészően 
csekély, valószínűleg a közeli, parti régiókból mosódtak be.

A flóraegyüttesből a Coscinodiscus impressus n. sp., a Cymatosira hunga- 
rica n. sp. és az Amphora proteus Gr e g . var. brocmanni n. forma a szarmata 
tenger sótartalmának csökkenéséhez alkalmazkodó új fajok.

A Coscinodiscus impressus n. sp. a Mecsek hegység szarmata diatomás 
üledékeiben is előforduló új faj, melynek e kistermetű alakja esetleg helyi, 
földrajzi endemikus változat.

A tengeri flóraegyüttes főként földközi-tengeri rokonságú.
A kőzet vékonycsiszolati képén jól láthatók az összefüggő ép Paralia- 

láncok, a Thalassionema nitzschioides planktonforma vékony tűi, Silicoflagella- 
ta-vázak és Archaeomonas-ciszták. (I. tábla).

Az üledék mélyebb tengervízben, a litorális övezetben képződött.
234.4— 239,4 m. A tufás diatomaföld flóraegyüttese melegebb vizű lefűződő 

tengerparti lagúnában ülepedett. A gyors, nyugodt üledékképződést jelzi, hogy 
a vastaghéjú lagúnaformák, a Terpsinoé 2—3 sejtből álló összefüggő láncai, 
a Grammatophora és Plagiogramma ép héjú példányai nagyjából a kőzet 
rétegzettségével párhuzamosan helyezkednek el (II. tábla). E rétegre még 
mindig jellemző a tengeri fáciest jelző Archaeomonas-ciszták faj- és egyed- 
gazdagsága.

A tengeri planktonformák, Hyalodiscus, Coscinodiscus, ParaZia-héjak 
többnyire töredékesek, esetleg korrodáltak is.

Az általános kép azt mutatja, hogy az üledékgyűjtő melegebb tengeri 
lagúna, melynek vize sekély, a planktonformák beszállítottak, ezért héjaik 
töredezettek, korrodáltak.

229,5 — 234,4 m. A diatomaföld flóraegyüttese édes és csökkentsósvízi, 
melyben néhány tengerparti, vastaghéjú forma (Grammatophora stricta var. 
fossilis) még ép, de ezek mennyisége alárendelt. A planktonformák száma alá
rendelt, mind euryhalin litorális formák, melyek többnyire töredékesek, való
színűleg áthalmozottak. A Coscinodiscus plicatus var. hyperborms és a Coscino
discus subsalsus jellegzetes csökkentsósvízi formák.

A flóraegyüttes igazi képét a csiszolati vizsgálat tükrözi (III. tábla). 
Ez alapján kétségtelen, hogy az üledék már a le fűződött tengerpart kiédesülő, 
csökkentsósvízi öblében képződött. Az üledékképződés gyors és zavartalan 
volt, az édesvízi Melosira undulata, M. arenaria, M. binderiana és Fragilaria 
láncok épek, többnyire a kőzet rétegzettségének lapjaival párhuzamosan 
helyezkednek. A Melosira binderiana nyugodt vizű tavak, gyengén sós tenger- 
öblök planktonja, a Melosira undulata jelenleg édesvízi tropikus tavak litorális 
részének jellemző algája; fosszilis példányai csökkentsósvízi tortónai üledéke
inkből, Szurdokpüspökiről, ismertek (H ajós  M. 1968). A Melosira sol meleg
tengeri, litorális faj, mely több magyarországi miocén és pliocén előfordulás 
csökkentsósvízi üledékéből is előkerült (H ajós  M.—Pá l f a l v y  I. 1963; H ajós
M. 1970).
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224,6 — 229,5 m. Az összlet zöme édesvízi, aránylag fajszegény; gyengén 
sós vízre a Navicula menisculus jelenléte utal. A tengeri fajok közül csupán a 
Hycdodiscus sp. két töredékes, feltehetőleg idősebb, tengeri rétegekből átmosott 
példánya fordult elő. Uralkodnak a Fragilaria, Cymbella, Epithemia és Gompho- 
nema édesvízi fajok, melyek az üledékben épek, helyben éltek és ülepedtek. 
A Fragilaria nemzetség fajai többnyire hosszabb-rövidebb összefüggő láncot 
alkotnak, ezzel is bizonyítva az üledékképződés zavartalanságát. Az édesvízi 
fajok különösen érzékenyek a közeg sókoncentrációjának változására. E réteg
ben a Fragilaria leptostauron a kiédesülés következtében kereszt alakúvá 
kiszélesedett sejtjei fordultak elő. A Cymbella turgida a jelenkorban trópusi 
elterjedésű faj. Általában jellemző, hogy a maradványegyüttes édesvízi, ma 
is élő fennőtt (epiphyta) fajai legtöbbje sekély állóvizek partja mentén él.

A Sárospatak 10. sz. fúrás 224,6 — 241,6 m-ében magfúrással harántolt 
diatomás rétegösszlet négy egymásra települő tufás diatomaföld, illetve dia
tomás tufitrétegét vizsgáltuk. A fúrás rétegsora a következő:

Újholocén
0,00— 6,70 m kötött futóhomok

ÓJiolocén
6,70— 16,70 m laza folyami homok

Pleisztocén
16,70— 33,30 m laza folyami homok

A Isópannon—felsőszarmata
33,30— 84,50 m áthalmozott bentonitos tufamálladék, szárazföldi tarka 

agyag és lignitközbe településsel

Felsőszarmata
84,50 — 88,50 m áthalmozofct vegyes piroklasztikum
88,50— 142,60 m olivinbazalt összlet, két salakos agglomerátum közbetele

püléssel
142,60— 181,10 m áthalmozott vegyes tufa
181.10—  224,60 m áthalmozott riolittufa
224.60 — 241,60 m diatomás rétegek
241.60 — 275,10 m áthalmozott riolittufa; agyag, tufit közbetelepülésekkel

A Isószarmata
275.10—  300,00 m áthalmozott riolittufa

A vizsgált négy rétegminta kőzettani különbözősége, négy egymást követő 
regressziós üledékképződési szakasz eredménye. A legmélyebb helyzetű diato- 
maföld-réteg még erősen tufitos. Ez az üledék még mélyebbvizű tengerparti 
régióban képződött. E rétegmintában még a normál sótartalmat igénylő Silico- 
flagellaták és az ép tengeri planktonformák száma jelentős.

A második réteg tiszta diatomaföld, melyben ugyan még tengeri, de vas
taghéjú, litorális, parti sekély vizet kedvelő fajok uralkodnak. A plankton
formák héjai töredékesek, korrodáltak. Ez a réteg már lefűződött, kiédesülő

30*
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tengeröbölben, lagúnában rakódott le. A diatomás rétegösszlet harmadik és 
negyedik tagja a regressziós szakasz befejeztét, a fokozatos, majd teljes ki- 
édesülést jelzi. A legfelső rétegben már édesvízi fajok uralkodnak.

A rétegösszletből hat új fajt és egy ismert faj új változatát ismertük meg 
(1. táblázat).
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DIATOMEENFÜHRENDE SCHICHTEN DER BOHRUNG 
SÁROSPATAK-10

von

P. Gyarm ati—M. H ajós

Vier aufeinander folgende tuffige Kieselgur- bzw. diatomeenführende Tuff it - 
schichten der diatomeenführenden Serie des Intervalles 224,6 — 241,6 m der 
Kernbohrung Sárospatak-10 (Abb. 1) wurden paläontologisch untersucht.

Diese Schichten überlagern umgehäufte Rhyolithtuffe und sind ihrerseits 
durch tonige Tuffite eines mächtigen Rhyolithtuffkomplexes überlagert 
(Abb. 2). Die makroskopisch wahrnehmbaren Unterschiede in der Petrographie 
der vier untersuchten Schichtenproben sind auf vier aufeinander folgende 
Regressionsphasen der Sedimentation zurückzuführen. Die am tiefsten gelegene 
Kieselgurschicht ist noch stark tuffitführend. Das Sediment wurde in tieferen 
Wassern einer Küstenzone abgelagert. In dieser Schichtenprobe ist noch die 
Zahl der normalen Salzgehalt beanspruchenden Silicoflagellaten und der un
versehrten marinen Planktonformen beträchtlich.

Die zweite Schichtenprobe stellt eine reine Kieselgur dar, in welcher bereits 
die dickschaligen, litoralen, d. h. das Seichtwasser der Küstenzone bevorzu
genden Formen vorherrschen. Die Schalen der Planktonformen sind unvoll
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ständig, korrodiert. Die Ablagerung der Serie erfolgte in einer bereits abge
schnürten, ins Süßer-Werden begriffenen Meeresbucht bzw. Lagune. Das 
dritte Glied der diatomeenführenden Serie bezeichnet den almählichen Ab
schluß der Regressionsphase, das vierte das völlige Einsetzen des Süßwasser
regimes. Hier dominieren schon die Vertreter der Süßwasser-Arten.

Aus der Serie sind den Verfassern 6 neue Arten und eine neue Varietät 
einer bekannten Art bekannt geworden (Tabelle 1).
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I. Tábla -  Tafel I.

Sárospatak 10. sz. fúrás 239,4 — 241,6 m-éből diatomás tufit kőzettani vékonycsiszolata 
ct) Melosira jurilji n. sp.
b) Paralia láncok
c) Thalassionema tűk 
cl) Silicoflagellata vázak
e) Archaeomonas ciszták

Nagyítás 250 X
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II. Tábla -  Tafel H.

Sárospatak 10. sz. fúrás 234,4— 239,4 m-éből a diatomaföld kőzettani vékonycsiszolata
a) Hyalodiscus sp.
b) Terpsino'é intermedia Grun .
c) Terpsinoe americana (Bail .) R alfs
d) Archaeomonas sp.

Nagyítás 250 X
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Ш . Tábla -  Tafel III.

Sárospatak 10. sz. fúrás 229,5 — 234,4 m-éből a diatomaföld kőzettani vékonycsiszolata
a) Melosira undulata (Ehr .) K ütz.
b) Melosira sol (Ehr.) K ütz.
c) Melosira arenaria Moore

Nagyítás 250 X
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